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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2. 1. Penjadwalan 

Menurut Burke (2007), permasalahan penjadwalan telah menarik perhatian 

banyak peneliti pada bidang operasional dan kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) selama hampir 50 tahun, termasuk pada bidang pendidikan. Pada 

permasalahan penjadwalan di bidang pendidikan secara umum, perkuliahan harus 

ditetapkan pada sebuah waktu yang menjadi sebuah batasan, yang seringkali 

menjadi permasalahan untuk dipecahkan pada keadaan dunia nyata (Burke dkk., 

2007). 

Menurut Willemen (2002), penjadwalan pada bidang pendidikan 

merupakan sub-kelas penjadwalan yang mengatur kejadian berupa kegiatan belajar-

mengajar pada sebuah institusi pendidikan. Contoh kegiatan belajar-mengajar pada 

sub-kelas ini adalah sebagai berikut : 

 ujian pada sekolah atau universitas (examintaion timetabling) 

 pelajaran yang berupa pertemuan antara sebuah kelas dengan seorang guru di 

sekolah (class-teacher timetabling atau school timetabling) 

 perkuliahan yang diadakan universitas (university course timetabling). 

Pada penjadwalan yang dibuat untuk perkuliahan universitas, secara khusus, 

diadakan penjadwalan yang bebas konflik bagi setiap mahasiswa pada waktu yang 

disediakan. Dengan demikian, proses penjadwalan akan mencoba untuk membuat 

jadwal dengan persentase konflik yang rendah (Willemen, 2002). 

Implementasi Hybrid ..., Stephamus Randy, FTI UMN, 2013



 Pembatas (constraints) pada permasalahan penjadwalan biasanya dibagi 

menjadi dua kategori yaitu Hard Constraints dan Soft Constraints (Burke, 1997).  

 Hard constraints adalah batasan-batasan yang seluruhnya harus terpenuhi untuk 

menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima. Jika suatu hard constraint 

tidak terpenuhi oleh penjadwalan yang telah dibuat, maka harus ada perbaikan 

atau penolakan oleh algoritma penjadwalan. 

 Soft constraints adalah batasan-batasan yang tidak perlu terpenuhi seluruhnya, 

bahkan biasanya akan cukup sulit untuk menghindari pelanggaran batasan ini. 

Pada penjadwalan secara umum, seperti yang dijelaskan oleh Jat (2009), 

permasalahan penjadwalan, khususnya pada perkuliahan, terdiri dari sebuah set 

kegiatan(kelas, subjek) E = {e1, e2, e3, …, en} untuk dijadwalkan ke dalam sebuah 

set yang berisikan slot waktu T = {t1, t2, t3, …, ts} yang mewakili waktu terjadinya 

kegiatan, sebuah set yang berisikan ruangan yang tersedia R = {r1, r2, r3, …, rc} 

untuk melaksanakan kegiatan, sebuah set yang berisikan mahasiswa S = {s1, s2, s3, 

…, sm} yang akan hadir dalam kegiatan tersebut, serta sebuah set yang berisikan 

fitur-fitur yang tersedia F = {f1, f2, f3, …, ft} yang memenuhi kebutuhan kegiatan. 

Menurut Nanda (2012), penjadwalan telah dikenal sebagai permasalahn 

non-polinomial yang lengkap, atau disebut juga NP-complete, sehingga tidak ada 

cara yang efisien untuk menemukan suatu solusi yang optimal. Demi menemukan 

solusi atas masalah timetabling ini digunakan pendekatan heuristik untuk 

mengarahkan pencarian pada suatu set solusi yang dapat diterima meskipun hal itu  

bukan merupakan solusi yang terbaik (Nanda dkk., 2012), 
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2.1.1. Terminologi Penjadwalan 

Menurut Schmidt (1979), terminologi pada masalah penjadwalan belum 

berubah meskipun telah beberapa kali dijelaskan pada penelitian-penelitian lainnya 

dan hingga sekarang hal tersebut masih dapat diterima secara umum. Terminologi 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Participants adalah partisipan dalam konteks umum dimana hal ini terdiri dari 

guru atau dosen, ruangan, laboratorium, peralatan pendukung, dan sebagainya. 

2. Hours adalah terminologi yang digunakan untuk mewakili slot waktu atau 

periode. 

3. Availabilities adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap 

participant memiliki kebebasan, keinginan, atau ketersediaan untuk 

berpartisipasi dalam pelajaran pada suatu waktu (hour). 

4. Meet adalah terminologi untuk mewakili suatu pertemuan antar sekumpulan 

participant serta waktu yang dibutuhkan pada pertemuan tersebut. 

Secara khusus pada bidang penjadwalan perkuliahan, seperti yang 

dijelaskan oleh Kohshori (2012), permasalahan yang ada diinterpretasikan ke dalam 

entitas-entitas berikut ini. 

1. Mata Kuliah : mewakili mata kuliah atau topik kuliah yang diikuti oleh peserta, 

yang masing-masing mata kuliah memiliki properti berbeda-beda, seperti 

jumlah waktu yang dibutuhkan, kelompok peserta yang boleh ikut serta, dan 

sebagainya. 

2. Ruangan : mewakili setiap ruangan yang tersedia beserta dengan properti yang 

dimilikinya, seperti kapasitas dan fasilitas yang tersedia. 
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3. Dosen/pengajar : mewakili setiap dosen/pengajar yang masing-masing 

memiliki ketersediaan waktu serta mata kuliah yang diampu secara spesifik. 

4. Slot waktu : mewakili waktu-waktu yang tersedia untuk digunakan oleh 

kegiatan perkuliahan. 

Dengan demikian, sebuah timetable adalah sebuah jadwal yang ditetapkan 

kepada pertemuan-pertemuan (meets) dengan informasi tepat mengenai waktu yang 

dibutuhkan, sehingga waktu tersebut tersedia bagi peserta pertemuan (participants), 

dan sebagai kebutuhan yang fundamental, tidak ada peserta yang dijadalkan dua 

kali pada waktu yang bersamaan (Schmidt, 1979). 

 

2. 2. Algoritma Genetika 

Algoritma genetika adalah sebuah model komputasi yang terinspirasi dari 

prinsip evolusi pada bidang biologi dan dapat memberikan kemungkinan untuk 

menjelajah jangkauan yang lebih luas akan solusi potensial terhadap sebuah 

permasalahan dibandingkan dengan program konvensional (Holland, 1992). 

Menurut Reeves (tanpa tahun), istilah algoritma ini pertama kali digunakan 

oleh John Holland pada tahun 1975 pada bukunya Adaptation in Natural and 

Artificial Systems. Buku tersebut telah membuat sebuah lapangan penelitian dan 

aplikasi yang berkembang luas dibandingkan dengan algoritma genetika aslinya. 

Banyak peneliti kemudian menggunankan isitlah evolutionary computing atau 

evolutionary algorithm (EA) untuk mewakili algoritma genetika yang telah 

berkembang. Meski demikian, dalam konteks metaheurisitcs, cukup adil jika 
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menyebutkan bahwa algoritma genetika pada bentuk aslinya telah mencakup 

keseluruhan yang dibutuhkan (Reeves, tanpa tahun). 

Menurut Libelli (2000), algoritma genetika merepresentasikan sebuah 

prosedur pencarian yang sangat efisien. Hal-hal yang membedakan algoritma ini 

dengan algoritma pencarian konvensional lainnnya terletak pada aspek-aspek 

berikut ini. 

1. Algoritma genetika bekerja dengan sebuah pengkodean atas parameter, bukan 

dengan parameternya sendiri. 

2. Pencarian dalam algoritma ini menggunakan populasi atas nilai-nilai, bukan 

hanya satu nilai saja, dengan demikian dapat mencakup seluruh daerah 

pencarian dan mencegah terjebaknya proses dalam optimum lokal. 

3. Algoritma genetika menggunakan probabilitas, bukan deterministik, sehingga 

transisi mengatur perubahan populasi awal pada generasi-generasi berikutnya. 

Menurut Mitchell (1999), Algoritma genetika diterima secara luas oleh 

komunitas komputasi evolusioner untuk membedakan algoritma ini dengan metode 

komputasi evolusioner lainnya. Algoritma ini memiliki elemen-elemen umum yang 

diterapkan pada implementasi, yaitu : 

1. Populasi yang tersusun dari kromosom. 

2. Proses seleksi berdasarkan nilai fitness. 

3. Proses crossover untuk menghasilkan populasi anak yang berasal dari populasi 

induk. 

4. Proses mutasi secara acak yang dilakukan terhadap populasi anak. 
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Dalam implementasinya, menurut Rothlauf (2006), komponen tersebut 

merepresentasikan informasi genetik seperti yang terdapat pada DNA. Informasi 

tersebut dimodelkan dalam bentuk alel, gen, dan kromosom.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Ilustrasi representasi informasi genetik (Rothlauf, 2006) 

Pada gambar 2.1 diatas dapat terlihat bahwa alel merupakan satuan 

informasi terkecil yang terdapat pada sebuah model komponen. Gen merupakan 

gabungan informasi yang terdiri dari satu atau lebih alel yang memiliki tujuan yang 

sama. Sedangkan kromosom merupakan gabungan dari beberapa gen dan dapat 

disebut sebagai salah satu kandidat solusi atas permasalahan yang diangkat 

(Rothlauf, 2006). 

 

2.2.1. Proses Umum Algoritma Genetika 

 Algoritma genetik terfokus pada tiga operator utama yaitu reproduction, 

crossover, dan mutation yang tujuan utamanya adalah membuat vektor solusi baru 

dengan pemilihan, pengombinasian, atau pengubahan dari vektor solusi terkahir 

yang telah memperlihatkan solusi sementara yang baik (Mathew, 2005).  
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Gambar 2.2. Prinsip kerja algoritma genetika (Mathew, 2005) 

 

Terlihat pada gambar 2.2 bahwa langkah-langkah utama yang dikerjakan 

dalam algoritma genetika adalah membuat populasi sebuah solusi, mengevaluasi 

tujuan, menghitung fitness, dan mengaplikasikan operator genetik hingga kriteria-

kriteria yang ditetapkan sebagai tujuan tercapai (Mathew, 2005). 

 

2.2.2. Pembangkitan Populasi Awal 

 Pembangkitan populasi awal adalah langkah pertama dalam operasi 

algoritma genetika. Pada langkah ini, populasi awal dibangkitkan sehingga properti 

acak dari solusi dijaga dan seluruh hard constrains dari permasalahan yang 

diangkat dapat terpenuhi pula (Kohshori, 2012). 

Menurut (K., 2013), populasi awal pada algoritma genetika memiliki efek 

yang sangat besar pada solusi akhir. Semakin layak diterima dan tersebar populasi 

yang dibangkitkan pada bagian awal, kecepatan konvergensi akan semakin cepat 

dan akurasi pada solusi yang dihasilkan akan semakin tinggi. 

Menurut Suyanto dalam buku Rancang Bangun Sistem Penjadwalan 

Perkuliahan dan Ujian Akhir Semester dengan Pendekatan Algoritm Genetika 
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(Sam’ani, 2012), pada populasi awal dibangkitkan sejumlah individu atau 

kromosom secara acak atau melalui prosedur tertentu. Ukuran populasi ditentukan 

berdasarkan masalah yang ingin diselesaikan dan jenis operator genetika yang akan 

diimplementasikan. 

 

2.2.3. Fungsi Fitness 

 Nilai fitness pada sebuah solusi bergantung pada tingkat terpuaskannya hard 

constraints dan soft constraints pada suatu populasi (Kohshori, 2012). Fitness 

function memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan algoritma 

genetika untuk mencapat solusi yang terbaik (Fan, 2004). Fungsi fitness yang baik 

akan membantu algoritma genetik untuk menjelajah ruang pencarian secara lebih 

efektif dan efisien. Akan tetapi, fungsi fitness yang buruk dapat membuat algoritma 

genetika terjebak pada optimum lokal solusi dan kehilangan kekuatan untuk 

menemukan sesuatu. 

 

2.2.4. Proses Seleksi 

Operator seleksi memilih kromosom dalam populasi untuk proses 

reproduksi (Mitchell, 1999). Kromosom akan dipilih berdasarkan perhitungan nilai 

fitness yang diperoleh. Semakin besar nilai fitness sebuah kromosom, semakin 

besar kemungkinan kromosom tersebut akan terpilih untuk proses reproduksi. 
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Gambar 2.3. Roulette-Wheel based selection (Pohlheim, 1996) 

 

Menurut Pohlheim (1996), skema seleksi termudah adalah roulette-wheel 

selection. Divisualisasikan pada gambar 2.3, individu dipetakan kedalam segmen 

berdekatan dari sebuah garis, sehingga setiap segmen yang mewakili individu 

memiliki proporsi yang sama berdasarkan nilai fitness-nya. Sebuah nilai acak 

dibangkitkan dan individu yang segmennya terletak pada nilai acak tersebut terpilih 

untuk proses selanjutnya (Pohlheim, 2006). 

 

2.2.5. Proses Crossover 

Menurut Andrade (2008), operator crossover akan memunculkan 

kemungkinan untuk menjelajah poin-poin baru pada ruang pencarian. Operasi ini 

dieksekusi berdasarkan index probabilitas crossover yang didefinisikan antara 0,5 

hingga 1,0 dan selalu diasosiakan dengan dua atau lebih individu. Crossover 

memperkenankan adanya pertukaran informasi genetik antara individu-individu 

(Andrade, 2008). Crossover memilih gen-gen dari kromosom parent dan gen 

terpilih tersebut akan digunakan untuk membuat kromosom turunan atau disebut 

juga sebagai offspring (Obitko, 1998). 
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Gambar 2.4. Interpretasi One-Point Crossover (Obitko, 1998) 

 

One-Point crossover adalah sebuah cara untuk menjalankan operator 

crossover. Pada gambar 2.4 dijelaskan bahwa satu titik crossover dipilih, kemudian 

gen dari awal kromosom hingga titik crossover digandakan dari satu parent untuk 

menghasilkan sebuah offspring dan sisanya merupakan hasil penggandaan yang 

diambil dari parent kedua (Obitko, 1998). 

 

2.2.6. Proses Mutasi 

Menurut Sam’ani (2012), proses mutasi adalah suatu proses memodifikasi 

informasi gen-gen pada suatu kromosom. Modifikasi yang dilakukan ini dapat 

mengubah nilai fitness sebuah kromosom. Diharapkan nilai fitness menjadi lebih 

tinggi pada proses ini, akan tetapi, jika nilai fitness yang diperoleh lebih rendah, 

maka diharapkan pada generasi-generasi berikutnya diperoleh hasil mutasi yang 

lebih baik daripada solusi induknya. Mutasi dilakukan setelah crossover dilakukan 

kepada kromosom yang terpilih. Hal ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya 

seluruh solusi dalam populasi ke dalam optimum lokal dari masalah yang 

dipecahkan (Obitko, 1998). 

Proses mutasi dilakukan berdasarkan probabilitas mutasi (mutation 

probability atau mutation rate) yang telah ditentukan sebelumnya (Mitchell, 1999). 

Probabilitas mutasi mengontrol kemungkinan gen-gen baru diperkenalkan ke dalam 
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populasi untuk percobaan. Jika probabilitas terlalu rendah, maka akan banyak gen 

yang sebenarnya berguna menjadi tidak pernah dicoba. Apabila probabilitas terlalu 

tinggi, akan muncul banyak gangguan secara acak, kromosom keturunan (offspring) 

akan mulai kehilangan kemiripan dengan kromosom parent dan algoritma akan 

kehilangan kemampuan untuk belajar dari pencarian yang telah terjadi (Kumar, 

2011). 

 

2. 3. Algoritma Hybrid Genetic 

Menurut El-Mihoub (2006), algoritma genetika adalah sebuah pencarian 

heuristik berbasis populasi dan metode optimisasi yang mengikuti proses dari 

evolusi natural. Performa dari algoritma genetik, seperti algoritma optimisasi global 

lainnya, bergantung pada mekanisme untuk menyeimbangkan dua tujuan yang 

saling bertentangan. Kekuatan algoritma genetika berasal dari kemampuan untuk 

menggabungkan eksplorasi dan eksploitasi dalam suatu cara yang optimal. 

Meskipun secara teoritis pemanfaatan optimal ini tepat untuk algoritma genetik, 

masih terdapat permasalahan yang mungkin muncul. Permasalahan muncul karena 

Holland berasumsi bahwa ukuran populasi tidak terbatas, sehingga fungsi fitness 

dapat secara akurat merefleksikan kecocokan sebuah solusi dan interaksi antara gen 

sangat kecil. Akan tetapi, pada praktiknya di dunia nyata, ukuran populasi terbatas, 

sehingga mempengaruhi kemampuan percobaan pada algoritma genetik dan 

sebagai hasilnya juga mempengaruhi performa (El-Mihoub, 2006). 

Hybrid Genetic Algorithm (HGA), yang disebut juga sebagai memetic 

algorithm dalam beberapa literatur, adalah kombinasi pelaksanaan antara algoritma 
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genetika tradisional dengan suatu pencarian lokal, seperti steepest ascent, speetest 

descent, tabu search, dan simulated annealing dengan pemikiran utama, yaitu 

menggunakan GA tradisional untuk mengeksplorasi dalam beberapa area paralel 

ruang pencarian dan secara simultan menggabungkan mekanisme pencarian lokal 

untuk meningkatkan intensitas pencarian pada ruang-ruang tertentu (Copalu, 2002). 

 

2.3.1. Proses Umum Algoritma Hybrid Genetic 

Hybrid Genetic Algorithm didesain untuk menggunakan heuristic untuk 

inisialisasi populasi dan improvisasi atas kromosom keturunan (offspring) yang 

merupakan hasil dari proses crossover (Jayalakshmi, 2001). HGA menjalankan 

proses yang sama seperti algoritma genetika tradisional dengan menambahkan 

sebuah proses pencarian lokal pada setiap iterasi generasi keturunan (Kohshori, 

2012). 

Gambar 2.5. Pseudocode umum Hybrid Genetic Algorithm (Kohshori, 2012) 

 

Initialize population 

Calculate fitness of all solutions 

While termination condition not reached, do 

 Select two parents from population 

 Create child solution using crossover with a probability Pc 

 Apply mutation with a probability Pm to child solution 

 Apply local search to child solution 

 Replace worst member of the population with child solution 

End while 

The bes solution achived as output 
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Dijelaskan pada gambar 2.5 bahwa, menurut Kohshori (2012), algoritma 

genetika digunakan untuk menghasilkan sebuah child solution atau sebuah 

kromosom keturunan saja dalam setiap generasi melalui proses seleksi, crossover, 

dan mutasi. Kromosom keturunan kemudian akan diimprovisasi dengan local 

search. Pada akhirnya, anggota populasi dengan nilai fitness terendah akan 

digantikan dengan individu keturunan baru. 

 

2.3.2. Algoritma Tabu-Search 

Algoritma Tabu Search pertama kali diusulkan oleh Fred W. Glover pada 

tahun 1986 sebagai sebuah pendekatan baru untuk menyediakan sarana bagi metode 

pencarian lokal (local search) untuk mengatasi permasalahan optimum lokal 

(Gendreau, 2002). Menurut Tao (1992), algoritma Tabu Search pada umumnya 

lebih lambat dibandingkan problem-specific heuristics lainnya, tetapi algoritma ini 

telah sukses diaplikasikan pada berbagai bidang permasalahan. 

Menurut Glover (2007), Tabu Search adalah sebuah metaheuristic yang 

mengarahkan prosedur pencarian lokal untuk mengeksplorasi ruang solusi melebihi 

optimalitas lokal. Algoritma ini diusulkan berdasar pada alasan bahwa suatu 

pemecahan masalah, untuk memenuhi persyaratan kecerdasan, harus 

menggabungkan memori yang adaptif serta eksplorasi yang responsif. Fitur memori 

yang adapatif pada algoritma ini mengizinkan implementasi prosedur yang 

memiliki kapabilitas untuk melakukan pencarian pada ruang solusi secara ekonomis 

dan efektif. Penekanan pada eksplorasi yang responsif pada algoritma ini pula, baik 

pada implementasi deterministik atau probabilistik, berasal dari anggapan bahwa 

Implementasi Hybrid ..., Stephamus Randy, FTI UMN, 2013



sebuah pemilihan strategi yang buruk dapat seringkali menghasilkan lebih banyak 

informasi dibandingkan sebuah pilihan acak yang baik (Glover, 2007). 

 

2.3.3. Komponen Tabu-Search 

Algoritma Tabu Search memiliki elemen-elemen khusus sebagai berikut. 

1. Tabu List : sebuah daftar berbentuk memori jangka pendek untuk menyimpan 

langkah-langkah dari pencarian yang telah dijalankan oleh algoritma ini 

(Gendreau, 2002). Informasi-informasi ini digunakan untuk mencegah adanya 

pengulangan saat bergerak dari optimum lokal. Menurut Gendreau (2002), 

realisasi dalam hal ini adalah saat kondisi terjadi, suatu hal harus dilakukan 

untuk mencegah pelacakan langkah-langkah kembali ke asal. Hal ini dapat 

terlaksana dengan membuat aksi (langkah-langkah) tersebut menjadi tabu. 

Sebuah langkah tetap dalam kondisi tabu hanya pada saat periode tabu saja yang 

dikenal sebagai periode tabu, suatu nilai tertentu yang mewakili jumlah iterasi 

(Cvijović, 1995). 

2. Neighborhood Structure : sekumpulan solusi yang mana algoritma ini dapat 

bergerak dari solusi awal ke salah satu solusi dalam kumpulan tersebut dalam 

satu langkah (Cvijović, 1995). 

3. Stopping Criteria : operasi algoritma akan berhenti seketika saat jumlah iterasi 

telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan. Suatu kriteria alternatif yang 

mengatur penghentian proses algoritma juga dapat berupa suatu jumlah angka 

percobaan yang ditetapkan di awal untuk menentukan solusi yang sama pada 

daftar solusi tabu sebagai solusi sekarang. Hal ini menandakan bahwa pencarian 
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telah tertangkap pada optimum lokal sehingga pencarian dihentikan (Joubert, 

2007). 

 

2.3.4. Cara Kerja Tabu-Search 

 Tabu Search merupakan pendekatan pada optimasi kombinatorial yang 

dicirikan dengan adanya pencarian lokal yang agresif untuk setiap iterasi, dan 

pencegahan pengulangan pada ruang solusi dengan menyimpan riwayat singkat 

berupa atribut-atribut dari solusi yang baru terjadi (Tao, 1992). Cara kerja algoritma 

Tabu Search sederhana dengan memori jangka pendek digambarkan pada gambar 

2.6. 

Gambar 2.6. Pseudocode algoritma Tabu Search (Kohshori, 2012) 
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 Tujuan dari algoritma ini adalah untuk membatasi agar solusi yang telah 

dibangkitkan tidak kembali ke area-area yang sebelumnya telah dikunjungi pada 

ruang pencarian dengan cara menjaga sebuah memori jangka pendek yang berisikan 

perubahan pada langkah-langkah yang baru saja terjadi pada ruang pencarian dan 

mencegah langkah-langkah berikutnya mengembalikan perubahan yang telah 

terjadi (Brownlee, 2011). Untuk melakukan hal itu, setiap neighborhood structure 

yang dikunjungi dimasukkan ke dalam tabu list dengan panjang tertentu (Kohshori, 

2012). Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pada algoritma ini, neighborhood structure dibangkitkan secara acak. 

2. Setiap neighborhood pada daftar diaplikasikan pada solusi utama secara 

konsekuen dan kemudian dihitung fitness dari solusi yang baru terbentuk. 

3. Solusi baru tersebut kemudian dibandingkan dengan solusi utama. Jika solusi 

yang baru terbentuk lebih baik dibandingkan dengan solusi utama, maka solusi 

utama akan digantikan dengan solusi yang baru. Sebaliknya, solusi utama akan 

digantikan dengan solusi baru dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk 

mencegah optimum lokal. 

4. Daftar neighborhood dimasukkan ke dalam tabu list. 
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