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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut. 

a. Studi literatur 

Melakukan studi mengenai teori-teori, konsep, serta cara kerja yang berkaitan 

dengan pokok bahasan penelitian, antara lain mengenai masalah penjadwalan 

secara umum, pembahasan penjadwalan perkuliahan (University Course 

Timetabling Problem), prinsip evolusi genetika, algoritma genetika tradisional, 

algoritma hybrid genetic, metode Tabu Search, dan berbagai hal pendukung 

lainnya. Referensi-referensi yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, 

artikel, dokumentasi framework, dan sebagainya. 

b. Pengumpulan kebutuhan pengguna (user requirements) 

Melakukan pengumpulan data mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh 

pengguna hasil penelitian yang berkaitan dengan konsep dan cara kerja yang 

digunakan pada Universitas Multimedia Nusantara untuk mengatur 

penjadwalan perkuliahan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dalam 

bentuk wawancara terhadap pengguna, yakni pihak Universitas Multimedia 

Nusantara, khususnya bagian pengurus akademik, yang memiliki tugas dalam 

bidang penjadwalan. 
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c. Analisis dan perancangan 

Melakukan analisis dan perancangan terhadap aplikasi yang dibangun meliputi 

analisis hasil pemahaman berdasarkan studi literatur dan kebutuhan user, 

sistem yang akan dibuat, serta perancangan alur kerja aplikasi dalam bentuk 

system flow, Data Flow Diagram (DFD), Entity Realtionship Diagram (ERD), 

serta rancangan tampilan antarmuka yang mengakomodasi interaksi antara 

sistem dengan pengguna aplikasi. 

d. Implementasi 

Melakukan pembangunan terhadap aplikasi dengan melakukan implementasi 

atas hasil rancangan dan metode yang telah didefinisikan sebelumnya dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan sebelumnya. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Menjalankan tahap uji coba terhadap aplikasi beserta evaluasi hasil yang 

didapatkan dari proses tersebut. 

 

3.2.  Analisis 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, ditetapkan bahwa algoritma yang 

digunakan pada penelitian ini adalah algoritma hybrid genetic yang merupakan 

gabungan antara algoritma genetika tradisional dengan algoritma Tabu Search 

sebagai metode pencarian lokal pada kerja sistem. 

Aplikasi yang dibuat berupa Windows Form Application yang bekerja 

sebagai desktop application dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 

sebagai Integrated Development Environment serta bahasa pemrograman C# dan 
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.NET Framework 4.5. Database yang digunakan untuk menampung data-data yang 

dibutuhkan oleh proses aplikasi ini ditampung pada Microsoft SQL Server 2012 

Developer Edition. Akses sistem terhadap data dalam database beroperasi 

menggunakan metode multitier architecture (3-tier). Kesatuan aplikasi yang 

dibangun tersebut memiliki nama Scheduler Engine. 

Demi memudahkan proses pemasukkan data yang dibutuhkan oleh proses 

penjadwalan ke dalam database dibangun dua cara, sebagai berikut. 

1. Form input 

Sistem pemasukkan data menggunakan form khusus yang dibuat untuk 

memasukkan data secara manual. 

2. Import Excel file 

Sistem pemasukkan data menggunakan sebuah metode untuk membaca file 

Microsoft Excel 97-2003 (.xls) yang distandarisasi untuk menampung data 

penjadwalan. 

 

3.3. Perancangan 

Pada subbab ini dipaparkan hasil rancangan dalam dua bagian, yaitu 

Pemodelan Sistem dan Sketsa Antarmuka. 

 

3.3.1. Pemodelan Sistem 

Pemodelan sistem diawalai dengan pembuatan model menggunakan 

diagram. Pembahasan dalam subbab ini dibagi dalam lima bagian, yaitu 
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perancangan arsitektur sistem, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship 

Diagram (ERD), System Flow, serta struktur tabel. 

 

A. Arsitektur Sistem 

Aplikasi penjadwalan perkuliahan ini menggunakan 3-tier architecture 

dalam proses serta penggunaan data dalam database. Tampilan antarmuka pada 

aplikasi desktop berperan untuk mengakomodasi interaksi pengguna dengan sistem. 

Proses kerja yang berhubungan dengan database ditangani pertama oleh business 

access layer untuk mencegah hubungan langsung antara tampilan antarmuka 

dengan database. Kemudian business access layer akan memroses permintaan 

pengguna yang menyangkut akses database lewat data access layer. Lapisan-

lapisan pada business access layer serta data access layer bukan hanya untuk 

pemasukkan data ke database saja, tetapi juga untuk mengirim data ke tampilan 

antarmuka. Arsitektur dari sistem yang dibangun digambarkan seperti gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Arsitektur Aplikasi Scheduler Engine 

 

 

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



B. Data Flow Diagram 

Aplikasi penjadwalan perkuliahan ini terdiri atas berbagai proses yang dapat 

digambarkan seperti pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Process Tree  
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 Pada gambar 3.3 hingga gambar 3.16 selanjutnya dijelaskan mengenai data 

flow diagram (DFD) dari aplikasi penjadwalan perkuliahan yang dibuat. 

Gambar 3.3. Context Diagram atau DFD Level 0 

 Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3, proses implementasi hybrid genetic 

algorithm memiliki hubungan dengan sebuah entitas yaitu Bagian Akademik UMN. 

Bagian Akademik sebagai pengguna melakukan pengiriman-pengiriman data ke 

dalam proses, seperti data masukkan akademik, data request edit, data akademik 

yang telah diperbarui, serta pemicu pelaksanaan proses penjadwalan. Kemudian 

proses juga mengirimkan data kepada entitas Bagian Akademik, seperti data 

akademik yang dapat diperbarui, data akademik untuk keperluan review, serta data 

hasil proses penjadwalan. 
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Gambar 3.4. DFD Level 1 aplikasi Scheduler Engine 

 

 Gambar 3.4 diatas yang merupakan DFD level 1 untuk aplikasi Scheduler 

Engine menjelaskan bahwa proses implementasi Hybrid Genetic Algorithm 

memiliki dua buah proses utama, yaitu academic data operation dan scheduling 

proses. Proses academic data operation akan mengakomodasi pengguna untuk 

memasukkan data-data ke dalam database, untuk kemudian data-data tersebut 

digunakan pada langkah berikutnya dalam scheduling process. 
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Gambar 3.5. DFD Level 2.1 proses Academic Data Operation 

 

 Proses academic data operation, seperti yang digambarkan pada gambar 

3.5, memiliki dua buah proses utama yang berkaitan, yaitu input data process dan 

edit data process. Proses input data memasukkan data yang diberikan oleh entitas 

Bagian Akademik ke dalam sistem untuk dimasukkan ke dalam database. 

Sedangkan proses edit data mengambil data yang telah dimasukkan dari database 

untuk ditampilkan kepada entitas Bagian Akademik dan memroses hasil yang 

dikembalikan kembali ke dalam database setelah perubahan dilakukan. 
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Gambar 3.6. DFD Level 2.2 proses Scheduling 

 

Sebuah proses scheduling dapat dibagi menjadi lima subproses yang 

masing-masing memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Subproses yang 

membangun sebuah proses scheduling terdiri dari subproses generate temporary 

schedule data untuk membuat data sementara mengenai waktu (timeslot) yang 

tersedia pada keseharian aktivitas perkuliahan, subproses generate temporary 

lecturer data untuk membuat pendaftaran menyeluruh mengenai ketersediaan 

dosen akan mata kuliah yang diampu serta kelas paralel, subproses generate 
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teporary lecturer availability data untuk membuat daftar atas kesediaan waktu yang 

diberikan masing-masing dosen untuk memberi perkuliahan, subproses hybrid 

genetic algorithm untuk melakukan eksekusi algoritma terhadap data-data yang 

telah disiapkan sebelumnya dan memasukkan hasil yang telah dibuat ke dalam tabel 

tbl_schedule_result, serta subproses show generated timetable untuk mengirimkan 

data perkuliahan yang dihasilkan pada proses penjadwalan sebelumnya kepada 

entitas Bagian Akademik UMN. 

 

 

Gambar 3.7. DFD Level 3.1 subproses input data 

 

 Seperti yang terlihat pada gambar 3.7 diatas mengenai subproses yang ada 

pada DFD level 2.1.1 proses input data, dapat terlihat bahwa proses pemasukkan 

data dapat dibagi berdasarkan kategori masing-masing data. Pembagian tersebut 
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akan membedakan akses ke dalam database sesuai dengan kategori data yang 

dimasukkan. Selain proses read and validate form untuk masing-masing kategori 

data, proses ini juga mengirimkan kembali data review yang telah dimasukkan 

kembali kepada entitas Bagian Akademik UMN melalui proses show data review. 

 

Gambar 3.8. DFD Level 4.1.1 subproses Faculty and Department Process 

 

 Gambar 3.8 diatas mengenai DFD level 4.1 subproses Faculty and 

Department Process menjelaskan bahwa subproses tersebut dapat dibagi menjadi 

dua subproses untuk masing-masing kategori data, yakni untuk faculty data process 

serta department data process. 

Gambar 3.9. DFD Level 4.1.2 subproses Classroom and Facility Process 
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 Pada gambar 3.9 diatas dijelaskan bahwa DFD level 4.2 merupakan 

pembagian dari Classroom and Facility Process menjadi tiga subproses untuk 

masing-masing kategori data, yaitu Classroom data process, Facility data process, 

serta Class facility data process. Ketiga proses tersebut memroses data masukkan 

sesuai kategori dan memasukkannya ke dalam tabel yang sesuai pada database. 

Gambar 3.10. DFD Level 4.1.3 subproses Course Process 

 

 Seperti yang digambarkan pada gambar 3.10, subproses Course process 

masih dapat dibagi lagi menjadi subproses yang berlaku bagi masing-masing 

kategori data, yakni Course data process yang melakukan pemrosesan terhadap 

data-data mata kuliah, Course facility data process yang melakukan pemrosesan 

terhadap data mata kuliah yang terintegrasi dengan fasilitas yang dibutuhkan, serta 

Course full data process yang melakukan pemrosesan terhadap data mata kuliah 

yang telah ditetapkan kelangsungannya dalam suatu semester bagi suatu 

departemen tertentu. 
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Gambar 3.11. DFD Level 4.1.4 subproses Lecturer Process 

 

 DFD level 4.4 mengenai subproses Lecturer process yang digambarkan 

pada gambar 3.11 diatas memperlihatkan bahwa subproses tersebut terdiri dari tiga 

subproses yang melakukan pemrosesan terhadap tiga kategori data yang berbeda. 

Subproses Lecturer data process melakukan pemrosesan terhadap data dosen. 

Subproses Lecturer course data process melakukan pemrosesan terhadap data 

dosen yang diintegrasikan dengan kemampuan dosen untuk mengajar mata kuliah 

tertentu. Sedangkan subproses Lecturer time data process melakukan pemrosesan 

terhadap data dosen yang diintegrasikan dengan kesediaan waktu yang diberikan 

dosen tersebut untuk mengajar. Data yang diproses tersebut kemudian dimasukkan 

ke dalam tabel yang sesuai dengan masing-masing kategori berdasarkan proses 

yang dijalani oleh setiap data. 
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Gambar 3.12. DFD Level 3.2 subproses Edit Data Process 

 

 Subproses Edit data process, seperti yang diperlihatkan pada DFD level 3.2 

melalui gambar 3.12 diatas, memiliki proses-proses yang bertujuan untuk 

mengakomodasi perubahan data yang dilakukan oleh entitas Bagian Akademik 

UMN dengan mengirimkan data yang dapat diubah kepada entitas tersebut melalui 

proses show editable data, serta melakukan pemrosesan edit sesuai dengan kategori 

masing-masing data. 

Gambar 3.13 DFD Level 4.2.1 subproses Edit Faculty and Department 
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 Proses Edit faculty and department memiliki dua buah subproses yang 

terbagi berdasarkan kategori masing-masing data, yakni Edit faculty process untuk 

mengakomodasi perubahan yang dilakukan pada data fakultas, dan Department 

process untuk mengakomodasi perubahan yang dilakukan pada data departemen. 

Kemudian data hasil perubahan akan dimasukkan ke dalam tabel yang sesuai 

dengan kategori data seperti yang digambarkan pada gambar 3.13. 

Gambar 3.14. DFD Level 4.2.2 subproses Edit Classroom and Facility 

 

 Proses Edit classroom and facility, seperti yang digambarkan pada gambar 

3.14, menggunakan tiga subproses untuk setiap kategori data yang diubah lewat 

proses ini. Subproses Edit classroom process mengakomodasi perubahan data 

ruang kelas. Subproses Edit facility process mengakomodasi perubahan data 

fasilitas. Sedangkan subproses Edit class facility process mengakomodasi 

perubahan data yang terjadi pada data ruang kelas yang telah diintegrasikan dengan 

fasilitas yang tersedia. Setiap perubahan akan disimpan kembali dalam masing-

masing tabel yang sesuai untuk setiap kategori data. 
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Gambar 3.15. DFD Level 4.2.3 subproses Edit Course 

 

 Proses perubahan data mata kuliah dilakukan melalui proses Edit course 

seperti yang digambarkan pada gambar 3.15 diatas. Proses tersebut dapat memroses 

perubahan data mata kuliah melalui Edit course process. Proses tersebut juga dapat 

memroses data mata kuliah yang telah terintegrasi dengan fasilitas yang dibutuhkan 

melalui Edit course facility process. Proses tersebut juga dapat memroses data mata 

kuliah yang telah ditetapkan untuk berlangsung pada suatu semester untuk suatu 

departement malalui Edit course full process. Data yang diproses akan dimasukkan 

ke dalam database sesuai dengan masing-masing kategori. 

Gambar 3.16. DFD Level 4.2.4 subproses Edit Lecturer 
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 Perubahan yang dilakukan terhadap data dosen (pengajar) akan 

diakomodasi oleh proses Edit lecturer seperti yang dijelaskan pada gambar 3.16. 

Pada DFD level tersebut dijelaskan bahwa proses Edit lecturer terdiri dari tiga 

subproses untuk menjalankan proses pada tiga kategori data yang berbeda. Data 

dosen murni diproses pada subproses Edit lecturer process, data dosen yang telah 

terintegrasi dengan kesediaan waktu mengajar diproses pada subproses Edit 

lecturer time process, dan data dosen yang telah terintegrasi dengan mata kuliah 

yang diampu diproses pada subproses Edit lecturer course process. Perubahan yang 

terjadi pada data-data tersebut akan mengubah data yang ada dalam database sesuai 

dengan masing-masing kategorinya. 

 

C. Entity Relationship Diagram 

Berdasarkan hasil analisa terhadap kebutuhan pengguna yang didapatkan, 

data-data yang dibutuhkan dalam proses penjadwalan memiliki relasi yang berbeda-

beda sesuai dengan kategori data itu sendiri. Data fakultas dan departemen memiliki 

asosiasi atau hubungan terhadap data mata kuliah, data mahasiswa, beserta data 

dosen untuk mengategorikan asal keberadaan ketiga data tersebut dalam sistem 

perkuliahan. Data mata kuliah memiliki asosiasi dengan data sebuah fasilitas atau 

beberapa fasilitas tertentu yang dibutuhkan oleh masing-masing mata kuliah, serta 

dengan hal-hal lainnya seperti semester waktu diadakannya perkuliahan tersebut 

dan jumlah kelas paralel yang direncanakan untuk dilangsungkan. Data ruang kelas 

memiliki asosiasi dengan data sebuah fasilitas atau beberapa fasilitas tertentu yang 

disediakan oleh pihak universitas dan terdapat dalam ruangan tersebut, yang 
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kemudian diikutsertakan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan ruangan 

bagi penjadwalan mata kuliah yang dilangsungkan. Data dosen memiliki asosiasi 

dengan satu atau lebih data mata kuliah berbeda yang diajukan dan mampu 

diajarkan oleh dosen yang bersangkutan beserta dengan waktu kesediaan mengajar 

yang diajukan. 

Pada Data Flow Diagram (DFD) yang digambarkan pada gambar 3.3 

hingga 3.16 terlihat bahwa terdapat penggunaan data store sehingga diperlukan 

adanya Entitiy Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan struktur entitas 

dan hubungan antar entitas yang ada pada aplikasi yang dibangun. Keseluruhan data 

yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menjalankan proses penjadwalan 

perkuliahan yang ditampung dalam tabel-tabel dalam sebuah database berikut 

dengan relasi yang menghubungkan satu data dengan data lainnya menjadi entitas-

entitas pada perancangan Entity Relationship Diagram sesuai dengan hasil analisa 

dan hasil perancangan diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 3.17. 
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Gambar 3.17. Entity Relationship Diagram
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D. Flowchart 

Flowchart atau diagram alir merupakan representasi grafik dari langkah-

langkah yang dijalankan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas 

sekumpulan simbol, dimana masing-masing simbol merepresentasikan suatu 

kegiatan tertentu. Proses utama dalam lingkup luas yang dikerjakan oleh aplikasi 

ini digambarkan pada system flow pada gambar 3.19.  

Proses terpenting dalam aplikasi yang dibangun ini adalah kinerja algoritma 

hybrid genetic yang secara umum dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.18. System flow operasi Hybrid Genetic Algorithm 
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Gambar 3.19. System flow aplikasi Scheduler Engine 
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 Secara keseluruhan, hybrid genetic algorithm terdiri dari tujuh subproses 

utama yang memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya. Subproses 

tersebut akan dijelaskan masing-masing pada bagian berikut ini. 

 

D.1. Subproses pembangkitan populasi awal 

 Pada subproses pembangkitan populasi awal, data-data mata kuliah, kelas 

paralel, timeslot, serta dosen disusun secara acak pada generasi pertama untuk 

membentuk sebuah kromosom dalam populasi. Jumlah gen dalam sebuah 

kromosom bergantung kepada jumlah pengembangan dari mata kuliah dan kelas 

paralel yang dibutuhkan. Banyaknya kromosom dalam sebuah populasi bergantung 

kepada parameter yang telah diatur oleh pengguna. Kromosom pada populasi ini 

diisi dengan informasi yang tersusun oleh data kode mata kuliah, data kode kelas 

paralel, data kode slot waktu, serta kode data dosen yang dipilih sesuai dengan 

ketersediaan mengajarnya. Selain pemilihan informasi gen yang dilakukan secara 

acak, dilakukan pula pengecekan terhadap slot waktu agar tidak menimbulkan 

konflik dengan gen lain yang telah terdaftar, serta pengecekan pula terhadap waktu 

dosen untuk memenuhi constraint dimana dosen tidak dapat mengajar pada dua 

ruang kelas di waktu yang bersamaan. Apabila sontraint awal tidak mengalami 

gangguan, informasi tersebut digabungkan menjadi sebuah gen utuh dan 

dimasukkan ke dalam populasi sebagai anggota kromosom yang valid. Hal ini 

dilakukan secara berulang sesuai dengan ukuran populasi yang diatur pada 

parameter. Proses pembangkitan populasi awal ini dapat dilihat pada gambar 3.20. 

 

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



 

Gambar 3.20. Flowchart subproses pembangkitan populasi awal 
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D.2. Subproses pengecekan nilai fitness 

 Subproses pengecekan nilai fitness dilakukan untuk menghitung tingkat  

kemampuan sebuah kromosom/individu dapat dijadikan solusi dalam permasalahan 

yang diangkat. Langkah-langkah pengecekan nilai fitness dapat dilihat pada gambar 

3.21. 

 

 

Gambar 3.21. Flowchart subproses pengecekan nilai fitness 
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Pengecekan nilai fitness dilakukan dengan menghitung berapa banyak constraint 

yang dilanggar oleh sebuah kromosom. Nilai fitness yang diatur pada aplikasi ini 

berada di antara nilai desimal nol (0) hingga satu (1). Pengecekan dilakukan dengan 

memecah informasi valid yang berada dalam sebuah gen pada sebuah kromosom. 

Gen yang terdapat dalam kromosom dapat dipecah menjadi empat bagian sesuai 

dengan ketentuan pada saat gen tersebut disusun. Pengecekan dilakukan terhadap 

informasi CourseID dan timeslot untuk mengetahui seberapa besar pelanggaran atas 

waktu dosen yang saling bertabrakan serta pengecekan informasi Class-Facility dan 

Course-Facility untuk mengetahui seberapa banyak kekurangan atas fasilitas yang 

dibutuhkan sebuah mata kuliah dalam melangsungkan kegiatan perkuliahan. 

 

D.3. Subproses seleksi 

 Operator algoritma hybrid genetic selanjutnya adalah selection yang 

merupakan proses memilih dua kromosom dari sebuah populasi pada sebuah 

generasi untuk dijadikan parent yang nantinya diproses untuk menghasilkan 

keturunan (offspring). Proses seleksi yang digunakan adalah Roulette-wheel based 

selection yang mengaplikasikan bagaimana sebuah roda pada perangkat roulette 

bekerja. Pada tahap ini, total nilai fitness pada populasi menjadi acuan utama 

pembuatan roda utuh. Sedangkan nilai fitness pada masing-masing kromosom 

anggota populasi akan menentukan seberapa besar persentase ruangan sebuah 

kromosom dalam roda tersebut. Setelah perhitungan akan roda dan bagian-

bagiannya selesai dibuat, dipilih dua buah ruangan secara acak berdasarkan nilai 

random yang dihasilkan. Nilai acak akan dicari dalam interval-interval antara 
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pembatas masing-masing bagian kromosom, dan parent yang terpilih adalah bagian 

dimana nilai tersebut jatuh dalam roda. Subproses seleksi dapat dilihat pada gambar 

3.22. 

 

 

Gambar 3.22. Flowchart subproses seleksi 

 

D.4. Subproses crossover 

 Operator crossover bertujuan untuk menghasilkan sebuah offspring dari 

parent yang dipilih pada tahap seleksi. Pada proses ini, sebuah crossover point akan 

dimunculkan secara acak untuk menentukan titik potong yang digunakan oleh 

kedua parent untuk menghasilkan keturunan. Pada aplikasi ini, operator corssover 
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menggunakan metode single-point crossover sehingga hanya dibutuhkan sebuah 

corssover point saja. Selanjutnya, informasi gen dalam kromosom parent pertama 

dari awal hingga titik potong akan diambil, kemudian informasi gen dalam 

kromosom parent kedua dari titik potong hingga akhir. Informasi gen yang diambil 

kemudian dimasukkan dalam sebuah array sebagai sebuah offspring untuk proses 

selanjutnya. Proses crossover dapat dilihat dalam gambar 3.23. 

 

 

Gambar 3.23. Flowchart subproses crossover 
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Proses crossover menggunakan subproses conflict check untuk mengecek ada 

tidaknya konflik antara timeslot dengan ketersediaan dosen. Proses dari conflict 

check tersebut dapat dilihat pada gambar 3.24. 

 

 

Gambar 3.24. Flowchart subproses conflict check 
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Gambar 3.25. Flowchart subproses repair 
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Proses pengecekan yang dilakukan terhadap pelanggaran dalam kromosom akan 

menghasilkan sebuah flag constraintViolated. Flag tersebut akan bernilai true jika 

terdapat konflik, dan bernilai false jika tidak terdapat konflik pada pengecekan yang 

dilakukan. Jika diketahui bahwa kromosom memiliki konflik, maka subproses 

repair, seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.25, akan dijalankan untuk 

membetulkan konflik yang terjadi dengan cara melakukan pembangkitan acak 

sebuah timeslot baru yang tidak menimbulkan konflik. 

 

D.5.  Subproses mutasi 

 Proses mutasi dilakukan dengan mengubah secara acak informasi mengenai 

timeslot yang ada di dalam kromosom keturunan (offspring). Pada awal proses ini, 

jumlah gen yang akan dimutasi dihitung berdasarkan probabilitas mutasi yang 

ditentukan melalui parameter algoritma ini. Selanjutnya, dipilih gen secara acak 

sesuai dengan jumlah gen yang akan dimutasi. Gen-gen yang telah terpilih tesebut 

kemudian diproses satu per satu dengan mengganti slot waktu yang telah ditetapkan 

dengan sebuah slot waktu acak yang baru saja dimunculkan. Subproses conflict 

check akan melakukan pengecekan apakah terdapat pelanggaran pada slot waktu 

baru, dan subproses repair akan berjalan ketika ditemukan pelanggaran. Hal ini 

akan dilakukan berulang hingga seluruh gen yang ditetapkan mendapatkan slot 

waktu baru. Subproses ini dapat dilihat pada gambar 3.26. 
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Gambar 3.26. Flowchart subproses mutasi 

 

D.6. Subproses Local Search Improvement 

Subproses local search improvement yang digunakan merupakan 

implementasi algoritma Tabu search yang disesuaikan dengan topik penelitian yang 

diangkat, yaitu penjadwalan perkuliahan. Proses tabu search yang digunakan 

digambarkan pada gambar 3.27. 
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Gambar 3.27. Flowchart subproses Local Search Improvement 

 

Pada subproses ini, offspring atau yang disebut juga sebagai child solution diproses 

menggunakan algoritma tabu search dengan tujuan meningkatkan nilai fitness. 

Seperti algoritma tabu search pada umumnya, subproses ini pun membuat 

neighborhood strucure yang merupakan representasi mutasi dari child solution 

yang ada. Neighborhood structure yang dibuat untuk kasus ini tentunya 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tahap selanjutnya adalah mengaplikasikan 

child solution dengan neighborhood structure untuk melihat perbandingan nilai 
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fitness antara keduanya. Setiap kali child solution diaplikasikan, langkah mutasi 

tersebut disimpan dalam sebuah tabu list yang akan dilihat setiap langkah untuk 

mencegah child solution mengambil langkah yang sama pada tahapan berikutnya. 

Proses pengaplikasian ini menghasilkan solusi baru yang merupakan solusi terbaik 

di antara neighborhood structure yang dibuat. Kemudian child solution akan 

digantikan dengan solusi yang memiliki nilai fitness terbaik untuk mencegah 

terjebaknya child solution algoritma genetika pada optimum lokal. 

 

D.7. Subproses penggantian populasi terburuk 

 Subproses selanjutnya adalah penggantian populasi terburuk dari sebuah 

generasi dengan hasil child solution yang telah diimprovisasi pada tahap 

sebelumnya. Populasi yang terletak pada generasi dihitung nilai fitness dan dicari 

populasi yang memiliki nilai fitness terendah dari seluruhnya. Setelah ditemukan, 

setiap informasi gen dari populasi terburuk tersebut akan digantikan dengan 

informasi gen dari child solution yang telah mengalami improvisasi melalui 

algoritma Tabu Search. Subproses penggantian populasi terburuk dapat dilihat pada 

gambar 3.28. 
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Gambar 3.28. Flowchart subproses penggantian populasi terburuk 

 

E. Struktur Tabel 

Database pada aplikasi ini mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data 

yang dibutuhkan pada proses penjadwalan perkuliahan. Basis data yang dibuat 

menggunakan SQL Server 2012 Developer Edition ini menyimpan berbagai data, 

yaitu data fakultas, departemen, ruang kelas, fasilitas, mahasiswa, mata kuliah, 

dosen, hingga data hasil proses penjadwalan yang dieksekusi pada aplikasi ini. 
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Tabel-tabel yang digunakan dalam proses penjadwalan perkuliahan dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

1. Tabel informasi fakultas 

Nama tabel : tp_main_faculty 

Fungsi  : menyimpan seluruh daftar fakultas 

 

Tabel 3.1. Struktur tabel tp_main_faculty 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

facultyId varchar 5 Primary key, not null 

name varchar 50 Nama fakultas 

 

2. Tabel informasi departemen  

Nama tabel : tp_main_department 

Fungsi  : menyimpan seluruh daftar departemen (jurusan) 

 

Tabel 3.2. Struktur tabel tp_main_department 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

departmentId Varchar 5 Primary key, not null 

name Varchar 50 Nama departemen (jurusan) 

facultyId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_faculty.facultyId 

 

3. Tabel informasi ruang kelas  

Nama tabel : tp_main_classroom 

Fungsi  : menyimpan daftar ruang kelas yang tersedia untuk kegiatan 

perkuliahan 
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Tabel 3.3. Struktur tabel tp_main_classroom 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

classId Varchar 5 Primary key, not null 

building Varchar 1 Informasi gedung tempat 

ruangan berada 

floor Varchar 2 Infromasi lantai tempat ruangan 

berada 

isTheory Varchar 1 Flag apakah ruangan untuk 

perkuliahan teori 

isLab Varchar 1 Flag apakah ruangan untuk 

perkuliahan praktek 

 

4. Tabel informasi fasilitas  

Nama tabel : tp_main_facility 

Fungsi  : menyimpan daftar fasilitas yang tersedia untuk kegiatan 

perkuliahan 

 

Tabel 3.4. Struktur tabel tp_main_facility 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

facilityId Int - Primary key, not null, auto 

increment 

description varchar 100 Nama objek fasilitas 

 

 

5. Tabel informasi ruang kelas – fasilitas  

Nama tabel : tp_class_facility 

Fungsi  : menyimpan daftar kelas yang diintegrasikan dengan 

ketersediaan fasilitas dalam ruang kelas yang bersangkutan 
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Tabel 3.5. Struktur tabel tp_class_facility 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

id int - Primary key, not null, auto 

increment 

classId varchar 5 Foreign key 

tp_main_classroom.classId 

facilityId int - Foreign key 

tp_main_facility.facilityId 

 

6. Tabel informasi mahasiswa  

Nama tabel : tp_main_student 

Fungsi  : menyimpan data mahasiswa 

 

Tabel 3.6. Struktur tabel tp_main_student 

Nama Kolom Tipe 

data 

Panjang Informasi 

studentId Varchar 10 Primary key, not null 

classOf Varchar 4 Tahun masuk angkatan mahasiswa 

facultyId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_faculty.facultyId 

departmentId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_department.departmentId 

population Int - Jumlah mahasiswa 

 

7. Tabel informasi mata kuliah  

Nama tabel : tp_main_course 

Fungsi  : menyimpan data mata kuliah 

 

Tabel 3.7. Struktur tabel tp_main_course 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

courseId Varchar 15 Primary key, not null 

name Varchar 50 Nama mata kuliah 
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Tabel 3.7. Struktur tabel tp_main_course (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

sks Int - Jumlah SKS 

isTheory Varchar 1 Flag apakah mata kuliah 

merupakan kelas teori 

isLab Varchar 1 Flag apakah mata kuliah 

merupakan kelas praktek 

 

8. Tabel informasi mata kuliah – fasilitas  

Nama tabel : tp_course_facility 

Fungsi  : menyimpan data mata kuliah yang terintegrasi dengan 

kebutuhan fasilitas masing-masing 

 

Tabel 3.8. Struktur tabel tp_course_facility 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

id Int - Primary key, not null, auto 

increment 

courseId Varchar 15 Foreign key 

tp_main_course.courseId 

facilityId Int - Foreign key 

tp_main_facility.facilityId 

 

9. Tabel informasi mata kuliah yang telah ditetapkan  

Nama tabel : tp_course_full 

Fungsi  : menyimpan daftar mata kuliah yang telah diasosiakan 

kepada suatu departemen pada fakultas tertentu untuk dilangsungkan pada 

semester tertentu, serta jumlah kelas paralel yang dibutuhkan 
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Tabel 3.9. Struktur tabel tp_course_full 

Nama Kolom Tipe 

data 

Panjang Informasi 

courseFullId Varchar 15 Primary key, not null 

courseId Varchar 15 Foreign key 

tp_main_course.courseId 

facultyId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_faculty.facultyId 

departmentId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_department.departmentId 

Semester Int - Informasi semester pelaksanaan 

paralelClass Int - Jumlah kebutuhan kelas paralel 

 

10. Tabel informasi dosen  

Nama tabel : tp_main_lecturer 

Fungsi  : menyimpan daftar dosen 

 

Tabel 3.10. Struktur tabel tp_main_lecturer 

Nama Kolom Tipe 

data 

Panjang Informasi 

lecturerId Varchar 10 Primary key, not null 

name Varchar 50 Nama dosen 

facultyId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_faculty.facultyId 

departmentId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_department.departmentId 

 

11. Tabel informasi dosen – mata kuliah  

Nama tabel : tp_lecturer_course 

Fungsi  : menyimpan daftar dosen yang telah diasosiasikan kepada 

suatu mata kuliah berdasarkan ketersediaan mengajar 
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Tabel 3.11. Struktur tabel tp_lecturer_course 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

id Int - Primary key, not null, auto 

increment 

lecturerId Varchar 10 Foreign key 

tp_main_lecturer.lecturerId 

courseId Varchar 15 Foreign key 

tp_main_course.courseId 

 

12. Tabel informasi dosen – kesediaan waktu  

Nama tabel : tp_lecturer_time 

Fungsi  : menyimpan daftar dosen yang terintegrasi dengan waktu 

yang disediakan untuk memberikan perkuliahan 

 

Tabel 3.12. Struktur tabel tp_lecturer_time 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

id Int - Primary key, not null, auto 

increment 

lecturerId Varchar 10 Foreign key 

tp_main_lecturer.lecturerId 

day Varchar 10 Hari kesediaan mengajar 

start_time Time 0 Waktu mulai kesediaan 

mengajar 

end_time Time 0 Waktu selesai kesediaan 

mengajar 

 

13. Tabel informasi dosen (data sementara dosen, mata kuliah, dan kelas paralel)  

Nama tabel : tp_temp_lecturer 

Fungsi  : menyimpan daftar dosen yang terintegrasi dengan mata 

kuliah yang diampu beserta dengan informasi kelas paralel yang diadakan 
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Tabel 3.13. Struktur tabel tp_temp_lecturer 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

tempLecturerId Int - Primary key, not null, auto 

increment 

lecturerId Varchar 10 Foreign key 

tp_main_lecturer.lecturerId 

lecturerCourse Varchar 50 Foreign key 

tp_course_full.courseFullId 

courseClass Varchar 2 Kelas paralel yang diadakan 

 

14. Tabel informasi dosen (data dosen dan slot waktu kesediaan mengajar)  

Nama tabel : tp_temp_lecturerAvailable 

Fungsi  : menyimpan daftar dosen yang kesediaan waktu 

mengajarnya telah diubah ke dalam bentuk slot-slot waktu 

 

Tabel 3.14. Struktur tabel tp_temp_lecturerAvailable 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

timeslotId Int - Primary key, not null, auto 

increment 

lecturerId Varchar 10 Foreign key 

tp_main_lecturer.lecturerId 

day Varchar 10 Hari kesediaan mengajar 

startSlot Int - Slot mulai kesediaan waktu 

mengajar 

endSlot Int - Slot berakhir kesediaan waktu 

mengajar 

 

15. Tabel informasi slot waktu yang tersedia  

Nama tabel : tp_temp_schedule 

Fungsi  : menyimpan daftar informasi slot waktu yang tersedia untuk 

masing-masing ruang kelas 
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Tabel 3.15. Struktur tabel tp_temp_schedule 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

scheduleId Int - Primary key, not null, auto 

increment 

day Varchar 10 Hari aktif perkuliahan 

timeslot Int - Slot waktu 

classroomId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_classroom.classId 

 

16. Tabel informasi hasil penjadwalan  

Nama tabel : tp_schedule_result 

Fungsi  : menyimpan data hasil proses penjadwalan perkuliahan 

yang berhasil 

 

Tabel 3.16. Struktur tabel tp_schedule_result 

Nama Kolom Tipe data Panjang Informasi 

scheduleId Int - Primary key, not null, auto 

increment 

courseFullId Varchar 15 Foreign key 

tp_course_full.courseFullId 

lecturerId Varchar 10 Foreign key 

tp_main_lecturer.lecturerId 

day Varchar 10 Hari perkuliahan 

start_time Time 0 Slot waktu mulai perkuliahan 

end_time Time 0 Slot waktu perkuliahan 

berakhir 

paralelClassId Varchar 5 Identifier kelas paralel 

classroomId Varchar 5 Foreign key 

tp_main_classroom.classId 
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3.3.2  Sketsa Antarmuka 

 Sketsa antarmuka dirancang sebagai acuan utama pembangunan tampilan 

antarmuka pada aplikasi yang berperan sebagai pengakomodasi interaksi pengguna 

dengan sistem. Sketsa antarmuka yang dibuat akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Halaman Utama 

Halaman utama terdiri atas beberapa komponen, yaitu nama aplikasi, status 

koneksi database, dan tombol-tombol di bagian bawah halaman untuk menuju 

ke bagian-bagian lainnya dalam aplikasi. Halaman ini dibuat sebagai sapaan 

kepada pengguna saat awal pemakaian aplikasi. 

 

Gambar 3.29. Sketsa antarmuka halaman utama 

 

2. Halaman Faculty and Department Section 

Halaman ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna dalam 

berinteraksi dengan sistem aplikasi yang menyangkut data fakultas dan 

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



departemen. Pada bagian utama seksi ini, terdapat dua 3 tombol di bagian kiri 

untuk memunculkan sub halaman yang diinginkan pengguna. 

 

Gambar 3.30. Sketsa antarmuka halaman Faculty and Department Section 

 

Bagian Faculty and Department ini terdiri dari dua sub halaman yang dapat 

ditampilkan berdasarkan keinginan pengguna, yaitu sub halaman Faculty serta 

sub halaman Department. 

 

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



 

Gambar 3.31. Sketsa antarmuka sub halaman Faculty 

 

Setiap sub halaman pada setiap seksi memiliki tampilan yang hampir sama 

seperti ini, perbedaannya hanya terletak pada jumlah tombol submenu pada 

bagian kiri yang dihitung berdasarkan banyaknya sub halaman pada sebuah 

seksi, serta data yang ditampilkan pada list view di bagian tengah masing-

masing sub halaman tersebut. Dari setiap sub halaman ini, pengguna dapat 

memasukkan data baru, mengubahnya, atau bahkan menghapusnya melalui 

ketiga tombol yang terletak di atas list view. Tombol add dan edit pada 

subhalaman Faculty akan menampilkan sebuah form untuk memasukkan atau 

untuk mengubah data fakultas yang telah ada sebelumnya. Pada form tersebut 

terdapat dua buah text box untuk mengisi faculty id dan faculty name, serta dua 

buah tombol untuk menyimpan data tersebut atau membatalkannya. 
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Gambar 3.32. Sketsa antarmuka Form Faculty 

 

Apabila pengguna ingin menambahkan atau mengubah data departemen maka 

form untuk hal itu dapat ditampilkan lewat tombol add atau edit yang terletak 

pada sub halaman Department. Lewat form tersebut pengguna dapat mengisi 

department id dan department name melalui dua buah text box, serta memilih 

salah satu fakultas asal departemen tersebut melalui sebuah drop down list yang 

tersedia. 

 

Gambar 3.33. Sketsa antarmuka Form Department 
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Apabila pengguna ingin menghapus salah satu data yang telah dimasukkan, 

maka pengguna dapat memilih satu item pada list view dan kemudian menekan 

tombol delete yang terletak pada bagian atas list view dan lakukan konfirmasi 

pada sebuah dialog box yang muncul. 

 

3. Halaman Classroom and Facility Section 

Halaman ini bertujuan untuk mengakomodasi pengguna yang ingin 

berinteraksi dengan data-data ruang kelas dan fasilitas yang tersedia untuk 

perkuliahan. Bagian ini sama seperti halaman utama seksi-seksi lainnya, yaitu 

dengan beberapa tombol sebagai submenu pada bagian kiri untuk menampilkan 

sub halaman yang tersedia, sesuai dengan submenu yang dipilih. 

 

 

Gambar 3.34. Sketsa antarmuka halaman Classroom and Facility Section 

 

Dari halaman tersebut, pengguna dapat menampilkan sub halaman yang 

diinginkan, yaitu sub halaman Classroom, Facility, atau Class-Facility. Sub 
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halaman dapat ditampilkan ke muka melalui tombol pada bagian kiri pada 

halaman ini. Sub halaman yang dapat ditampilkan ini pun berisi beberapa 

control untuk berinteraksi dengan data ruang kelas serta fasilitas, dan sebuah 

list view untuk menampilkan data-data yang sesuai dengan topik sub halaman 

tersebut. 

 

 

Gambar 3.35. Sketsa antarmuka sub halaman Classroom, Facility, dan Class-

Facility 

 

Jika pengguna ingin menambahkan atau mengubah data ruang kelas, pengguna 

dapat memilih berdasarkan tombol add atau edit yang tersedia pada bagian atas 

list view. Dengan memilih tombol tersebut, pengguna akan dihadapkan pada 

sebuah form yang dapat digunakan mengisi data ruang kelas serta 

menyimpannya dalam database. 
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Gambar 3.36. Sketsa antarmuka Form Classroom 

 

Sedangkan bila pengguna ingin menambahkan data baru atau mengubah data 

fasilitas, pengguna dapat menekan tombol add atau edit pada sub halaman ini. 

Pengguna akan dihadapkan pada sebuah form untuk melakukan pengisian atau 

pengubahan data fasilitas. Pengguna dapat mengisikan data pada tempat-

tempat yang tersedia. 

 
Gambar 3.37. Sketsa antarmuka Form Facility 
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Bila pengguna ingin menambahkan atau mengubah data ruangan kelas yang 

terasosiasi dengan fasilitas-fasilitas yang ada, pengguna dapat menampilkan 

Form Class-Facility untuk mengakomodasi hal tersebut. Form ini 

memungkinkan pengguna dengan mudah mengasosiasikan sebuah ruang kelas 

yang ada dengan fasilitas yang tersedia. Pengguna diharuskan memilih sebuah 

ruang kelas dari drop down list dan mengasosiasikan fasilitas-fasilitas dengan 

memilih lewat list box yang ada. 

 
Gambar 3.38. Sketsa antarmuka Form Class-Facility 

 

4. Halaman Student Section 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sub halaman student yang 

memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data mahasiswa. 

Pengguna dapat menampilkan sub halaman tersebut lewat tombol submenu 

pada bagian kiri halaman seksi ini. 
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Gambar 3.39. Sketsa antarmuka Student Section 

 

Melalui sub halaman Student yang ditampilkan, pengguna dapat melihat data-

data mahasiswa yang ada dalam database melalui list view yang tersedia. 

Selain itu, pengguna juga dapat berinteraksi dengan data mahasiswa dalam 

bentuk penambahan, pengubahan, serta penghapusan data. Fungsi-fungsi 

tersebut dapat terlaksana lewat tombol yang tersedia pada bagian atas list view. 

 

 

Gambar 3.40. Sketsa antarmuka sub halaman Student 
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Interaksi yang dilakukan lewat tombol add atau edit akan menampilkan sebuah 

form yang dapat digunakan untuk memasukkan data baru ataupun mengubah 

data yang telah ada sebelumnya. Form tersebut akan berisikan text box Student 

ID yang akan menyusun isinya secara otomatis, text box untuk memasukkan 

tahun angkatan mahasiswa, drop down list untuk mengasosiasikan kelompok 

mahasiswa pada fakultas dan departemen tertentu, serta sebuah text box pada 

bagian bawah untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang terdaftar, dan dua 

buah tombol untuk menyimpan atau membatalkan data tersebut. 

 
Gambar 3.41. Sketsa antarmuka Form Student 

 

5. Halaman Course Section 

Bagian ini menampilkan sebuah halaman dengan tiga tombol di bagian kiri atas 

yang berfungsi untuk menampilkan sub halaman Course, Course-Facility, 

serta Course-Full. Sub halaman akan muncul jika pengguna menekan salah 

satu dari ketiga tombol submenu tersebut. 
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Gambar 3.42. Sketsa antarmuka Course Section 

 

Sub halaman Course, Course-Facility, maupun Course-Full akan 

menampilkan tiga buah tombol (add, edit, dan delete) untuk berinteraksi 

dengan data mata kuliah, serta sebuah list view untuk menampilkan data-data 

tersebut dari database kepada pengguna. 

 

 

Gambar 3.43. Sketsa antarmuka sub halaman Course, Course-Facility, dan 

Course-Full 
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Dari sub halaman Course pengguna dapat mengakses sebuah form untuk 

melakukan penambahan atau pengubahan data mata kuliah lewat tombol add 

atau edit yang tersedia pada bagian atas list view. Form tersebut akan 

menampilkan text box untuk memasukkan ID mata kuliah, nama, serta total 

SKS yang dimiliki oleh mata kuliah tersebut. Terdapat pula radio button untuk 

memilih kategori mata kuliah tersebut. Di bagian bawah form tersebut terdapat 

dua buah tombol untuk menyimpan atau membatalkan data-data tersebut. 

 
Gambar 3.44. Sketsa antarmuka Form Course 

 

Untuk berinteraksi dengan data mata kuliah yang diasosiasikan dengan 

fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, pengguna dapat menampilkan Form 

Course-Facility dengan menekan tombol add atau edit yang terletak pada 

bagian atas list view pada sub halaman Course-Facility. Form Course-Facility 
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akan berisi text box untuk ID, sebuah drop down list untuk memilih ID mata 

kuliah, serta dua buah list view beserta dua buah tombol diantaranya untuk 

melakukan pemilihan atas fasilitas yang dibutuhkan pada mata kuliah tersebut. 

Pada bagian bawah form ini, terdapat dua buah tombol untuk menyimpan atau 

membatalkan data. 

 
Gambar 3.45. Sketsa antarmuka Form Course-Facility 

 

Interaksi dengan data mata kuliah yang diasosiakan dengan suatu fakultas dan 

departemen tertentu, serta diadakan pada semester tertentu, dapat dilakukan 

melalui Form Course-Full. Pada form ini terdapat serangkaian text box beserta 

drop down list untuk memasukkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Pada bagian bawah form terdapat dua buah tombol untuk 

menyimpan atau membatalkan operasi data tersebut. 
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Gambar 3.46. Sketsa antarmuka Form Course-Full 

 

6. Halaman Lecturer Section 

Bagian ini akan menampilkan sebuah halaman dengan tiga buah tombol pada 

bagian kiri atas yang berguna untuk menampilkan sub halaman Lecturer, 

Lecturer-Course, serta Lecturer-Time. Sub halaman tersebut dapat ditampilkan 

dengan menekan satu dari antara tombol-tombol tersebut yang diinginkan. 
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Gambar 3.47. Sketsa antarmuka Lecturer Section 

 

Setiap sub halaman pada Lecturer Section (Lecturer, Lecturer-Time, serta 

Lecturer Course) memiliki penampilan yang kurang lebih sama, yaitu sebuah 

list view yang menampilkan data berdasarkan kategori masing-masing, serta 

tiga buah tombol (add, edit, dan delete) untuk melakukan interaksi dengan data 

masing-masing kategori. Pada bagian atas kanan list view terdapat pula sebuah 

teks yang menampilkan perhitungan jumlah data yang ada dalam database 

untuk setiap kategori pada masing-masing sub halaman. 

 

 
Gambar 3.48. Sketsa antarmuka sub halaman Lecturer, Lecturer-Time, serta 

Lecturer-Course 
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Dengan menekan tombol add atau edit pada sub halaman Lecturer, pengguna 

dapat mengakses Form Lecturer yang dapat digunakan untuk menambah 

ataupun mengubah data dosen. Pada form tersebut terdapat text box untuk 

memasukkan ID dosen dan nama, serta drop down list untuk mengasosiasikan 

dosen tersebut kepada fakultas dan departemen dosen tersebut terdaftar. Pada 

bagian bawah terdapat dua buah tombol untuk menyimpan atau membatalkan 

operasi data dosen tesebut.  

 

Gambar 3.49. Sketsa antarmuka Form Lecturer 

 

Form Lecturer-Course memungkinkan pengguna memasukkan atau mengubah 

data dosen yang diasosiasikan dengan kesediaan dosen untuk mengajar mata 

kuliah tertentu. Pada bagian atas form ini, terdapat sebuah text box untuk auto-

generated ID dan sebuah drop down list untuk memilih dosen. Bagian tengah 

form ini terdiri dari text box yang berisikan informasi auto-generated 

berdasarkan Lecturer ID yang dipilih. Sedangkan pada bagian bawah form ini 

terdapat sebuah combo box untuk memilih sebuah ID mata kuliah, dan 

dibawahnya terdapat text box yang berisi auto-generated informasi mengenai 
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mata kuliah yang terpilih. Pada akhirnya, terdapat dua buah tombol untuk 

menyimpan atau membatalkan operasi data ini. 

 
Gambar 3.50. Sketsa antarmuka Form Lecturer-Course 

 

Form Lecturer-Time merupakan sebuah form yang digunakan untuk 

melakukan operasi data dosen yang diasosiasikan dengan kesediaan waktu 

mengajar yang diajukan oleh dosen tersebut. Bagian pertama dari form tersebut 

berisi sebuah drop down list untuk memilih dosen serta beberapa text box 

dibawahnya yang berisi auto-generated informasi berdasarkan dosen yang 

terpilih. Pada bagian kedua form tersebut, terdapat check box sesuai dengan 

hari aktif perkuliahan dalam satu minggu dan text box untuk memasukkan data 
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waktu awal hingga akhir kesediaan waktu (dalam format HH:MM) dosen 

tersebut mengajar dalam hari-hari tertentu. 

 

Gambar 3.51. Sketsa antarmuka Form Lecturer-Time 

 

7. Halaman Scheduler Section 

Halaman ini berisikan dua buah tombol pada bagian kiri atas yang berguna 

untuk menampilkan Form Scheduler dan Scheduler Result bila ditekan oleh 

pengguna. Dengan menekan tombol Scheduler Process makan pengguna akan 

dihadapkan pada Form Scheduling Process sedangkan jika menekan tombol 

Scheduler Result maka muncul Form Scheduling Result. 
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Gambar 3.52. Sketsa antarmuka Scheduler Section 

 

Dari Scheduler section dapat ditampilkan Form Scheduling Process yang 

berfungsi untuk menjalankan proses penjadwalan perkuliahan berdasarkan 

data-data yang telah dimasukkan sebelumnya. Form ini terdiri dari empat view 

yang masing-masing mengakomodasi proses yang berbeda-beda. View pertama 

dari Form Scheduler menampilkan pengaturan yang dapat dimodifikasi oleh 

pengguna sebagai syarat proses penjadwalan perkuliahan. Pengguna dapat 

memilih tahun akademik pada drop down list serta semester perkuliahan yang 

akan dijadwalkan pada radio button yang tersedia. Pengguna juga dapat 

memodifikasi pengaturan mengenai jumlah kromosom dalam populasi, jumlah 

maksimal generasi yang dilakukan oleh proses, probabilitas crossover, serta 

probabilits mutasi melalui track bar. Setelah selesai melakukan pengaturan, 

pengguna dapat melanjutkan ke view kedua dengan tombol next yang ada. 

Posisi langkah pengguna dalam proses penjadwalan perkuliahan, yang 
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digambarkan pada suatu bentuk aliran, dapat dilihat pada bagian bawah gambar 

3.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.53. Sketsa antarmuka Form Scheduler : Configuration 

 

View kedua dari Form Scheduler adalah summary review yang menampilkan 

data-data tujuan proses penjadwalan yang dilakukan beserta konfigurasi yang 

ditetapkan pada view sebelumnya. Informasi-informasi tersebut ditampilkan 

pada teks dalam view ini. Pengguna dapat melanjutkan ke view berikutnya 

dengan menekan tombol next, ataupun dapat kembali ke view sebelumnya 

dengan menekan tombol prev. Pengguna juga dapat membatalkan proses 
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penjadwalan dengan menekan tombol close yang akan menutup form ini dan 

mengembalikan tampilan ke Scheduler Section. Posisi langkah pengguna 

dalam proses ini tetap dapat dipantau pada aliran di bagian bawah gambar 3.54. 

 

Gambar 3.54. Sketsa antarmuka Form Scheduler : Review 

 

View ketiga dari Form Scheduler adalah confirmation yang tersusun dari 

sebuah text area yang menjelaskan komponen dan operator serta batasan-

batasannya secara singkat, yang harus disetujui oleh pengguna melalui check 

box di bawah text area tersebut. Setelah pengguna melakukan konfirmasi, 

tombol next dapat ditekan untuk menjalankan proses penjadwalan perkuliahan. 

Apabila pengguna ingin kembali ke view sebelumnya, pengguna dapat 

menekan tombol prev. Tombol close dapat digunakan bila pengguna ingin 
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membatalkan proses penjadwalan perkuliahan dan ingin kembali ke Scheduler 

Section. Posisi langkah pengguna dalam proses ini dapat dilihat pada penunjuk 

aliran pada gambar 3.55. 

 

Gambar 3.55. Sketsa antarmuka Form Scheduler : Confirmation 

 

View keempat atau terakhir pada Form Scheduler adalah Scheduling Process. 

Tampilan pada view ini akan memberikan laporan proses yang sedang terjadi 

pada eksekusi pembuatan jadwal melalui sebuah progress bar dan sebuah list 

view yang berisikan histori proses yang terjadi selama proses penjadwalan 

berlangsung. Selama proses berlangsung pengguna dapat menggunakan 

tombol prev untuk membatalkan proses penjadwalan dan kembali ke view 
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sebelumnya. Tombol close akan non-aktif selama proses berlangsung dan akan 

aktif kembali saat proses telah selesai. Posisi langkah pengguna pada proses ini 

dapat terlihat pada penunjuk aliran pada bagian bawah gambar 3.56. 

 

Gambar 3.56. Sketsa antarmuka Form Scheduler : Scheduling Process 

 

8. Halaman Settings Section 

Bagian ini akan menampilkan sebuah halaman dengan tiga buah tombol di 

bagian kiri atas yang berguna untuk menampilkan sub halaman masing-masing 

kategori, yaitu Developer Tools, Help, dan About. 
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Gambar 3.57. Sketsa antarmuka Settings Section 

 

Sub halaman Developer Tools yang ditampilkan melalui Settings Section 

memiliki tujuan untuk mengakomodasi pengguna melakukan pengaturan 

umum serta melakukan reset atas tabel maupun mengisi tabel secara otomatis 

menggunakan fungsi import untuk file Microsoft Excel. Pada bagian atas kiri 

sub halaman ini, pengguna dapat melakukan pengaturan banyaknya mahasiswa 

dalam sebuah kelas perkuliahan. Pada sebelah kanan dari pengaturan jumlah 

mahasiswa per kelas terdapat pilihan bagi pengguna untuk menggunakan 

fasilitas import database dengan tombol on untuk menjalankan impor dan off 

untuk menggunakan database yang dimasukkan secara manual. Pada bagian 

bawah dari sub halaman ini terdapat pilihan nama tabel beserta tombol execute 

untuk melakukan truncate pada tabel-tabel yang dipilih oleh pengguna. Ketiga 

fitur tersebut akan berfungsi apabila sebelumnya pengguna menekan tombol 

on pada pilihan untuk menggunakan developer tools pada bagian kanan sub 

halaman ini. 
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Gambar 3.58. Sketsa antarmuka Developer Tools 

 

Pada saat menggunakan fasilitas impor database, pengguna akan dihadapkan 

pada sebuah form bernama Database Import. Pada form tersebut akan ada 

sebuah tombol browse pada bagian kanan untuk membua sebuah file explorer 

dialog dan kemudian memilih file Microsoft Excel yang diinginkan. Pada 

bagian bawah terdapat dua buah tombol untuk menjalankan fungsi impor dan 

untuk membatalkannya. 

 

Gambar 3.59. Sketsa antarmuka Form Database Import 
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Pada Settings Section juga terdapat sub halaman Help yang bertujuan untuk 

memberikan penjelasan singkat atas kontrol-kontrol yang terdapat pada 

aplikasi ini kepada pengguna. Pada bagian kanan terdapat empat buah tombol 

sesuai dengan topik bantuan yang ada. Dengan menekan salah satu tombol 

tersebut, sub halaman akan menampilkan informasi bantuan sesuai topik yang 

dipilih. 

 

Gambar 3.60. Sketsa antarmuka Help 

Settings Section juga memiliki sebuah sub halaman About yang berisikan versi 

dan tanggal pembangunan aplikasi ini. Selain kedua hal tersebut terdapat juga 

sebuah text area yang berisikan histori dari pembangunan aplikasi penjadwalan 

perkuliahan ini. 
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