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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadwal adalah pembagian waktu

berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Daftar atau tabel kegiatan atau

rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci (Bahasa,

2008). Sementara penjadwalan ialah proses, cara, perbuatan menjadwalkan atau

memasukkan di jadwal (Bahasa, 2008).

Pada sebuah perguruan tinggi, penjadwalan terutama memegang peranan

yang sangat penting karena kegiatan belajar mengajar yang melibatkan dosen,

mahasiswa serta penggunaan fasilitas kampus, bergantung pada penjadwalan yang

dilakukan. Penjadwalan merupakan salah satu hal penting dalam proses belajar

mengajar, karena semua kegiatan dosen dan mahasiswa bergantung pada jadwal

yang ada, sehingga harus disusun dengan benar dan diperbaiki pada awal tahun

akademik, sehingga nantinya tidak mengganggu aktifitas belajar mengajar antar

dosen dan mahasiswa (Ariani, 2012).

Penjadwalan yang dilakukan mencakup pengaturan jadwal ketersediaan

waktu mengajar dosen, baik dosen tetap maupun dosen honorer, pengaturan

ketersediaan jadwal bagi mahasiswa sesuai angkatan, fakultas, bahkan hingga ke

tiap-tiap program studi terkait dengan jadwal dosen yang tersedia, pengaturan

penggunaan ruang kelas, ruang laboratorium, hingga fasilitas universitas lainnya.

Tentu dapat dibayangkan, betapa rumitnya pengaturan yang harus dilakukan
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terkait dengan hal itu semua, dan betapa besarnya waktu serta tenaga yang

diperlukan bila hal ini dilakukan secara manual. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan terhadap staff Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

(BAAK) Universitas Multimedia Nusantara, untuk membuat sebuah timetable

penjadwalan saja, paling sedikit dibutuhkan waktu selama satu bulan. Selain itu,

apabila pengaturan dilakukan secara manual akan sangat berpotensi menghasilkan

persentase human error yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan

staff BAAK, bentrok atau error pada penjadwalan yang dihasilkan, tidak jarang

terjadi, dan pada akhirnya membutuhkan usaha tambahan dari para staff

penjadwalan untuk memperbaiki hal tersebut.

Particle Swarm Optimization (PSO) adalah salah satu algoritma yang popular

digunakan pada pembangunan aplikasi program untuk tujuan penjadwalan. PSO

sangat mudah untuk diimplementasikan, selain itu, PSO memiliki sedikit

parameter untuk disesuaikan.

Dibandingkan dengan algoritma genetika yang juga popular pada

implementasinya terhadap penyelesaian masalah penjadwalan, PSO memiliki

efisiensi kecepatan penghitungan yang lebih baik daripada algoritma genetika,

bahkan pada beberapa kasus, efisiensi yang dihasilkan oleh PSO, jauh

mengalahkan efisiensi kecepatan penghitungan algoritma genetika (Hassan et al,

2004).
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengimplementasikan algoritma Particle Swarm Optimization

pada penjadwalan mata kuliah, terutama pada Universitas Multimedia Nusantara.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada ialah

a. Membuat jadwal mata kuliah kelas non-lab bagi tiap-tiap mata kuliah

yang diselenggarakan Universitas Multimedia Nusantara, guna

mendapatkan jadwal mata kuliah yang baik dan tidak bentrok.

b. Atribut dalam pembuatan mata kuliah ini hanya meliputi dosen, mata

kuliah dan ruang kelas non-lab yang akan digunakan.

c. Penjadwalan yang dibuat, ditujukan untuk penjadwalan full credit

(penjadwalan setelah semester 2) dan bukan penjadwalan sistem paket

bagi mahasiswa tingkat 1.

d. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman

visual C#.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma particle

swarm optimization dalam membantu proses penjadwalan mata kuliah universitas,

khususnya pada Universitas Multimedia Nusantara, agar tidak ada jadwal yang

bentrok antara yang satu dengan yang lainnya.
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1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dikembangkannya aplikasi ini, maka pengguna dapat mampu

menghasilkan jadwal mata kuliah yang baik, serta menyelesaikan permasalahan

yang ditemui pada proses pembuatan jadwal kuliah secara manual.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini tersusun menjadi beberapa bab dengan penjelasan masing-

masing bab adalah sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan laporan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisikan teori – teori terkait dengan pelaksanaan penelitian ini.

Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori mengenai penjadwalan,

terutama penjadwalan mata kuliah pada perguruan tinggi, serta teori

algoritma particle swarm optimization.

Bab III: Analisis dan Perancangan

Bab ini berisikan metode penelitian, analisis penulis mengenai penerapan

algoritma particle swarm optimization pada kasus penjadwalan mata

kuliah, perancangan dan implementasi antarmuka aplikasi, disertai dengan

system flow dan diagram sebagai pendukung.
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Bab IV: Implementasi dan Uji Coba

Bab ini berisikan hasil pengimplementasian rancangan dan uji coba

terhadap hasil implementasi beserta dengan analisis dan pembahasan dari

hasil yang diperoleh tersebut.

Bab V:  Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai sistem yang telah dibangun secara

keseluruhan, serta beberapa saran yang dapat diterapkan untuk

pengembangan sistem di waktu mendatang.
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