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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

implementasi sistem penyusunan jadwal mata kuliah kelas regular non-lab di

Universitas Multimedia Nusantara, dengan menggunakan algoritma particle

swarm optimization telah berhasil menghasilkan penjadwalan yang dikategorikan

cukup oleh pengguna, dibandingkan dengan hasil yang didapat apabila dilakukan

penjadwalan secara manual.

Penjadwalan dengan menggunakan algoritma particle swarm optimization,

terutama sangat menghemat waktu karena penjadwalan dilakukan dalam kisaran

waktu beberapa detik hingga menit saja. Hal ini jelas sangat menghemat waktu

yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menyusun jadwal, terutama bila mengingat

waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dalam penyusunan jadwal secara manual,

yang berkisar antara satu hingga dua bulan.

Hanya saja penjadwalan masih belum sepenuhnya terbebas dari bentrok,

masih terdapat beberapa pelanggaran constraint yang terjadi pada hasil

penjadwalan yang dilakukan, sehingga penjadwalan yang dihasilkan masih belum

benar-benar terjadwal dengan maksimal dan sempurna. Sehingga penjadwalan

dengan menggunakan algoritma particle swarm optimization masih belum

berhasil mencapai hasil yang ideal dan sempurna dengan tidak adanya jadwal

yang bentrok sama sekali antara satu dengan yang lainnya.
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Dari sisi efisiensi waktu eksekusi, karena algoritma particle swarm

optimization banyak menggunakan nilai random serta jumlah iterasi yang cukup

banyak, maka semakin banyak jumlah data yang ada, semakin lama pula waktu

eksekusi yang diperlukan, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah

data berbanding lurus dengan peningkatan waktu eksekusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uji coba, beberapa saran yang diajukan terhadap

penelitian ini adalah

1. Adanya penamaan kelas bagi tiap-tiap program studi, sehingga pengguna

dapat mengambil data khusus secara spesifik sesuai dengan program studi.

2. Penggunaan algoritma lain yang dikombinasikan dengan algoritma particle

swarm optimization seperi constrain based reasoning sebagai pengecek

konstrain-konstrain yang dihadapi agar penjadwalan bisa semakin baik dan

sempurna.
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