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BAB V	  

KESIMPULAN DAN SARAN 

	  

5.1. Kesimpulan  

 Dari hasil evaluasi implmentasi dan uji coba, didapati bahwa algoritma 

Scatter Search berhasil diimplementasikan untuk sebuah aplikasi penjadwalan yang 

memakai jadwal kegiatan grup JKT48 sebagai studi kasus. 

Didapati bahwa aplikasi penjadwalan dengan menggunakan algoritma Scatter 

Search memberikan hasil yang stabil dengan waktu komputasi yang sangat cepat 

sehingga cocok untuk membangun aplikasi penjadwalan berbasis mobile web dengan 

algoritma ini. 

 Dalam implementasi kali ini, terdapat keterbatasan karena beberapa constraint 

yang dipakai harus sudah ditentukan sebelumnya sehingga pengguna kurang bebas 

untuk menambahkankan peraturan demi mencapai hasil yang lebih optimal. 

Uji coba agar aplikasi ini dapat diakses melalui mobile web juga hanya dapat 

diakses melalui mobile phone dengan sistem operasi Android karena keterbatasan alat 

yang tersedia. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan observasi penulis, saat ini algoritma yang masih populer untuk 

ditelaah dalam hubungannya dengan aplikasi penjadwalan masih didominasi oleh 

algoritma ‘lama’ seperti Genetic Algorithm atau Tabu Search.  
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Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk mendalami setiap metode yang 

dipakai di dalam 5 tahap Scatter Search lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. Terutama untuk Improvement Method dan Subset Generation Method. Akan 

sangat berguna bagi para pengguna langsung apabila constraint dapat dimasukkan 

sebagai input dan dapat diolah langsung sebagai Improvement Method. Dalam Subset 

Generation Method sendiri, masih ada 3 tipe kombinasi yang belum dicoba. Dapat 

dipertimbangkan untuk melakukan penelitian lain dengan tipe kombinasi yang 

berbeda untuk mendapatkan subset solusi yang lebih bervariasi. 
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