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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Penjadwalan 

Penjadwalan merupakan suatu proses yang menjadi acuan dasar pengambilan 

keputusan pada berbagai bidang (Sianturi, 2012). Hal ini berkaitan erat dengan 

penggunaan sumber daya dan berbagai batasan yang terdapat pada suatu masalah 

untuk mencapai sebuah nilai optimal. Suatu penjadwalan dapat dikatakan efektif 

apabila kegiatan kerja dijadwalkan dengan runtut dan logis (Suwarto dkk., 2010). 

Jadwal yang optimal tersebut dapat dicapai dengan persiapan yang matang 

berdasarkan pengalaman yang terdahulu. Selain hal tersebut, alokasi waktu juga 

berperan penting pada optimalisasi penjadwalan (Dewi & Septiana, 2015). 

 

2.2  Penugasan 

Penugasan adalah salah satu masalah penjadwalan yang melibatkan sumber 

daya dan aktivitas (Santoso, 2015). Penyusunan penugasan secara manual akan 

memakan waktu lama dalam proses pembagian tugas. Masalah penjadwalan dapat 

dikategorikan sebagai permasalahan NP hard Problem, yaitu suatu permasalahan 

yang pencarian solusinya (waktu komputasi) akan naik secara eksponensial seiring 

dengan naiknya ukuran permasalahan secara linier (Prakoso, 2012). Banyak sumber 

daya akan dianggap sama dengan banyaknya aktivitas dalam pemecahan masalah 

penjadwalan (Santoso, 2015). Setiap sumber daya pada suatu aktivitas harus 

memiliki jadwalnya sendiri sehingga semua aktivitas dapat diselesaikan. 
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2.3  Optimasi 

Optimasi memegang peranan penting dalam proses mendesain sebuah sistem 

karena sebuah solusi yang optimal dapat mengurangi biaya atau menghasilkan 

profit yang lebih tinggi, dan mengurangi waktu pengerjaan (Santoso, 2015). 

Keberhasilan penerapan teknik optimasi setidaknya memerlukan tiga syarat, yaitu 

kemampuan membuat model matematika dari permasalahan yang sedang dihadapi, 

pengetahuan teknik optimasi, dan pengetahuan terhadap program komputer. 

Pengertian optimasi dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan formula matematis 

dan metode numerik untuk menemukan dan mengidentifikasikan kandidat solusi 

terbaik dari sejumlah solusi alternatif tanpa harus menghitung dan mengevaluasi 

seluruh solusi yang memungkinkan secara eksplisit. Optimasi merupakan proses 

memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan memperhitungkan 

batasan-batasan yang ada.  

 

2.4  Algoritma Genetika 

Algoritma Genetika yang merupakan cabang dari Algoritma Evolusi sering 

digunakan untuk menyelesaikan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah 

optimasi (Leow, 2016). Algoritma ini menyerupai proses genetik yang terdapat 

pada makhluk hidup ataupun prinsip seleksi alam, yaitu hanya organisme kuat yang 

akan bertahan pada suatu lingkungan hidup tertentu. Siklus Algoritma Genetika 

pertama kali dikenalkan oleh David Goldberg. Gambaran siklus tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 (Sianturi, 2012).  
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Gambar 2.1 Siklus Algoritma Genetika (Sianturi, 2012) 

2.4.1  Kromosom 

 Kromosom adalah bagian penting dalam Algoritma Genetika. Satu 

kromosom atau individu mewakili satu solusi (Sianturi, 2012). Pada umumnya, 

pengkodean dilakukan untuk mewakili suatu n solusi dengan menggunakan 

bilangan biner atau yang biasa disebut dengan binary encoding. Binary encoding 

sering digunakan karena sederhana dan mudah untuk ditelusuri (Man, Tang, & 

Kwong, 1996). 

Dengan metode binary encoding, keturunan / offspring yang dihasilkan dari 

kawin silang atau mutasi akan lebih banyak variasinya (Sianturi, 2012). Pada tahap 

akhir Algoritma Genetika, apabila dilakukan binary encoding, maka akan dilakukan 

proses mengembalikan ke nilai asalnya, yang biasa disebut dengan decoding. 

Dalam Algoritma Genetika, akan dibangkitkan populasi sebagai kumpulan dari 

individu. Setiap individu mewakili satu solusi. Dengan dibangkitkannya populasi 

ini, maka akan tersedia banyak pilihan solusi karena satu populasi terdiri dari 

banyak individu. Besarnya populasi yang disarankan adalah sebesar 50 
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(Chaturvedi, 2008). Pengaruh besar populasi terhadap nilai fitness dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Pengaruh Besar Populasi terhadap Fitness Maksimum 

(Chaturvedi, 2008) 

  

2.4.2  Fitness 

 Fungsi fitness merupakan tolok ukur tingkat kesesuaian sebuah solusi 

dengan solusi optimal yang sedang dicari (Sianturi, 2012). Sejumlah solusi yang 

telah dibangkitkan dari populasi akan dievaluasi menggunakan fungsi fitness. 

Fungsi fitness yang biasa digunakan adalah 𝐹(𝑥) =  
1

1+𝑓(𝑥)
 dimana f(x) yang 

terkecil maka nilai fitnessnya besar. Sebaliknya untuk kasus maksimasi, fungsi 

fitnessnya bisa menggunakan nilai f(x) sendiri, yaitu F(x) = f(x). Setelah setiap 

solusi dievaluasi dengan fungsi fitness, akan dilakukan proses seleksi terhadap 

kromosom untuk memilih kromosom mana pada populasi tersebut yang dapat 

menjadi induk (parent) atau melakukan identifikasi di antara populasi ini, 

kromosom mana yang akan menjadi anggota populasi berikutnya. Cara yang 
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biasanya digunakan untuk seleksi adalah dengan menggunakan roulette wheel 

selection atau roda lotere. 

 

2.4.3  Roulette Wheel Selection 

 Untuk memahami proses seleksi dengan roulette wheel selection, bisa 

dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.1 (Sianturi, 2012). Sebuah lingkaran akan 

dibagi-bagi sebanyak jumlah kromosom atau solusi yang dibangkitkan. Sebagai 

contoh, terdapat 6 individu. Setiap area dalam lingkaran ini menunjukkan peluang 

setiap solusi akan dibangkitkan dengan bilangan acak. 

 

Gambar 2.3 Roulette Wheel Selection (Sianturi, 2012)  
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Tabel 2.1 Roulette Wheel Selection (Sianturi, 2012) 

Xi P(Xi) 
Probability Distribution Function (PDF) 

Batas Bawah > ≤ Batas Atas 

X1 0.06 0 0.06 

X2 0.35 0.06 0.41 

X3 0.14 0.41 0.55 

X4 0.12 0.55 0.67 

X5 0.09 0.67 0.76 

X6 0.24 0.76 1.0 

 

 Setiap kali roda diputar, jarum penunjuk akan tertuju pada individu tertentu 

(Sianturi, 2012). Oleh karena itu, individu dengan nilai fitness yang semakin besar, 

memiliki peluang untuk menjadi induk yang lebih besar pula. Dalam contoh ini, 

individu dengan peluang 0.35 akan terpilih adalah yang paling besar, dibandingkan 

dengan individu lainnya. Dalam optimasi, fitness ini mewakili nilai fungsi tujuan. 

Sebaliknya dalam kasus minimasi fungsi, semakin kecil nilai fungsi tujuan, maka 

semakin besar nilai fitness dan kemungkinan terpilih lebih besar pula. Proses seleksi 

induk akan diulang sejumlah solusi yang ada. 

 Dari contoh ini, terlihat bahwa solusi ke-2 memiliki peluang paling tinggi 

untuk diseleksi menjadi induk karena kromosom ke-2 mempunyai nilai fitness 

terbesar (Sianturi, 2012). 

2.4.4  Crossover atau Kawin Silang 

 Crossover adalah salah satu operator pada Algoritma Genetika yang 

melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan (offspring) yang baru 

(Sianturi, 2012). Chaturvedi (2008) menyarankan untuk memilih probabilitas 

crossover (Pc) sebesar 20 kali lebih besar dari probabilitas mutasi, yaitu berkisar 

antara 0.25 hingga 0.95. Pengaruh dari probabilitas crossover pada kinerja 

Algoritma Genetika dapat dilihat pada Gambar 2.4. Terdapat 3 macam crossover, 

yaitu One-point crossover, Two-point crossover, dan Uniform crossover. One-point 
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crossover yang terinspirasi dari proses biologis memiliki satu kelemahan utama, 

yaitu kombinasi offspring yang dihasilkan akan tetap sama seperti induknya pada 

beberapa kondisi (Man, Tang, & Kwong, 1996). Two-point crossover tampak 

menjadi metode yang baik untuk multipoint crossover. Namun, performa dari two-

point crossover akan menurun ketika populasi menjadi memusat yang dikarenakan 

oleh penurunan produktivitas dari crossover. Uniform crossover yang dapat 

mengubah tiap bit pada sebuah kromosom dapat menangani kekurangan dari kedua 

metode crossover yang sebelumnya dan membuat uniform crossover lebih unggul.  

 

Gambar 2.4 Pengaruh Probabilitas Crossover terhadap Rata-Rata Fitness 

(Chaturvedi, 2008)  

 

2.4.5  Mutasi 

 Mutasi dapat memunculkan individu baru yang bukan berasal dari kawin 

silang. Elemen yang akan mengalami mutasi dipilih secara acak (Sianturi, 2012). 
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Parameter penting dalam mutasi adalah probabilitas mutasi (Pm). Misalkan nilai Pm 

adalah 0.01, maka akan ada sekitar 1% dari seluruh kromosom dalam populasi yang 

akan mengalami mutasi. Semakin besar probabilitas mutasi akan menghasilkan 

fluktuasi nilai fitness yang semakin besar pula (Chaturvedi, 2008). Nilai dari 

probabilitas mutasi biasanya berkisar antara 0.001 hingga 0.05. Pengaruh dari 

probabilitas mutasi dapat dilihat pada Gambar 2.5. Adapun tujuan dari diadakannya 

mutasi adalah untuk memunculkan individu baru yang berbeda dengan individu 

yang telah ada. Mutasi dapat memunculkan solusi baru untuk keluar dari local 

optimum (Sianturi, 2012). Untuk bit encoding, bit flip mutation sering kali 

diterapkan. Bit flip mutation akan mengubah bit 0 menjadi 1 dan bit 1 menjadi 0 

pada probabilitas mutasi (Pm) tertentu (Kramer, 2017). 

  

Gambar 2.5 Pengaruh Probabilitas Mutasi terhadap Fitness Maximum 

(Chaturvedi, 2008) 
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Secara garis besar, Algoritma Genetika dapat dijabarkan sebagai berikut 

(Sianturi, 2012). 

1. Bangkitkan populasi awal atau kromosom-kromosom awal secara acak. 

Evaluasi nilai setiap individu di dalam populasi awal ini dengan 

menggunakan fungsi fitness. Tentukan ukuran populasi, probabilitas 

crossover (Pc), dan probabilitas mutasi (Pm). 

2. Set iterasi t = 1. 

3. Lakukan seleksi untuk memilih anggota populasi sebagai induk untuk 

dilakukan kawin silang. 

4. Lakukan crossover pada induk yang terpilih. 

5. Tentukan beberapa individu dalam populasi untuk mengalami proses 

mutasi. Evaluasi setiap individu dengan fungsi fitness. Jika belum optimal, 

set iterasi t = t + 1. Kembali ke langkah 3. 
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