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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penjadwalan mata kuliah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh sebuah institusi 

pendidikan pada saat awal semester perkuliahan. Penjadwalan mata kuliah 

bertujuan untuk menentukan setiap jadwal mata kuliah yang akan dilaksanakan dan 

ruangan yang akan digunakan pada institusi tersebut. Penjadwalan mata kuliah 

adalah masalah umum yang terjadi pada setiap institusi pendidikan termasuk di 

Institut Teknologi Sumatera, karena penyusunan jadwal mata kuliah masih 

dilakukan secara manual. Masalah penjadwalan mata kuliah sebenarnya dapat 

diatasi dengan cara manual, namun akan memakan waktu berjam-jam hingga 

berhari-hari dan harus dilakukan secara teliti serta fokus agar jadwal yang 

dihasilkan optimal [1]. Penjadwalan mata kuliah merupakan kegiatan yang sangat 

penting bagi dosen yang mengajar dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

tersebut, sehingga dapat terlaksananya sebuah proses belajar mengajar [2]. Oleh 

karena itu, diperlukannya suatu aplikasi penjadwalan mata kuliah secara otomatis 

yang dapat mengatur jadwal mata kuliah dengan optimal dan waktu yang lebih 

cepat. 

Penjadwalan kuliah dalam suatu kampus merupakan suatu masalah yang kompleks, 

karena selain dilihat dari sisi mahasiswa, juga harus dari sisi dosen karena ada 

kemungkinan dosen akan mengajar lebih dari satu mata kuliah dan jumlah dosen 

tidak sebanding sehingga harus dipikirkan solusi agar dosen tidak mengajar dua 

mata kuliah berbeda pada hari dan jam yang sama [3]. Selain dari aspek mahasiswa 

dan dosen, terdapat aspek lain yang menjadi kendala dalam penjadwalan kuliah 

yaitu aspek ruangan. Jumlah ruangan yang terbatas serta padatnya mata kuliah yang 

harus dilaksanakan membuat ruangan menjadi parameter yang cukup penting dalam 

penjadwalan mata kuliah. Adapun kendala yang terdapat pada aspek ruangan adalah 

ruangan yang dapat memenuhi jumlah mahasiswa pada suatu mata kuliah, tidak 

terdapat mata kuliah yang dilaksanakan pada ruangan dan waktu yang sama dan 

lain-lain.  
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Masalah penjadwalan mata kuliah mempunyai banyak persoalan tidak hanya 

bermasalah dengan waktu saja, masih banyak parameter-parameter lain yang 

diperlukan untuk menyusun jadwal mata kuliah seperti, jumlah ruangan yang bisa 

dipakai, kapasitas ruangan, dan jam mengajar dosen. Semakin banyak mata kuliah 

yang akan dijadwalkan maka akan semakin rumit penjadwalan yang akan dilakukan 

karena banyak parameter dan kemungkinan yang harus dipertimbangkan untuk 

memperoleh jadwal yang optimal, dan seringkali kurang memuaskan karena tidak 

semua parameter akan terpenuhi [4]. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan tersebut maka diperlukan suatu aturan yang perlu 

dibuat untuk membuat penjadwalan menjadi optimal yaitu dengan menggunakan 

hard constraints dan soft constraints [4]. Hard constraints adalah kendala yang 

harus dipenuhi dalam perancangan jadwal, sedangkan soft constraints adalah 

kendala yang harus diminimalkan karena berpengaruh dengan kualitas jadwal yang 

akan diatur [5]. Jadi penjadwalan yang sangat optimal adalah penjadwalan yang 

dapat memenuhi semua hard constraint dan soft constraint. 

Permasalahan penjadwalan mata kuliah ini dapat diselesaikan dengan 

menggunakan metode optimasi. Teknik optimasi dapat memberikan hasil terbaik 

dalam penyusunan jadwal yang diinginkan. Tetapi, teknik optimasi juga 

membutuhkan metode dan pengambilan keputusan yang baik sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimum[6]. Tidak ada metode optimasi yang dapat 

menyelesaikan semua permasalahan optimasi secara efisien, karena banyak metode 

optimasi yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah 

optimasi [7] .Untuk itu, dibutuhkan teknik optimasi yang dapat digunakan untuk 

menyusun suatu jadwal kuliah dengan menggunakan batasan dan aturan yang 

digunakan.  

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu 

permasalahan dalam pencarian yaitu dengan metode heuristik dan metode 

metaheuristik. Pada metode heuristik hanya dapat digunakan pada jenis 

permasalahan tertentu (problem dependent), sedangkan metaheuristik tidak 

bergantung pada jenis permasalahan dan dapat digunakan untuk berbagai jenis 

permasalahan [8] Algoritma metaheuristik dapat diandalkan dan cocok dalam 

menyelesaikan masalah penjadwalan mata kuliah [9]. Algoritma metaheuristik 
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memiliki kecepatan pencarian solusi yang lebih baik dari algoritma heuristik, 

namun tidak ada jaminan bahwa solusi yang dihasilkan adalah solusi optimal akan 

tetapi hasil yang didapatkan akan selalu mendekati solusi optimal [10]. Algoritma 

GWO terinspirasi dari hirarki kepemimpinan dan mekanisme perburuan dari 

serigala abu-abu di alam liar. Algoritma GWO ini dikembangkan oleh S. Mirjaili, 

S. M. Mirjaili, dan Lewis A. pada tahun 2014. Hasil dari penelitian algoritma GWO, 

membuktikan bahwa GWO dapat mendapatkan hasil yang bisa bersaing dengan 

algoritma heuristik lainnya seperti Particle Swarm Optimization (PSO), 

Gravitational Search Algorithm (GSA), Differential Evolution (DE), dan Evolution 

Strategy (ES) [11]. Algoritma GWO juga mempunyai kelemahan yaitu mudah 

terjebak dalam nilai optimal lokal ketika berhadapan dengan optimasi nonlinier 

dimensi tinggi dan kecepatan GWO yang menjadi masalah dalam beberapa kasus 

karena kesulitan dalam berkoordinasi antara eksploitasi dan eksplorasi [12]. 

Algoritma Grey Wolf Optimization (GWO) memang belum diterapkan dalam 

penyelesaian masalah penjadwalan mata kuliah. Namun, GWO menghasilkan 

solusi yang baik pada penelitian Travelling Salesman Problem (Riqqah,  2019) dan 

Capacitated Vehicle Routing Problem (Korayem, Khorsid, dan Kassem, 2014). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini diharapkan dengan algoritma GWO dapat 

memberikan hasil yang optimal dalam memecahkan permasalahan optimasi 

penjadwalan mata kuliah.. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan implementasi Algoritma Grey Wolf 

Optimization untuk menyelesaikan permasalahan optimasi penjadwalan mata 

kuliah. Berdasarkan latar belakang ini diharapkan Algoritma GWO dapat 

menghasilkan penjadwalan mata kuliah yang optimal. Data yang akan digunakan 

untuk penelitian ini adalah jadwal mata kuliah di Prodi Teknik Informatika Institut 

Teknologi Sumatera pada semeser ganjil dan semester genap tahun ajaran 

2019/2020.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana mengatur penjadwalan mata kuliah yang optimal 

dengan menggunakan algoritma Grey Wolf Optimization. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jadwal perkuliahan yang disusun untuk semester ganjil dan semester genap. 

2. Jadwal perkuliahan yang digunakan pada penelitian adalah jadwal 

perkuliahan Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. 

3. Durasi mata kuliah mengikuti jumlah SKS yang terdapat pada mata kuliah 

terkait. 

4. Terdapat 4 batasan keras (hard constraints) dan 1 batasan lunak (soft 

constraints) untuk menilai kualitas jadwal yang dihasilkan 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun jadwal perkuliahan yang optimal pada semester ganjil dan 

semester genap dengan menggunakan algoritma Grey Wolf Optimization. 

2. Membuat aplikasi penjadwalan mata kuliah dengan menggunakan 

algoritma Grey Wolf Optimization 

3. Menganalisis hasil kinerja dari Grey Wolf Optimizer (GWO) dalam masalah 

penjadwalan mata kuliah. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menambah pengetahuan tentang kinerja algoritma grey wolf optimizer 

dalam memecahkan masalah penjadwalan mata kuliah. 

2. Aplikasi yang dihasilkan dapat mempermudah penyusunan jadwal mata 

kuliah. 
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3. Aplikasi yang dihasilkan dapat mempersingkat waktu dalam penjadwalan 

mata kuliah. 

1.6. Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pembelajaran teori-teori yang berhubungan 

dengan topik penelitian ini untuk menjadi landasan teori yang mendukung 

penelitian ini. Adapun landasan teori yang terkait dengan penelitian ini 

adalah optimasi penjadwalan mata kuliah  dan algoritma Grey Wolf 

optimization. 

2. Pengumpulan Data  dan Analisis 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk menentukan suatu 

jadwal mata kuliah. Adapun data yang diperlu dikumpulkan adalah 

ruangan-ruangan kelas yang tersedia beserta dengan kapasitas ruangan, 

nama dosen serta mata kuliah yang diajarnya, nama mata kuliah, dan 

jumlah mahasiswa pada setiap mata kuliah. Pada tahap ini juga akan 

dilakukan analisis permasalahan yang akan diselesaikan. 

3. Perancangan 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan dari hasil dari analisis yang 

telah dilakukan sebelumnya. Perancangan dilakukan untuk mengetahui 

cara kerja sistem dari metode yang digunakan 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan sistem dari hasil perancangan 

pada tahap sebelumnya dengan menerapkan metode yang digunakan. 

5. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap pengujian 

fungsionalitas dari perangkat lunak sekaligus menganalisis kelebihan dan 

kekurangan dari hasil yang didapatkan. Adapun untuk pengujian 

performansi pada algoritma GWO, akan dilakukan pengujian pada setiap 
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iterasi ke 50, 100, 300, dan 500. Pada setiap iterasi akan dinilai kecepatan 

komputasi dan hasil yang didapatkan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan berisi dasar dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan 

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

penulisan pada laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas tentang studi literatur dan landasan teori yang 

memiliki keterkaitan dengan topik tugas akhir. Landasan teori ini diperoleh dari 

tinjauan pustaka baik dari jurnal, buku, artikel, maupun informasi dari situs-situs 

internet. Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan dasar penulis dalam merancang 

dan mengimplementasikan tugas akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan berisi tentang analisis dan perancangan dari penelitian yang akan 

dilakukan dalam sistem penjadwalan mata kuliah. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan berisi tentang langkah-langkah sistem penjadwalan mata kuliah 

dari hasil proses analisis dan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan berisi kesimpulan mengenai keseluruhan penelitian. Kesimpulan 

ini adalah hasil dari implementasi dan pengujian yang telah dilakukan. Pada bab ini 

juga terdapat saran yang berguna untuk penelitian yang terkait untuk masa depan.  

 

 


