
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penjadwalan 

Menurut Schroeder (2000) “Penjadwalan dapat didefinisikan sebagai suatu 

petunjuk atau indikasi apa saja yang harus dilakukan, dengan siapa, dan dengan 

peralatan apa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada waktu 

tertentu”. 

Menurut Pinedo (2002) “Penjadwalan selalu berhubungan dengan 

pengalokasian sumber daya yang ada pada jangka waktu tertentu, hal tersebut 

adalah proses pengambilan keputusan yang tujuannya adalah untuk optimalitasi.” 

2.2 Tabu Search 

 Tabu Search (TS) diperkenalkan pertama kali oleh Glover sekitar tahun 1986. 

Glover menyatakan TS adalah salah satu prosedur metaheuristik tingkat tinggi 

untuk penyelesaian masalah optimisasi kombinatorial. Ide dasar dari algoritma 

tabu search adalah mencegah proses pencarian dari local search agar tidak 

melakukan pencarian ulang pada solusi yang pernah ditelusuri (Betrianis dkk, 

2003). 

 Pemilihan kandidat terbaik didasarkan nilai fungsi tujuan. Pemeriksaan nilai 

fungsi tujuan lebih diutamakan sebelum pemeriksaan status tabu. Seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Alur Tabu Search 

 Apabila nilai fungsi tujuan sebuah kandidat lebih baik daripada yang lain, 

maka kandidat tersebut berpotensi untuk diterima sehingga perlu diperiksa status 

tabunya. Urutan pemeriksaan nilai fungsi tujuan kemudian status tabu 

memberikan kemungkinan proses penyelesaian program lebih cepat. Prinsip yang 

digunakan adalah global-best strategy (GB). GB adalah strategi dimana algoritma 

akan mengganti solusi terbaik saat ini dengan solusi terbaik yang ada pada 

neighborhood. 
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 Tabu Search menggunakan struktur memori yang fleksibel. Sehingga 

memperbolehkan untuk mengeksploitasi kembali hasil evaluasi dan pencarian 

terlebih dahulu. Secara umum komponen utama pada Tabu Search adalah sebagai 

berikut: 

1. Representasi Solusi: Setiap solusi feasible pada suatu permasalahan 

optimasi harus direpresentasikan secara unik. 

2. Fungsi cost: setiap fungsi cost (fungsi tujuan) akan memetakan setiap 

solusi feasible ke nilai cost-nya. 

3. Neighbourhood: suatu fungsi yang akan memetakan solusi feasible S 

ke solusi-solusi yang lain. 

4. Tabu List: suatu daftar yang berisi gerakan terahir. 

5. Jumlah elemen yang harus ada pada suatu solusi. 

Menurut Glover (1989), algoritma Tabu Search secara garis besar dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Tetapkan: 

 X = Matriks input berukuran n x m 

 MaxItr = Maksimum iterasi 

1. S = bangkitkan solusi secara acak 

2. GlobalMin = FCost 

3. Best = S.  

4. TabuList = [].  

5. Kerjakan dari k=1 sampai MaxItr:  

6. BestSoFar = FCost(S).  

7. BestMove = S.  
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8. Kerjakan dari i=1 sampai (n-1):  

9.   Kerjakan dari j=I sampai (n-1):  

10.     L = Tukar(S[i],S[j].  

11.     Cost = Fcost(L).  

12.     Jika (L∉TabuList) atau (Cost< GlobalMin, kerjakan: 

13.       Jika (Cost < BestSoFar), kerjakan: 

14.         BestSoFar = Cost. 

15.         BestMove = L 

16.  S = BestMove 

17.  Tambahkan S ke TabuList 

18.  Jika BestSoFar < GlobalMin, Kerjakan: 

19. GlobalMin = BestSoFar.  

20. Best = BestMove 

Solusi akhir adalah Best, dengan cost sebesar GlobalMin. 

2.3 Model Pengembangan Sistem 

 Menurut Jogiyanto (2010), “Metodologi Pengembangan Sistem adalah metode 

prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan akan digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem informasi”.  

Pengembangan sistem dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan 

informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau memanfaatkan 

kesempatan yang ada.  

Menurut  Efraim dkk (2003), “system development life-cycle (SDLC) adalah 

metode pengembangan sistem  yang dilakukan oleh sebagian besar organisasi saat 
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ini. SDLC juga merupakan sebuah kerangka kerja (framework) yang terstruktur 

dan berisi proses-proses sekuensial dimana sistem informasi dikembangkan.” 

System Development Life Cycle memiliki beberapa macam model 

pengembangan sistem yaitu: 

1. Model Waterfall  

2. Model Prototyping 

3. Model RAD (Rapid Application Development) 

4. Model Spiral 

5. Model Object Oriented Technology 

6. Functional Decomposition Methodologies 

7. Data Oriented Methodologies 

8. Prescriptive Methodologies 

9. Model V 

10. Model End-User Development 

11. Metode Outsourcing 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini model yang digunakan adalah model 

waterfall. Hal ini dikarenakan waterfall memiliki proses yang urut mulai dari 

analisa hingga support serta pada setiap prosesnya memiliki sepesifikasi sendiri, 

sehingga sebuah sistem yang dibuat dapat dikembangkan sesuai apa yang 

dikehendaki. Selain itu setiap proses nya tidak tumpang tindih. 

Model pengembangan sistem waterfall atau biasa disebut siklus hidup 

perangkat lunak. Mengambil kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan 

validasi dan evolusi dan menginterpretasikannya sebagai fase proses yang berbeda 
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seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, 

pengujian dan seterusnya. 

 

Gambar 2.2 Tahapan System Development Life Cycle model waterfall menurut 

Jogiyanto (2010:59) 

1. Kebijakan dan Perencanaan Sistem 

Meliputi perencanaan dan kebijakan yang akan diambil dalam proses 

pengembangan aplikasi.  

 

Kebijakan dan perencanaan sistem

Analisis Sistem

Desain (perancangan) Sistem Secara 
Umum

Desain (perancangan) Sistem Secara 
Terinci

Seleksi Sistem

Implementasi (penerapan) sistem

Perawatan Sistem

Awal Proyek Sistem

Manajemen Sistem
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2. Analisis Sistem 

 Melakukan analisis terhadap permasalahan, memahami kerja system yang ada 

kemudian menganalisis kebutuhan sistem. 

3. Desain Sistem Secara Umum. 

 Menggambarkan bagaimana alur dari system yang akan dibuat nanti 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 

4. Desain Sistem Secara Terinci 

 Menggambarkan tentang semua yang berkaitan dengan aplikasi seperti relasi 

database dsb.  

5. Seleksi Sistem  

 Menjelaskan tentang kebutuhan dari aplikasi atau system yang dibuat 

berkaitan tentang perangkat keras dan perangkat lunak.  

6. Implementasi Sistem 

Merupakan tahap dimana mengimplementasikan desain yang telah dibuat 

dalam hal ini berupa aplikasi atau system yang telah dirancang 

7. Perawatan Sistem  

 Menangani perangkat lunak yang sudah selesai supaya dapat berjalan lancar 

dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. 

2.4 PHP 

 Menurut Arief  (2011) “PHP adalah Bahasa server-side – scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. 

Karena PHP merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah 

PHP akan diesksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser 

dengan format HTML”. PHP bersifat open source yang berarti dapat digunakan 
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siapa saja secara gratis. Program yang dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dapat dijalankan pada semua sistem operasi yang memiliki 

web browser.  

 Aplikasi web base yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP lebih cepat dari ASP maupun Java. Selain itu juga didukung dengan banyak 

paket database seperti MySQL, Oracle, PostgrSQL dan lain-lain. 

2.5 MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) adalah software basis data yang 

tergolong tipe database server dan bersifat open source (Kadir A. , 2009). 

Database Server merupakan jenis basis data yang secara aktif memantau 

permintaan akses terhadap data.  

MySQL memiliki beberapa keuntungan yaitu bersifat gratis yang dapat 

dengan mudah diunduh di internet, selain itu basis data MySQL bersifat 

multiplatform yang dapat diakses berbagai sistem operasi dan berbagai bahasa 

pemrograman. Database MySQL dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi 

berbasis web dan desktop. Database MySQL dapat menampung data hingga 

kapasitas 600 GB. 
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