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ABSTRAK 

 

Penjadwalan adalah proses pembuatan atau cara menjadwalkan sesuatu data 

menjadi jadwal. Selama ini penjadwalan kuliah di Surabaya Hotel School (SHS) 

dilakukan secara manual. Dengan proses penjadwalan secara manual butuh 

ketelitian yang tinggi dalam melakukan penjadwalan, selain itu tidak ada metode 

yang tetap setiap kali melakukan penjadwalan. Sehingga pihak SHS membutuhkan 

waktu 1 minggu dalam melakukan penjadwalan. 

Berdasarkan permasalahan di atas dibuat aplikasi penjadwalan sebagai alat 

bantu dalam melakukan penjadwalan. Metode yang digunakan adalah metode tabu 

search dimana metode ini menghasilkan penjadwalan dengan nilai konflik terkecil. 

Nilai konflik didapat dari kandidat yang dievaluasi pada setiap iterasi berdasarkan 

syarat-syarat tertentu. Kandidat yang dievaluasi adalah jam kosong instruktur yang 

telah diseleksi berdasarkan kesamaan antara kompetensi dan mata kuliah pada kelas 

yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dari setiap kandidat yang ada pada iterasi 

dicari nilai konflik terkecilnya. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penjadwalan dengan tabu search dapat 

membagi instruktur dengan lebih merata dari jadwal yang dibuat sebelumnya. 

Dimana banyak nya instruktur yang mengajar lebih dari 1 kali pada penjadwalan 

manual  sebanyak 9 instruktur, sedangkan pada penjadwalan menggunakan tabu 

search 6 instruktur. 

 
Kata kunci: Penjadwalan, Tabu search. 
  



 
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang 

diberikan sehingga penulis dapat melaksanakan tugas akhir dan menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir. Laporan ini disusun berdasarkan hasil studi yang dilakukan 

di Surabaya Hotel School. 

Tugas akhir ini membahas tentang rancang bangun aplikasi penjadwalan 

mata kuliah menggunakan algoritma tabu search untuk membantu proses 

penjadwalan mata kuliah supaya lebih mudah, cepat dan akurat. 

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

yang telah memberikan banyak masukan, nasehat, saran dan dukungan moril 

kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Ibu, ayah dan saudara-saudara, yang telah mendoakan, mendukung dan 

membimbing ananda dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Ibu Dra. Wahyu Martini, selaku penyelia tugas akhir yang telah membantu 

memberikan masukan dan saran terhadap kelancaran dalam menyelesaikan 

program. 

3. Ibu Dr. M.J. Dewiyani Sunarto, selaku Ketua Program Studi S1 Sistem 

Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

4. Bapak Dr. Bambang Hariadi, M.Pd. dan ibu Vivine Nurcahyawati, M.Kom., 

OCP., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk 

membimbing selama proses pembuatan laporan tugas akhir ini. 



 
 

iii 
 

5. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan semangat dan doanya untuk keberhasilan dalam pelaksanaan 

tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan nasehat mereka dalam 

proses tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir yang penulis kerjakan masih banyak 

kekurangan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangatlah diharapkan agar 

hasil dari tugas akhir ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Semoga laporan tugas 

akhir ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

 Surabaya, 27 Februari 2017 

 

 

 

 Penulis 
  



 
 

iv 
 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 
 

ABSTRAK ............................................................................................................... i 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 3 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 3 

1.4 Tujuan ....................................................................................................... 3 

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................... 4 

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................. 6 

2.1 Penjadwalan .............................................................................................. 6 

2.2 Penjadwalan Kuliah .................................................................................. 7 

2.3 Algoritma Tabu Search .......................................................................... 10 

2.3.1 Tabu Search for Timetable Subproblem (TATI) ............................. 14 

2.4 System Development Life Cycle (SDLC) ................................................ 15 

2.4.1 Testing ............................................................................................. 17 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM ...................................... 18 



 
 

v 
 

 Halaman 

3.1 Analisis Sistem ....................................................................................... 18 

3.1.1 Identifikasi Masalah ........................................................................ 18 

3.1.2 Document Flow ............................................................................... 19 

3.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna ........................................................ 22 

3.1.4 Kebutuhan Fungsional .................................................................... 25 

3.1.5 Kebutuhan Non Fungsional............................................................. 29 

3.1.6 Proses Pembentukan Jadwal Menggunakan Tabu Search .............. 29 

3.2 Perancangan Sistem ................................................................................ 38 

3.2.1 Model Perancangan Penelitian ........................................................ 38 

3.2.2 Sistem Flow ..................................................................................... 50 

3.2.3 Data Flow Diagram ........................................................................ 57 

3.2.4 Pemodelan Database ....................................................................... 62 

3.2.5 Desain Input Output ........................................................................ 78 

3.3 Desain Uji Coba ..................................................................................... 90 

3.3.1 Desain Uji Coba Fungsi Aplikasi .................................................... 92 

3.3.2 Desain Uji Coba Tabu Search ......................................................... 96 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN EVALUASI ................................................. 100 

4.1. Kebutuhan Sistem ................................................................................. 100 

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras .......................................................... 100 

4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak ......................................................... 101 

4.2. Implementasi ........................................................................................ 101 

4.2.1. Halaman Login .............................................................................. 101 



 
 

vi 
 

  Halaman 

4.2.2. Halaman Home.............................................................................. 102 

4.2.3. Halaman Instruktur........................................................................ 102 

4.2.4. Halaman Ruang ............................................................................. 104 

4.2.5. Halaman Mahasiswa ..................................................................... 106 

4.2.6. Halaman Mata Kuliah ................................................................... 107 

4.2.7. Halaman Membuat Kelas .............................................................. 107 

4.2.8. Halaman Membuat Jadwal Kuliah ................................................ 109 

4.2.9. Halaman Membuat Jadwal Kuliah Pengganti ............................... 110 

4.2.10. Halaman Laporan Jadwal Kuliah .............................................. 111 

4.2.11. Halaman Pembuatan Presensi.................................................... 111 

4.3. Evaluasi ................................................................................................ 112 

4.3.1 Uji Coba Fungsi Aplikasi .............................................................. 112 

4.3.2 Uji Coba Tabu Search ................................................................... 117 

BAB V  PENUTUP ............................................................................................. 118 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 118 

5.2 Saran ..................................................................................................... 118 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 119 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 121 

 

 



 
 

vii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 Halaman 
 
Tabel 3. 1 User Requirement Menentukan Mata Kuliah yang Akan 

Diselenggarakan .......................................................................................... 22 
 
Tabel 3. 2 User Requirement Membuat Data Ruang ............................................ 22 

Tabel 3. 3 User Requirement Membuat Data Instruktur ....................................... 23 

Tabel 3. 4 User Requirement  Mengelompokkan Datra Kelas ............................. 23 

Tabel 3. 5 User Requirement Membuat Jadwal Kuliah ........................................ 23 

Tabel 3. 6 User Requirement Pembuatan Form Presensi ...................................... 24 

Tabel 3. 7 User Requirement Pembuatan Laporan Jadwal Kuliah ....................... 24 

Tabel 3. 8 System Requirement Menentukan Mata Kuliah yang Akan 
Diselenggarakan .......................................................................................... 25 

 
Tabel 3. 9 System Requirement Membuat Data Ruang ......................................... 26 

Tabel 3. 10 System Requirement Membuat Data Instruktur ................................. 26 

Tabel 3. 11 System Requirement Membuat Data Kelas ........................................ 27 

Tabel 3. 12 System Requirement Membuat Jadwal Kuliah ................................... 27 

Tabel 3. 13 System Requirement Membuat Form Presensi ................................... 28 

Tabel 3. 14 System Requirement Membuat Laporan Jadwal Kuliah .................... 28 

Tabel 3. 15 Pembentukan Kelas ............................................................................ 31 

Tabel 3. 16 Hasil Pengelompokan Kelas .............................................................. 32 

Tabel 3. 17 Data Kelas Beserta Kandidat Terpilih ............................................... 33 

Tabel 3. 18 Mahasiswa .......................................................................................... 67 

Tabel 3. 19 Instruktur ............................................................................................ 68 

  



 
 

viii 
 

Halaman 

Tabel 3. 20 Beban Edu .......................................................................................... 69 

Tabel 3. 21 Jadwal Instruktur ................................................................................ 69 

Tabel 3. 22 Mata Kuliah........................................................................................ 70 

Tabel 3. 23 Jenis Mata kuliah ............................................................................... 71 

Tabel 3. 24 Kurikulum .......................................................................................... 71 

Tabel 3. 25 Jurusan ............................................................................................... 72 

Tabel 3. 26 Tahun Gelombang .............................................................................. 73 

Tabel 3. 27 Ruangan ............................................................................................. 74 

Tabel 3. 28 Kelas................................................................................................... 74 

Tabel 3. 29 Jadwal Mata Kuliah ........................................................................... 75 

Tabel 3. 30 Presensi .............................................................................................. 77 

Tabel 3. 31 Mengampu ......................................................................................... 77 

Tabel 3. 32 Desain Uji Coba ................................................................................. 90 

Tabel 3. 33 Desain Uji Coba Login ...................................................................... 92 

Tabel 3. 34 Uji Coba Halaman Instruktur ............................................................. 92 

Tabel 3. 35 Uji Coba Halaman Ruang .................................................................. 93 

Tabel 3. 36 Desain Uji Coba Halaman Membuat Kelas ....................................... 94 

Tabel 3. 37 Desain Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah ......................... 94 

Tabel 3. 38 Desain Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah Pengganti ........ 95 

Tabel 3. 39 Desain Uji Coba Halaman Laporan Jadwal Kuliah ........................... 95 

Tabel 3. 40 Desain Uji Coba Halaman Jadwal Mengajar Instruktur .................... 96 

Tabel 3. 41 Data Mengampu ................................................................................. 97 

Tabel 3. 42 Data Kelas .......................................................................................... 97 



 
 

ix 
 

 Halaman 

Tabel 3. 43 Kandidat Perkelas .............................................................................. 98 

Tabel 3. 44 Kandidat Terbaik Pada Iterasi-1 ........................................................ 99 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Coba Halaman Login .......................................................... 113 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Coba Halaman Instruktur ................................................... 113 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Coba Halaman Ruang ......................................................... 114 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Coba Halaman Membuat Kelas .......................................... 115 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Mata Kuliah ................... 115 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Coba Halaman Mrmbuat Kuliah Pengganti ....................... 115 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Coba Halaman Laporan Jadwal Kuliah .............................. 116 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Coba Halaman Jadwal Mengajar Instruktur ....................... 117 

 

  



 
 

x 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 Halaman 
 
Gambar 2. 1 Flowchart Algoritma Tabu Search .................................................. 13 

Gambar 3. 1 Proses Penjadwalan Saat Ini di Surabaya Hotel School ................... 18 

Gambar 3. 2 Document Flow Penjadwalan Kuliah di SHS .................................. 20 

Gambar 3. 3 Document Flow Penjadwalan Kuliah SHS....................................... 21 

Gambar 3. 4 Pembagian Kelas .............................................................................. 30 

Gambar 3. 5 Kelas yang Diisi Sesuai Kompetensi Instruktur ............................... 30 

Gambar 3. 6 Pengelompokan Kandidat Kelas ...................................................... 31 

Gambar 3. 7 Pengelompokan Kandidat ke Jadwal Kosong .................................. 33 

Gambar 3. 8 Kondisi Awal Tabu List ................................................................... 35 

Gambar 3. 9 Pemeriksaan Kandidat Pertama Pada Kelas Ke-1 ............................ 35 

Gambar 3. 10 Pemeriksaan Kandidat Pertama Pada Kelas Ke-2 .......................... 36 

Gambar 3. 11 Pemeriksaan Kandidat Kedua  Pada Kelas Ke-2 ........................... 36 

Gambar 3. 12 Pemeriksaan Kriteria Aspirasi ........................................................ 37 

Gambar 3. 13 Kandidat Terbaik Saat Ini .............................................................. 38 

Gambar 3. 14 Diagram Input Proses Output Penjadwalan Kuliah di SHS ........... 38 

Gambar 3. 15 Alur Pembuatan Kelas .................................................................... 41 

Gambar 3. 16 Flowchart Perhitungan Nilai Konflik Instruktur ............................ 44 

Gambar 3. 17 Flowchart Perhitungan Nilai Konflik Kelas .................................. 45 

Gambar 3. 18 Flowchart Penjadwalan Mata Kuliah Terbaik ............................... 48 

Gambar 3. 19 Sistem Flow Pengelompokan Kelas di SHS .................................. 51 

 



 
 

xi 
 

 Halaman 

Gambar 3. 20 Sistem Flow Pengelompokan Kelas di SHS Lanjutan ................... 52 

Gambar 3. 21 Sistem Flow Penjadwalan Kuliah di SHS ...................................... 53 

Gambar 3. 22 Sistem Flow Penjadwalan Kuliah di SHS Lanjutan ....................... 54 

Gambar 3. 23 Sistem Flow Cetak Form Presensi Mahasiswa SHS ...................... 55 

Gambar 3. 24 Sistem Flow Kuliah Pengganti SHS............................................... 56 

Gambar 3. 25 Context Diagram Penjadwalan Kuliah di SHS .............................. 57 

Gambar 3. 26 DFD Level 0 Penjadwalan Kuliah di SHS ..................................... 58 

Gambar 3. 27 DFD Level 1 Maintenance Data Penjadwalan di SHS ................... 59 

Gambar 3. 28 DFD Level 1 Proses Penjadwalan Kuliah di SHS.......................... 60 

Gambar 3. 29 DFD Level 1 Pembuatan Kuliah Pengganti ................................... 61 

Gambar 3. 30 DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan Penjadwalan di SHS .... 62 

Gambar 3. 31 Gambar CDM Penjadwalan SHS ................................................... 63 

Gambar 3. 32 CDM Penjadwalan Kuliah di SHS ................................................. 64 

Gambar 3. 33 PDM Penjadwalan Kuliah di SHS ................................................. 65 

Gambar 3. 34 PDM Penjadwalan di SHS ............................................................. 66 

Gambar 3. 35 Halaman Utama Website Penjadwalan Kuliah di SHS .................. 79 

Gambar 3. 36 Form Data Instruktur ...................................................................... 80 

Gambar 3. 37 Form Lihat Data Instruktur ............................................................ 80 

Gambar 3. 38 Form Lihat Data Ruangan .............................................................. 81 

Gambar 3. 39 Form Tambah Data Ruangan ......................................................... 82 

Gambar 3. 40 Form Lihat Data Mahasiswa .......................................................... 83 

Gambar 3. 41 Form Tambah Data Mahasiswa...................................................... 83 

 



 
 

xii 
 

 Halaman 

Gambar 3. 42 Form Lihat Data Mata Kuliah ........................................................ 84 

Gambar 3. 43 Form Lihat Data Mata Kuliah ........................................................ 85 

Gambar 3. 44 Form Membuat Kelas ..................................................................... 86 

Gambar 3. 45 Form Membuat Jadwal Kuliah ....................................................... 87 

Gambar 3. 46 Form Membuat Jadwal Kuliah Pengganti ...................................... 88 

Gambar 3. 47 Cetak Laporan Penjadwalan Kuliah ............................................... 89 

Gambar 3. 48 Cetak Presensi ................................................................................ 89 

Gambar 4. 1 Halaman Login ............................................................................... 101 

Gambar 4. 2 Lihat Data Instruktur ...................................................................... 102 

Gambar 4. 3 Detail Instruktur ............................................................................. 103 

Gambar 4. 4 Halaman Tambah Instruktur........................................................... 103 

Gambar 4. 5 Halaman Tambah Instruktur........................................................... 104 

Gambar 4. 6 Halaman Edit Instruktur ................................................................. 104 

Gambar 4. 7 Lihat Data Ruang ........................................................................... 105 

Gambar 4. 8 Tambah Data Ruang ....................................................................... 105 

Gambar 4. 9 Halaman Edit Ruang ...................................................................... 106 

Gambar 4. 10 Lihat Data Mahasiswa .................................................................. 106 

Gambar 4. 11 Lihat Data Mata Kuliah ................................................................ 107 

Gambar 4. 12 Halaman Membuat Kelas ............................................................. 108 

Gambar 4. 13 Tambah Peserta (Tabel Mahasiswa) ............................................ 108 

Gambar 4. 14 Tambah Peserta (Tabel Kelas) ..................................................... 109 

Gambar 4. 15 Halaman Jadwal Mata kuliah Terbaik SHS ................................. 109 

Gambar 4. 16 Halaman Kuliah Pengganti........................................................... 110 



 
 

xiii 
 

 Halaman 

Gambar 4. 17 Halaman Cetak Jadwal Mata kuliah ............................................. 111 

Gambar 4. 18 Halaman Cetak Presensi ............................................................... 112 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Surabaya Hotel School (SHS) merupakan lembaga pendidikan perhotelan 

yang memberikan layanan dan dukungan teknis dan non-teknis dalam 

meningkatkan kinerja, keterampilan dan standar mutu service untuk semua 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa melalui sentuhan profesional. Setiap 

tahunnya SHS membuka pendaftaran mahasiswa baru sebanyak 6 gelombang. 

Disetiap gelombangnya SHS melakukan penjadwalan kuliah dengan menggunakan 

data mahasiswa yang telah mendaftar, data ruang kelas, data mata kuliah yang akan 

diselenggarakan dan data jadwal kosong instruktur. Proses penjadwalan mata 

kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang ada (seperti 

waktu, mata kuliah, instruktur, dan ruang kelas). Berbeda dengan penggunaan 

sistem kredit semester (SKS) pada perguruan tinggi umumnya, mahasiswa SHS 

tidak dapat menentukan jadwal sendiri, tetapi mahasiswa menerima jadwal yang 

telah ditentukan oleh pihak sekolah.  

Penyampaian informasi pada lembaga akademik merupakan hal yang 

sangat penting terutama informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. 

Salah satunya adalah informasi jadwal kuliah. Yang dimaksud dengan jadwal 

kuliah disini adalah suatu informasi yang menentukan mata kuliah yang 

berlangsung, jam dimulainya, ruang yang akan digunakan dan pada hari apa. 

Penjadwalan  kuliah  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  mudah,  dimana  inti  dari 
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masalah ini adalah bagaimana menjadwalkan berbagai komponen yang terdiri dari 

mahasiswa, instruktur, ruang, dan waktu dengan memperhatikan sejumlah batasan 

dan syarat tertentu.  

Penjadwalan SHS dilakukan pada minggu pertama setelah dilakukan 

pendaftaran pada setiap gelombangnya. Jumlah siswa baru yang mendaftar kurang 

lebih 120 orang, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah 9 ruang kelas teori dengan 

kapasitas 30-40 orang dan 7 ruang kelas praktek dengan kapasitas 15-20 orang. SHS 

memiliki 53 instruktur yang jadwal mengajarnya dapat berubah tiap semester 

karena instruktur juga bekerja diluar SHS. Dalam melakukan penjadwalannya SHS 

tidak memiliki teori yang tetap, penjadwalan disusun berdasarkan prioritas terhadap 

instruktur. Banyaknya mahasiswa yang mendaftar, kapasitas ruang, jadwal 

instruktur yang crash dan penjadwalan yang tidak menggunakan teori yang tetap 

membuat proses penjadwalan SHS membutuhkan waktu 1 minggu dan dalam 

penyusunannya juga dibutuhkan keahlian serta ketelitian yang tinggi untuk 

menyusun jadwal. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dibutuhkan 

aplikasi penjadwalan mata kuliah yang dapat membantu pihak sekolah dalam 

pengelolahan data mata kuliah, data instruktur, dan data kelas dalam melakukan 

penjadwalan mata kuliah. Dengan aplikasi ini nantinya akan diperoleh jadwal mata 

kuliah untuk mahasiswa, form presensi harian mahasiswa untuk instruktur dan 

laporan penjadwalan mata kuliah yang akan diberikan kepada kabag akademik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana merancang bangun aplikasi penjadwalan mata kuliah dengan 

menggunakan Algoritma tabu search di Surabaya Hotel School.” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam sistem ini pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data dari Surabaya Hotel School pada tahun 

2010 – 2014. 

2. Sistem tidak menangani penjadwalan ujian tengah semester maupun ujian 

akhir semester. 

3. Sistem menangani penjadwalan praktikum. 

4. Sistem menangani penjadwalan untuk kuliah pengganti. 

5. Durasi setiap mata kuliah adalah 2 jam, sesuai dengan ketetapan SHS. 

6. Jadwal mata kuliah disesuaikan dengan jadwal kosong instruktur. 

7. Sistem tidak menangani optimasi pemakaian waktu (efektifitas) dalam 

penjadwalan kuliah. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan sistem ini adalah menghasilkan 

rancang bangun aplikasi penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma tabu 

search di Surabaya Hotel School. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang dipilih, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang akan dicapai serta 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung pembuatan 

aplikasi yang sesuai dengan permasalahan. Penjelasan meliputi konsep 

penjadwalan, penjadwalan kuliah, algoritma Tabu Search, dan alur 

pembuatan aplikasi. 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Meliputi penjelasan tentang rangkaian langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian ini serta langkah perancangan model 

aplikasi yang diusulkan dari awal sampai akhir, rancangan struktur 

database yang digunakan dalam aplikasi serta desain masukan dan 

keluaran aplikasi. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Meliputi penjelasan hasil dari pembuatan aplikasi dan penjelasan tentang 

penggunaan aplikasi per sistem menu serta uji coba aplikasi. Pada bab ini 

dibahas kebutuhan sistem, implementasi, dan evaluasi. 
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BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang dibahas dalam bab 

sebelumnya serta berisi saran yang bersifat membangun bagi 

pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penjadwalan 

Jadwal adalah daftar output (tabel kegiatan) atau rencana kegiatan yang 

harus dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya disusun menurut urutan 

prioritas dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Sedangkan 

penjadwalan adalah proses pembuatan atau cara menjadwalkan sesuatu data 

menjadi jadwal (Hardling, 1984). 

Penjadwalan menurut Ginting (2007) adalah pengalokasian sumber daya 

pada objek-objek yang ada pada ruang waktu dan bergantung pada kendala-kendala 

yang sedemikian sehingga sedapat mungkin memenuhi sekumpulan sasaran yang 

diinginkan. Secara sederhana, penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian 

sumber-sumber daya yang tersedia pada ruang waktu yang ada sehingga memenuhi 

kondisi-kondisi tertentu. Tujuan penjadwalan adalah untuk memaksimalkan suatu 

proses dengan tetap menjaga agar tidak melanggar constraint yang berlaku pada 

proses yang bersangkutan. Penjadwalan kuliah merupakan salah satu masalah 

optimasi, dimana definisi optimasi adalah sarana untuk mengekspresikan model 

matematika yang bertujuan memecahkan masalah dengan cara yang tepat. 

Di dalam penjadwalan dikenal 2 macam constraint (persyaratan) yaitu 

Hard Constraint dan Soft Constraint. Constraint penjadwalan perkuliahan yang 

berlaku tentunya berbeda tergantung dari aturan dan tata cara perkuliahan dari 

institusi  yang  bersangkutan. Hard  constraint  adalah  batasan  yang  wajib   untuk  
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dipenuhi atau tidak boleh dilanggar, sementara soft constraint adalah batasan yang 

masih memberi toleransi terhadap pelanggaran, namun sebisa mungkin 

diminimalisir pelanggarannya.  

Contoh hard constraint dan soft constraint pada kasus penjadwalan 

perkuliahan adalah:  

a. Mata kuliah yang berbeda tidak boleh dijadwalkan pada waktu dan tempat 

yang sama, serta mahasiswa tidak boleh menghadiri 2 mata kuliah pada waktu 

yang sama (hard constraint). 

b. Dalam satu hari mahasiswa tidak boleh menghadiri lebih dari 3 x timeslot 

kuliah berturut-turut,harus ada jeda minimal 1 timeslot (soft constraint). 

Pendekatan terhadap metode penjadwalan secara garis besar dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a. Penjadwalan dilakukan dengan manual. 

b. Penjadwalan dilakukan dengan simulasi komputer. 

c. Penjadwalan dilakukan dengan metode matematis atau deterministic. 

 

2.2 Penjadwalan Kuliah 

Menurut Hertz dan Robert dalam (Ferdiningrum, 2008), masalah 

penjadwalan kuliah meliputi beberapa aspek. Setiap mahasiswa mempuyai 

kurikulum dimana kurikulum terdiri dari kumpulan mata kuliah. Suatu mata kuliah 

dibagi atas beberapa pertemuan perkuliahan, dan sebuah perkuliahan harus 

diajarkan pada periode waktu yang efektif. Panjang waktu perkuliahan disebut 

durasi dimana terbagi atas paling sedikit dua periode. 
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Jumlah periode hari dalam satu minggu dimana kurikulum harus diselesakan 

dibagi atas dua paruh hari yaitu pagi dan siang dengan waktu makan siang yang 

sudah ditetapkan. Periode dari masing-masing dari bagian paru hari dikenal sebagai 

panjang paruh hari. Beberapa periode disebut bad periode dimana pada saat-saat ini 

bebeerapa mata kuliah yang penting tidak dapat dijadwalkan. 

Mahasiswa dibagi atas level-level. Kurikulum untuk dua mahasiswa dengan 

level yang sama dapat berbeda. Pada umumnya, mata kuliah diikuti oleh mahasiswa 

yang seangkatan. Level dari mata kuliah diasumsikan sebagai level dari mahasiswa 

yang mengikuti kuliah tersebut. Beberapa mata kuliah diambil oleh beberapa 

mahasiswa yang disebut sebagai mata kuliah pilihan. 

Kuliah-kuliah besar dimana sebagian mahasiswa terdaftar sebagai peserta 

harus dipecah dalam beberapa perkulihan dan diletakkan pada hari berbeda dalam 

satu minggu. Mahasiswa yang terdaftar pada satu mata kuliah harus dimasukkan ke 

dalam bagian-bagian perkuliahan atau course section. Sebagai catatan mata kuliah 

yang tidak dipecah dianggap hanya mempunyai satu course section. Semua bagian 

perkuliahan tidak selalu diberikan oleh dosen yang sama. Sehingga dua bagian 

perkuliahan dapat diberikan pada waktu yang bersamaan. 

Keberadaan tenaga pengajar untuk semua bagian perkuliahan sebaiknya 

diketahui. Setiap dosen memiliki waktu-waktu tertentu yang dipilih untuk 

mengajar. Keberadaan ruang kelas juga terbatas, dimana sebagian ruang kelas 

digunakan untuk mata kuliah tertentu. 

Terminologi berikut digunakan, penentuan waktu awal untuk mengajar 

disebut sebagai timetable, sementara penentuan mahasiswa mengikuti bagian 
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perkuliahan disebut grouping. Sementara penentuan ruangan untuk perkuliahan 

disebut classroom assignment. 

Penjadwalan mata kuliah adalah karakter yang disebut triple (t,g,a). t adalah 

timetable, g adalah grouping dan a adalah classroom assignment. Penyelesaian 

penjadwalan mata kuliah tergantung pada penyelesaian triplet, dimana terdapat 

beberapa batasan antara lain: 

1. Tidak tumpang tindih 

Dua perkuliahan dengan mahasiswa yang sama tidak dijadwalkan bersama. 

Dua perkuliahan dengan dosen yang sama tidak dijadwalkan bersama. Dua 

perkuliahan dengan kelas yang sama tidak dijadwalkan bersama. 

2. Keterbatasan pada pengajar 

Ketersediaan dan waktu yang dipilih dosen untuk mengajar harus 

diperhatikan. Karena adanya aturan umum dosen harus mempunyai jumlah 

minimal setengah hari mengajar. Jumlah mengajar dalam satu hari harus 

dimaksimalkan, contohnya dosen tidak akan senang jika dalam satu hari 

hanya ada satu jadwal mengajar. 

3. Keterbatasan pada mahasiswa 

Jumlah total perkuliahan yang harus diikuti oleh seorang mahasiswa harus 

dibatasi dengan nilai maksimum dan nilai minimum jumlah perkuliahan per 

hari. Biasanya, mahasiswa tidak diberikan hak untuk memilih satu hari libur 

dalam satu minggu perkuliahan. 
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4. Keterbatasan pada jadwal 

Perkuliahan untuk bagian-bagian mata kuliah harus dijadwalkan dalam hari 

yang berbeda dan harus didistribusikan seragam pada setiap grid. Beberapa 

mata kuliah khusus tidak dapat dijadwalkan pada bad periode. 

5. Keterbatasan pada pengelompokan 

Bagian-bagian perkuliahan harus memiliki jumlah mahasiswa yang 

seimbang. Kemudian, jumlah maksimal mahasiswa dalam satu kelas juga 

harus ditetapkan. Sehingga seorang mahasiswa harus ditetapkan menjadi 

bagian dari salah satu kelas. 

6. Keterbatasan pada penentuan kelas 

Keberadaan ruangan harus sesuai. Ada beberapa mata kuliah hanya bisa 

menempati ruangan tertentu. Contohnya mata kuliah praktek. 

 

2.3 Algoritma Tabu Search 

Tabu search pertama kali diperkenalkan oleh Glover sekitar tahun 1986. 

Glover dalam (Pratomo, 2012) menyatakan bahwa tabu search adalah salah satu 

prosedur metaheuristik tingkat tinggi untuk penyelesaian permasalahan optimasi 

kombinatorial. 

Menurut Glover & Laguna (1997) kata tabu atau “taboo” berasal dari 

bahasa Tongan, suatu bahas Polinesia yang digunakan oleh suku Aborigin pulau 

tonga untuk mengindikasikan suatu hal yang tidak boleh “disentuh” karena 

kesakralannya. Menurut kasus Webster, tabu berarti larangan yang dipaksakan oleh 

kebudayaan sosial sebagai suatu tindakan pencegahan atau sesuatu yang dilarang 
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karena berbahaya. Dalam penjadwalan bahaya yang harus dihindari adalah 

penjadwalan yang tidak layak dan terjebak tanpa ada jalan keluar.  

Glover mengatakan bahwa prosedur tabu search ini dapat ditemukan 

dalam tiga pola (skema) utama. Pola pertama adalah adanya penggunaan struktur 

memori berbasiskan atribut-atribut fleksibel yang dirancang untuk membolehkan 

sebuah kriteria evaluasi dan hasil pencarian di masa lalu dieksploitasi lebih 

mendalam. Pola ini menjadikan tabu search berbeda dengan aplikasi lain yang 

menggunakan struktur memori yang rigid (kaku) atau tanpa menggunakan struktur 

memori (seperti simulated annealing). Pola kedua adalah penggunaan mekanisme 

atau kondisi yang dapat membatasi atau membebaskan suatu proses pencarian yang 

sedang berlangsung. Pola kedua ini dikenal sebagai mekanisme tabu restriction dan 

aspiration criteria. Pola ketiga adalah pelibatan suatu fungsi memori dengan 

rentang waktu yang berbeda yakni berupa memori jangka pendek (short term 

memory) dan memori jangka panjang (long term memory) untuk menjalankan 

strategi intensifikasi dan diversifikasi dalam proses pencarian solusi. Strategi 

intensifikasi adalah strategi pencarian yang mengarahkan atau memfokuskan 

pencarian pada suatu area tertentu, sedangkan strategi diversifikasi adalah strategi 

pencarian yang mengarahkan pencarian pada area baru. 

Struktur memori fundamental dalam tabu search dinamakan tabu list. 

Tabu list menyimpan atribut dari sebagian move (transisi solusi) yang telah 

diterapkan pada iterasi-iterasi sebelumnya. Tabu search menggunakan tabu list 

untuk menolak solusi-solusi yang memenuhi atribut tertentu guna mencegah proses 

pencarian mengalami cycling pada daerah solusi yang sama, dan menuntun proses 

pencarian menelusuri daerah solusi yang belum dikunjungi. Tanpa menggunakan 
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strategi ini, local search yang sudah menemukan solusi optimal lokal dapat terjebak 

pada daerah solusi optimum lokal tersebut pada iterasi-iterasi berikutnya. 

Secara garis besar, menurut Kusumadewi & Purnomo (2005), tabu search 

merupakan metode optimasi yang menggunakan short-term memory untuk menjaga 

agar proses pencarian tidak terjebak pada nilai optimal lokal. Metode ini 

menggunakan tabu list untuk menyimpan sekumpulan solusi yang baru saja 

dievaluasi. Selama proses optimasi, pada setiap iterasi, solusi yang akan dievaluasi 

akan dicocokkan terlebih dahulu dengan isi tabu list untuk melihat apakah solusi 

tersebut sudah ada pada tabu list. Apabila solusi tersebut sudah ada pada tabu list, 

maka solusi tersebut tidak akan dievaluasi lagi pada iterasi berikutnya. Apabila 

sudah tidak ada lagi solusi yang tidak menjadi anggota tabu list, maka nilai terbaik 

yang baru saja diperoleh merupakan solusi yang sebenarnya. Lebih jelasnya alur 

algoritma tabu search dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Mulai dengan Sebuah Solusi Awal Saat Ini
Solusi ini diperoleh dari sebuah tahap inisialisasi atau dari sebuah 

komponen memori jangka pendek atau menengah

Buat sebuah Daftar Kandidat Perpindahan (solusi)
(jika daftar itu dipakai, maka setiap perpindahan akan 
menghasilkan sebuah solusi baru dari solusi saat ini)

Evaluasi Setiap Kandidat Solusi dan Pilihlah Kandidat Terbaik
Evaluasi apakah kandidat solusi memberi nilai tujuan yang lebih baik dibanding 

kandidat lain yang telah dibuat sejauh ini?
(Penerimaan kandidat juga akan didasarkan pada tabu restrictions dan 

aspiration critireia)

Periksa Status Tabu
Apakah kandidat tersebut tabu ?

Periksa Level Aspirasi
Apakah perpindahan itu 

memenuhi kriteria aspirasi?

Perpindahan itu Diterima
Canlonkan sebagai kandidat 

diterima yang terbaik

Perikasa Daftar Kandidat
Apakah masih terdapat sebuah “kemungkinan yang lebih 

baik” dari perpindahan yang tersisa (belum diperiksa)?
Atau haruskah daftar kandidat tersebut diperluas?

Ambil Perpindahan Diterima Terbaik yang Terpilih

Kriteria Penghentian Prosedur
Hentikan prosedur jika total iterasi telah mencapai nilai 
tertentu atau setelah sejumlah iterasi tertentu tidak lagi 

diperoleh perbaikan terhadap solusi terbaik.

Hentika Seluruh Prosedur atau 
Transfer ke Prosedur Diversifikasi
Proses transfer hasil menandakan adanya 
strategi intensifikasi dan diversivikasi yang 

digunakan dalam sebuah komponen memori 
jangka menengah atau jangka panjang.

Perbaharui Kondisi-Kondisi Penerimaan
Lakukan pembaharuan pada Tabu Resectition dan 

Aspiration Criteria

Kandidat berpotensi diterima

Tabu Tidak Tabu

Ya

Penerimaan dicatatTidak

Tidak

Hentikan Lanjutkan

Ya

 
Gambar 2. 1 Flowchart Algoritma Tabu Search (Glover & Laguna, 1997) 

Pada sistem penjadwalan kuliah ini, proses generate jadwal dilakukan 

dengan menggunakan algoritma tabu search. Dimana kandidat jadwal kosong 

instruktur akan dipadukan dengan kriteria-kriteria yang sesuai. Jika memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan, maka jadwal layak untuk diberikan. Jika jadwal 1 

kelas telah terbentuk, maka beralihlah kejadwal berikutnya. Dimana, jadwal yang 

telah terbentuk sebelumnya akan dimasukkan kedalam daftar tabu list agar tidak 

digunakan pada tahapan penjadwalan berikutnya. Sehingga kemungkinan 
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terjadinya penduplikasian jadwal dapat dihindari dan sumber daya lain, seperti 

instruktur dan ruang kelas, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. 

2.3.1 Tabu Search for Timetable Subproblem (TATI) 

Setiap pengajar memiliki waktu kosong yang berbeda-beda sehingga 

memerlukan pengaturan dengan mata kuliah yang sesuai dengan kompetensinya, 

selain itu juga harus diperhitungkan jumlah pengajar, jumlah ruangan yang tersedia 

dan lain lain. Semua masalah tersebut merupakan objek dari subproblem 

timetabling. 

Dalam (Swandaru, 2006), timetable diindikasikan sebagai matrik misal Qx x 

t, untuk tiap mata kuliah x diisi kesemua waktu tiap mata kuliah t, sehingga 

pengalokasian x ke t menghasilkan feasible timetabling dan tiap mata kuliah x harus 

diperbaharui tiap langkah dari TATI karena x tergantung pada timetable sekarang 

(current timetable). Kemudian solusi tetangga N(s) terdiri dari semua timetable 

yang diperoleh dari pengalokasian sebuah mata kuliah x ke sebuah waktu tiap mata 

kuliah t baru. 

Pada tiap langkah pada algoritma TATI dilakukan penyelidikan (search) 

langsung dengan membandingkan sebuah sampel acak dari solusi tetangga dari 

sebuah timetable x, sehingga kita dapat menghubungkan pengalokasian kembali 

bagian pelajaran yang menimbulkan sedikitnya suatu konflik dalam timetable 

sekarang. Dengan cara seperti itu feasible timetable tetangga yang tidak dapat 

memperbaiki fungsi tujuan tidak diperhitungkan. 
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Beberapa langkah yang terjadi dalam tiap langkah TATI adalah terjadinya 

konflik, yaitu konflik antara mata kuliah, dosen, dan ruangan. Beberapa kondisi 

yang menimbulkan permasalahan (konflik) sebagai berikut: 

a. Dalam satu satuan waktu penyelenggaraan kuliah tidak ada ruangan yang 

digunakan oleh lebih dari satu mata kuliah secara bersamaan. 

b. Dalam satu satuan waktu penyelenggaraan kuliah tidak ada dosen yang 

mengajar lebih dari satu mata kuliah secara bersamaan 

Perhitungan Constraint 

𝑆𝑆 =  
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analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung (support) 

(Shalahuddin & Rosa A., 2014). 

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak 

seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada 

tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

b. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi antar muka, dan proses pengodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain 

agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 

perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

c. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain. 

d. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan.  
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2.4.1 Testing 

Menurut standar IEEE [IEEE83A], testing adalah proses menganalisa suatu 

entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan 

kondisi yang diinginkan ( defects/errors/bugs ) dan mengevaluasi fitur- fitur dari 

entitas software. 

Menurut Romeo (2003), testing software adalah proses mengoperasikan 

software dalam suatu  kondisi yang  di kendalikan, untuk verifikasi apakah telah 

berlaku sebagaimana telah ditetapkan (menurut spesifikasi), mendeteksi error, dan 

validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau 

kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Verifikasi adalah pengecekan atau 

pengetesan entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi 

dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. 

Validasi adalah melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah dilakukan  

adalah apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan oleh user. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa testing merupakan tiap-tiap aktifitas pengumpulan informasi 

yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atau mengukur suatu atribut dari 

software. 

Dalam pengujuian aplikasi digunakan metode black box testing. Black box 

testing, dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur internal dari sistem atau 

komponen yang dites. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada 

software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Dengan adanya 

black box testing, perekayasa software dapat menggunakan sekumpulan kondisi 

masukan yang dapat  secara penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional 

pada suatu program. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Metodologi yang digunakan dalam aplikasi penjadwalan Surabaya hotel 

school ini menggunakan metode waterfall.  

 

3.1 Analisis Sistem 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Setiap tahunnya SHS membuka pendaftaran mahasiswa baru sebanyak 6 

gelombang. Disetiap gelombangnya SHS melakukan penjadwalan kuliah dengan 

menggunakan data mahasiswa yang telah mendaftar, data ruang kelas, data mata 

kuliah yang akan diselenggarakan dan data jadwal kosong instruktur yang dapat 

dilihat pada gambar 3.1.  

 

Gambar 3. 1 Proses Penjadwalan Saat Ini di Surabaya Hotel School 
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Proses penjadwalan mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan 

variabel-variabel yang ada (seperti waktu, mata kuliah, instruktur, dan ruang kelas). 

Berbeda dengan penggunaan sistem kredit semester (SKS) pada perguruan tinggi 

umumnya, mahasiswa SHS tidak dapat menentukan jadwal sendiri, tetapi 

mahasiswa menerima jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.  

Penjadwalan SHS dilakukan pada minggu pertama setelah dilakukan 

pendaftaran pada setiap gelombangnya. Jumlah siswa baru yang mendaftar kurang 

lebih 120 orang, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah 9 ruang kelas teori dengan 

kapasitas 30-40 orang dan 7 ruang kelas praktek dengan kapasitas 15-20 orang. SHS 

memiliki 53 instruktur yang jadwal mengajarnya dapat berubah tiap semester 

karena instruktur juga bekerja diluar SHS. Dalam melakukan penjadwalannya SHS 

tidak memiliki teori yang tetap, penjadwalan disusun berdasarkan instruktur yang 

bersedia mengajar pada jam kuliah yang kosong. Banyaknya mahasiswa yang 

mendaftar, kapasitas ruang, jadwal instruktur yang crash dan penjadwalan yang 

tidak menggunakan teori yang tetap membuat proses penjadwalan SHS 

membutuhkan waktu 1 minggu dan dalam penyusunannya juga dibutuhkan 

keahlian serta ketelitian yang tinggi untuk menyusun jadwal.  

 

3.1.2 Document Flow 

Sistem penjadwalan kuliah yang dimiliki SHS saat ini merupakan sistem 

penjadwalan manual. Pihak admin akademik membuat data mahasiswa baru yang 

mendaftar dari hasil regristasi ulang yang dilakukan calon mahasiswa. Kemudian 

data jumlah mahasiswa yang mendaftar tersebut digunakan untuk menentukan 

jumlah kelas. Pembagian kelas berdasarkan mata kuliah dari setiap jurusan 
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berdasarkan kurikulum yang telah ditentukan oleh kabag akademik. Dari proses 

tersebut didapat jumlah kelas dari masing-masing mata kuliah pada setiap jurusan. 

Kemudian bagian admin akademik meminta data ruang dari kabag administrasi, 

data ruang berupa data ruang teori dan data ruang praktek. Untuk lebih jelasnya 

proses penjadwalan yang dilakukan SHS saat ini dapat dilihat pada gambar 3.2. 

Document Flow Penjadwalan Akademik SHS

Admin Akademik Kabag Akademik Intruktur Kabag Administrasi

Ph
as

e

Mulai

Membuat data 
mahasiswa yang 

mendaftar

Data mahasiswa 
Mendaftar

Menentukan mata 
kuliah yang akan 
diselenggarakan

Data matakuliah 
yang akan 

diselenggarakan

Mengelompokkan 
data kelas dan 

matakuliah

Membuat data 
ruang teori dan 
ruang praktek

Data ruang teori dan 
ruang praktek

Data ruang teori dan 
ruang praktek

1

 
Gambar 3. 2 Document Flow Penjadwalan Kuliah di SHS 

Setelah masing-masing kelas memiliki ruang, admin akademik membuat 

formulir yang akan diserahkan kepada instruktur. Formulir berisi data jadwal 
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kosong instruktur dan data kompetensi yang dimiliki instruktur. Setelah data 

instruktur terkumpul admin akademik membuat jadwal kuliah dengan 

mengelompokkan kelas yang telah memiliki mata kuliah dengan jadwal kosong 

instruktur dan kompetensi yang dimiliki instruktur. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3. 3 Document Flow Penjadwalan Kuliah SHS 
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3.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan pengguna berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari masing-

masing pengguna yang berhubungan langsung dengan aplikasi sehingga aplikasi 

yang dibuat dapat sesuai dengan apa yang diminta oleh pengguna dan sesuai dengan 

kebutuhan bisnis. Kebutuhan pengguna dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

1. Fungsi Menentukan Mata Kuliah Yang Akan Diselenggarakan 

Tabel 3. 1 User Requirement Menentukan Mata Kuliah yang Akan 
Diselenggarakan 

 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Kabag Akademik untuk 
menentukan mata kuliah yang akan diselenggarakan pada 
tahun gelombang baru. 

ID UR.01 
Pengguna Kabag Akademik 
Masukan Data Jurusan, Data Mata kuliah 
Proses 1. Mengisi form kurikulum 

2. Menambah mata kuliah pada kurikulum 
3. Memilih kurikulum yang berlaku pada tahun 

gelombang 
Keluaran 1. Data kurikulum yang berlaku  
Kebijakan Penentuan mata kuliah hanya dilakukan oleh Kabag 

Akademik 
 

2. Fungsi Membuat Data Ruang 

Tabel 3. 2 User Requirement Membuat Data Ruang 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Admin Akademik untuk 
membuat data ruang. 

ID UR.02 
Pengguna Admin Akademik 
Masukan - 
Proses 1. Mengisi form ruang 

2. Submit Form 
Keluaran 1. Data ruang  
Kebijakan Penginputan data ruang hanya dilakukan oleh Kabag 

Akademik 
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3. Fungsi Membuat Data Instruktur 

Tabel 3. 3 User Requirement Membuat Data Instruktur 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Admin Akademik untuk 
menginputkan data instruktur, data jadwal kosong 
instruktur , dan data kompetensi instruktur. 

ID UR.03 
Pengguna Admin Akademik 
Masukan - 
Proses 1. Mengisi form instruktur 

2. Submit form 
Keluaran Data instruktur  
Kebijakan Penginputan data instruktur hanya dilakukan oleh Admin 

Akademik 
 

4. Fungsi Mengelompokkan Data Kelas 

Tabel 3. 4 User Requirement  Mengelompokkan Datra Kelas 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Admin Akademik untuk 
membuat data kelas. 

ID UR.04 
Pengguna Admin Akademik 
Masukan Data mahasiswa aktif pada tahun gelombang tersebut 
Proses 1. Memilih tahun gelombang untuk pembentukan kelas 

2. Submit form 
Keluaran Data kelas  
Kebijakan Penentuan data kelas hanya dilakukan oleh Admin 

Akademik 
 

5. Fungis Membuat Jadwal Kuliah 

Tabel 3. 5 User Requirement Membuat Jadwal Kuliah 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Admin Akademik untuk 
membuat jadwal kuliah. 

ID UR.05 
Pengguna Admin Akademik 
Masukan Data kelas 
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Proses 1. Memilih tahun gelombang untuk pembentukan jadwal 
kuliah 

2. Submit form 
Keluaran Data kelas  
Kebijakan Pembuatan jadwal kuliah juga dapat dilakukan oleh Kabag 

Akademik 
 

6. Fungsi Pembuatan Form Presensi 

Tabel 3. 6 User Requirement Pembuatan Form Presensi 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Admin Akademik untuk 
membuat form presensi. 

ID UR.06 
Pengguna Admin Akademik 
Masukan Data Tahun Gelombang 
Proses 1. Memilih tahun gelombang untuk form presensi yang 

akan dicetak 
2. Memilih tanggal cetak form presensi 
3. Submit form 

Keluaran Form Presensi 
Kebijakan Fungsi cetak form presensi hanya dilakukan oleh Admin 

Akademik 
 

7. Fungsi Pembuatan laporan jadwal Kuliah  

Tabel 3. 7 User Requirement Pembuatan Laporan Jadwal Kuliah 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh Kabag Akademik untuk 
membuat laporan jadwal kuliah. 

ID UR.07 
Pengguna Kabag Akademik 
Masukan Data Tahun Gelombang 
Proses 1. Memilih tahun gelombang untuk jadwal kuliah yang 

akan dicetak 
2. Submit form 

Keluaran Laporan Jadwal Kuliah 
Kebijakan Fungsi cetak jadwal kuliah hanya dilakukan oleh Kabag 

Akademik 
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3.1.4 Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang sudah dibuat sebelumnya, maka dapat 

dirancang Software Requirement yang diimplementasikan dengan membuat 

kebutuhan fungsional dari aplikasi. Pada tahap kebutuhan fungsional digunakan 

untuk mengimplementasikan seluruh fungsi yang didapatkan dari hasil analisis 

kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa fungsi 

yaitu: 

1. Fungsi Menentukan Mata Kuliah yang akan diselenggarakan 

Tabel 3. 8 System Requirement Menentukan Mata Kuliah yang Akan 
Diselenggarakan 

 
Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh kabag akademik untuk 

memasukkan data mata kuliah sesuai dengan jurusan dan 
kurikulum yang berlaku. 

ID SR.01 
Trace UR.01 
Pemicu - 
Awal Otentikasi user 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu kurikulum. 
2. Aktor menginputkan data kurikulum. 
3. Aktor menekan tombol simpan 

3.1 Sistem mencetak auto increment pelatihan 
3.2 Sistem menyimpan data kurikulum yang aktif ke 

dalam tabel kurikulum 
4. Aktor memilih kurikulum yang akan diaktifkan 

dengan menekan tombol aktif 
5. Aktor memilih tambah mata kuliah untuk kurikulum 

yang akan ditambah 
5.1 Sistem menampilkan data mata kuliah 

6. Aktor memilih data matakuliah yang akan diaktifkan 
6.1 Sistem menyimpan data kurikulum dan data mata 

kuliah yang aktif ke dalam tabel menyusun 
Akhir Data mata kuliah aktif tersimpan  
Non Fungsional Penentuan mata kuliah aktif hanya boleh dilakukan oleh 

kabag akademik 
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2. Fungsi Membuat Data Ruang 

Tabel 3. 9 System Requirement Membuat Data Ruang 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh admin akademik untuk 
memasukkan data ruang. 

ID SR.02 
Trace UR.02 
Pemicu - 
Awal Otentikasi user 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu ruang. 
2. Aktor menginputkan data ruang. 

2.1 Sistem menampilkan id ruang sesuai dengan 
inisial jenis ruang dan lantai ruang 

3. Aktor menekan tombol simpan 
3.1 Sistem menyimpan data ruang ke dalam tabel 

ruang 
Akhir Data ruang tersimpan 
Non Fungsional Pembuatan ruang hanya boleh dilakukan admin akademik 

 

3. Fungsi Membuat Data Instruktur 

Tabel 3. 10 System Requirement Membuat Data Instruktur 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh admin akademik untuk 
memasukkan data instruktur. 

ID SR.03 
Trace UR.03 
Pemicu - 
Awal Otentikasi user 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu instruktur. 
2. Aktor menginputkan data instruktur. 
3. Aktor menginputkan data kompetensi instruktur  
4. Aktor menginputkan data jadwal kosong instruktur. 
5. Akton menekan tombol simpan. 

5.1 Sistem menyimpan data instruktur ke dalam tabel 
instruktur, tabel memiliki, dan tabel jadwal 
kosong instruktur. 

Akhir Data instruktur tersimpan  
Non Fungsional Penginputan data instruktur hanya boleh dilakukan oleh 

admin akademik 
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4. Fungsi Membuat Data Kelas 

Tabel 3. 11 System Requirement Membuat Data Kelas 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh admin akademik untuk 
membuat data kelas. 

ID SR.04 
Trace UR.04 
Pemicu - 
Awal Otentikasi user 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu kelas. 
2. Aktor memilih tahun gelombang. 
3. Aktor menekan tombol simpan 

3.1 Sistem mengambil data mahasiswa yang aktif dari 
tabel mengampu. 

3.2 Sistem melakukan pembagian kelas berdasarkan 
mahasiswa aktif disetiap jurusan berdasarkan 
kapasitas kelas yang dilihat pada jenis kelas. 

Akhir Penentuan data kelas pada tahun gelombang  yang dipilih 
Non Fungsional Penentuan data kelas hanya boleh dilakukan oleh admin 

akademik 
 

5. Fungsi Membuat Jadwal Kuliah 

Tabel 3. 12 System Requirement Membuat Jadwal Kuliah 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh admin akademik untuk 
membuat jadwal kuliah sesuai dengan algoritma tabu 
search. 

ID SR.05 
Trace UR.05 
Pemicu - 
Awal Penentuan data kelas 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu jadwal kuliah. 
2. Aktor memilih tahun gelombang. 
3. Aktor menekan tombol generate. 

3.1 Sistem menentukan kandidat pada setiap kelas. 
3.2 Sistem memilih kandidat terbaik pada setiap kelas 

pada setiap itersi 
3.3 Sistem menghitung nilai terbaik pada setiap iterasi 
3.4 Sistem menampilkan jadwal kuliah dengan iterasi 

terbaik. 
4. Aktor menekan tombol simpan. 

4.1 Sistem menyimpan data jadwal kuliah ke dalam 
tabel jadwal kuliah. 
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Akhir Data jadwal kuliah tersimpan  
Non Fungsional Pembuatan jadwal kuliah dapat dilakukan oleh admin 

akademik 
 

6. Fungsi Membuat Form Presensi 

Tabel 3. 13 System Requirement Membuat Form Presensi 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh admin akademik untuk 
membuat form presensi. 

ID SR.06 
Trace UR.06 
Pemicu - 
Awal Otentikasi user 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu cetak form presensi. 
2. Aktor memilih tahun gelombang. 
3. Aktor memilih tanggal cetak presensi 
4. Aktor menekan tombol cetak 

4.1 Sistem menampilkan form presesnsi untuk 
dicetak. 

Akhir Menampilkan form presesnsi yang akan dicetak 
Non Fungsional Mencetak form presensi hanya boleh dilakukan oleh 

admin akademik 
 

7. Fungsi Membuat Laporan Jadwal Kuliah 

Tabel 3. 14 System Requirement Membuat Laporan Jadwal Kuliah 

Deskripsi Fungsi ini digunakan oleh kabag akademik untuk 
membuat laporan jadwal kuliah. 

ID SR.07 
Trace UR.07 
Pemicu - 
Awal Otentikasi user 
Alur 
Komputerisasi 

1. Aktor memilih menu cetak jadwal. 
2. Aktor memilih tahun gelombang. 
3. Aktor menekan tombol cetak per tahun gelombang 

3.1 Sistem menampilkan data jadwal kuliah pertahun 
gelombang 

4. Aktor menekan tombol cetak per mahasiswa 
4.1 Sistem menampilkan data jadwal kuliah per 

mahasiswa 
5. Aktor menekan tombol cetak per instruktur 
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5.1 Sistem menampilkan data jadwal kuliah per 
instruktur 

Akhir Menmpilkan laporan jadwal yang akan dicetak 
Non Fungsional Mencetak Laporan jadwal dapat dilakukan oleh kabag 

akademik 
 

3.1.5 Kebutuhan Non Fungsional 

Beberapa kebutuhan non fungsional yang dimiliki, diantaranya adalah: 

1. Keakuratan Data 

Sistem menghasilkan keakuratan data yang baik saat proses penjadwalan 

dengan memilih nilai konflik terkecil. 

2. Keamanan 

Sistem memiliki halaman untuk me-maintenance user yang berhak 

mengakses penjadwalan kuliah. Selain itu sistem aplikasi dan database 

dilengkapi password. 

 

3.1.6 Proses Pembentukan Jadwal Menggunakan Tabu Search 

Berdasarkan flowchart pada gambar 2.1 proses pembentukan jadwal dengan 

metode tabu search memiliki beberapa langkah, diantaranya seperti berikut: 

1. Mulai dengan sebuah solusi awal saat ini 

Solusi awal diperoleh dari pembentukan kelas. Dalam proses pembentukan 

kelas terdapat 2 proses utama, yaitu penentuan banyak kelas yang dibentuk dan 

penentuan instruktur untuk masing-masing kelas.  

Penentuan jumlah kelas yang akan diselenggarakan diperoleh dari pembagian 

jumlah mahasiswa aktif pada jurusan yang sama dengan jumlah maksimal kapasitas 
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kelas. Terdapat dua jenis kelas yaitu kelas praktek yang memiliki kapasitas 

maksimal 15 orang dan kelas teori yang memiliki kapasitas maksimal 20 orang. 

Pembagian kelas dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3. 4 Pembagian Kelas 

Kelas yang telah memiliki mata kuliah kemudian diisi dengan instruktur yang 

memiliki kompetensi sama dengan mata kuliah. Penyamaan kelas dan kompetensi 

instruktur dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 
Gambar 3. 5 Kelas yang Diisi Sesuai Kompetensi Instruktur 

Setelah dilakukan pencocokan antara kompetensi dan mata kuliah pada kelas 

dihasilkan data kelas. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini. 
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Tabel 3. 15 Pembentukan Kelas 

No Kelas Mata kuliah Instruktur 
Jml 

mhs 

1 Kls-Restaurant-1 Restaurant Yahman 11 

2 Kls-Chinese Restaurant-1 Chinese Restaurant Moch Ismail 12 

3 Kls-Chinese Restaurant-2 Chinese Restaurant Moch Ismail 11 

4 Kls-Pembinaan Sikap Profesi-1 
Pembinaan Sikap 

Profesi 
Edi Prasaja 15 

5 Kls-Barista-1 Barista Hafid 16 

6 Kls-Barista-2 Barista Hafid 16 

7 Kls-Front Office-1 Front Office Hamid Sutomo, BA 16 

 

2. Buat sebuah daftar kandidat perpindahan dan evaluasi setiap kandidat solusi  

Kandidat setiap kelas merupakan instruktur yang memiliki kompetensi sama 

dengan mata kuliah pada kelas. Penentuan kandidat setiap kelas dapat dilihat pada 

gambar 3.6 dibawah ini. 

 
Gambar 3. 6 Pengelompokan Kandidat Kelas 
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Hasil dari pengelompokan pada gambar 3.6 dapat dilihat pada tabel 3.16 

dibawah ini. 

Tabel 3. 16 Hasil Pengelompokan Kelas 

Nama Kelas Nama Mata kuliah Kandidat 

Kls-Restaurant-1 Restaurant Yahman 

Fahrul 

Kls-Chene Restaurant-1 Chinese Restaurant Moch Ismail 

Suwardi 

Kls-Chene Restaurant-2 Chinese Restaurant Moch Ismail 

Suwardi 

Kls-Pengembangan 

Sikap Profesi-1 

Pengembangan Sikap 

Profesi 

Edi Prasaja 

Kls-Barista-1 Barista Edi Prasaja 

Hafid 

Soni K 

Kls-Barista-1 Barista Edi Prasaja 

Hafid 

Soni K 

Kls-Front Office-1 Front Office Hamid Sutomo 

Soetomo Djauhari 

 

Setelah setiap kelas memiliki kandidat, maka setiap kandidat pada kelas 

dicocokkan dengan jadwal kosong yang dimiliki. Pencocokan kandidat dengan 

jadwal kosong dapat dilihat pada gambar 3.7. 
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Gambar 3. 7 Pengelompokan Kandidat ke Jadwal Kosong 

Daftar kandidat dibuat dan dievaluasi dengan cara memilih instruktur yang 

memiliki kompetensi sama dengan mata kuliah pada kelas. Sehingga dalam satu 

kelas terdapat beberapa kandidat instruktur dengan jadwal kosong setiap 

instrukturnya. Berikut ini merupakan daftar kelas yang telah memiliki kandidat 

dapat dilihat pada tabel 3.17. 

Tabel 3. 17 Data Kelas Beserta Kandidat Terpilih 

Nama Kelas Nama Mata kuliah Kandidat 

Kls-Restaurant-1 Restaurant Yahman;Senin;15:00-17:00 

Yahman;Selasa;07:00-09:00 

Fahrul;Selasa;09:00-11:00 

Kls-Chene Restaurant-1 Chenese Restaurant Moch Ismail;Selasa;13:00-15:00 

Moch Ismail;Rabu;15:00-17:00 

Moch Ismail;Sabtu;07:00-09:00 

Suwardi;Senin;13:00-15:00 

Suwardi;Rabu;07:00-09:00 

Kls-Chene Restaurant-2 Chenese Restaurant Moch Ismail;Selasa;13:00-15:00 

Moch Ismail;Rabu;15:00-17:00 

Moch Ismail;Sabtu;07:00-09:00 

Suwardi;Senin;13:00-15:00 
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Nama Kelas Nama Mata kuliah Kandidat 

Suwardi;Rabu;07:00-09:00 

Kls-Pengembangan Sikap 

Profesi-1 

Pengembangan Sikap 

Profesi 

Edi Prasaja;Senin;13:00-15:00 

Edi Prasaja;Selasa;07:00-09:00 

Edi Prasaja;Kamis;15:00-17:00 

Kls-Barista-1 Barista Edi Prasaja;Senin;13:00-15:00 

Edi Prasaja;Selasa;07:00-09:00 

Edi Prasaja;Kamis;15:00-17:00 

Hafid;Kamis;15:00-17:00 

Hafid;Sabtu;07:00-09:00 

Soni K;Selasa;15:00-17:00 

Soni K;Rabu;15:00-17:00 

Kls-Barista-1 Barista Edi Prasaja;Senin;13:00-15:00 

Edi Prasaja;Selasa;07:00-09:00 

Edi Prasaja;Kamis;15:00-17:00 

Hafid;Kamis;15:00-17:00 

Hafid;Sabtu;07:00-09:00 

Soni K;Selasa;15:00-17:00 

Soni K;Rabu;15:00-17:00 

Kls-Front Office-1 Front Office Hamid Sutomo;Kamis;13:00-

15:00 

Soetomo Djauhari;Kamis;07:00-

09:00 

 
3. Periksa status tabu 

Setelah kandidat terpilih maka setiap kandidat pada setiap kelas akan dicek 

status tabunya dengan cara memeriksa kandidat tersebut sudah dipakai atau belum 

pada kelas lain. Gambar 3.8 dibawah ini menunjukkan kondisi awal tabu list. 
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Gambar 3. 8 Kondisi Awal Tabu List 

Seluruh kandidat pada setiap kelas akan diperiksa. Berikut ini pemeriksaan 

kandidat pada kelas pertama dapat dilihat pada gambar 3.9.  

 
Gambar 3. 9 Pemeriksaan Kandidat Pertama Pada Kelas Ke-1 

 Dapat dilihat pada gambar 3.9 karena pada pemeriksaan pertama kondisi 

tabu list masih kosong maka kandidat pertama pada kelas pertama terpilih sebagai 

kandidat terbaik untuk kelas tersebut dan di tampung dalam tabu list.  

Apabila kandidat tersebut tidak tabu atau belum dipakai dalam kelas lain, 

maka kandidat tersebut akan menjadi kandidat terbaik sementara pada kelas 

tersebut dan ditampung dalam tabu list.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3.10 dibawah ini. 
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Gambar 3. 10 Pemeriksaan Kandidat Pertama Pada Kelas Ke-2 

 Sedangkan apabila ada instruktur yang sama dalam tabu list, maka akan 

dipilih kandidat lain dengan jadwal yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar 3.11. 

 
Gambar 3. 11 Pemeriksaan Kandidat Kedua  Pada Kelas Ke-2 

 Pada gambar 3.11 dapat dilihat kandiat pertama pada kelas ke-2 telah dipilih 

dalam tabu list, oleh sebab itu dilakukan pemeriksaan kandidat yang kedua, 

sehingga kandidat kedua menjadi kandidat terbaik pada kelas tersebut. 

4. Periksa daftar kandidat dan periksa level aspirasi 

Kemudian kembali dilakukan pengecekan kandidat pada kelas lain dan 

dilakukan pengecekan status tabu. Apabila kandidat tersebut telah dipakai pada 

kelas lain maka akan dilakukan pengecekan kriteria aspirasi. Pengecekan kriteria 
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aspirasi dilakukan dengan cara mengecek apakah kandidat terbaik sebelumnya 

dapat diganti dengan kandidat lain yang masih belum dipakai pada kelas manapun. 

Jika dapat diganti maka kandidat kelas sebelumnya akan diganti dan kandidat 

terbaik sekarang akan menjadi kandidat terbaik pada kelas sekarang. Berikut contoh 

data apabila kandidat telah dipakai pada kelas sebelumnya dapat dilihat pada 

gambar 3.12. 

 

Gambar 3. 12 Pemeriksaan Kriteria Aspirasi 

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa semua kandidat pada kelas ke-4 telah 

dipakai oleh kelas lain. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel tabu list di sampingnya. 

Oleh karena itu dilakukan pengecekan kandidat yang sama pada tabu list, apabila 

kandidat pada kelas sebelumnya dapat ditukar dengan kandidat kelas lain, maka 

kandidat terbaik pada kelas sebelumnya akan diganti dan kandidat terbaik sekarang 

akan menjadi pada kandidat terbaik pada kelas sekarang dan ditampung dalam tabu 

list. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.13 dibawah ini. 
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Gambar 3. 13 Kandidat Terbaik Saat Ini 

 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Model Perancangan Penelitian 

Modul pengembangan aplikasi penjadwalan mata kuliah ini dijelaskan dalam 

diagram input, process, output (IPO). 

Diagram IPO (Input, Proses, Output)

OutputProsesInput

Algoritma Tabu 
Search

Jadwal Mata 
Kuliah 2

Jadwal Mata 
Kuliah Pengganti

Data Mata Kuliah

Data Ruangan

Form presensi 
untuk instruktur

2

Data Instruktur

Membuat form 
presensi untuk 

instruktur

Maintenance 
Jadwal Mata 

Kuliah pengganti

Data Siswa 
Terdaftar

Data Jurusan

Pengelompokan 
Kelas

Data Pembagian 
Kelas 1

1

 
Gambar 3. 14 Diagram Input Proses Output Penjadwalan Kuliah di SHS 



39 
 

 
 

1. Input 

a. Data Mata Kuliah 

Data mata kuliah merupakan data yang berisi tentang mata kuliah yang akan 

diajarkan dalam semester genap dan ganjil sesuai dengan jurusan yang ditempuh 

mahasiswa. Data mata kuliah diperoleh dari kepala bagian akademik yang 

menyusun kompetensi mata kuliah setiap tahunnya berdasarkan kurikulum. Data 

mata kuliah berisi tentang id mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, id 

kurikulum, dan semester. Jenis mata kuliah berisi tentang mata kuliah praktek atau 

mata kuliah teori. Karena hal tersebut akan terkait dengan pembagian kelas praktek 

dan kelas teori yang memiliki kapasitas berbeda. 

b. Data Mahasiswa Terdaftar 

Data mahasiswa terdaftar di dapat dari banyaknya mahasiswa yang mendaftar 

setiap gelombangnya. Isi dari data mahasiswa terdaftar adalah id mahasiswa, nama 

mahasiswa, jurusan, alamat mahasiswa, no telp mahasiswa, jenis kelamin 

mahasiswa dll. 

c. Data Ruangan 

Data ruangan berisi tentang id ruangan, nama ruangan, jenis ruangan, letak 

ruangnan, dan kapasitas ruangan. Jenis ruangan berisi tentang ruangan praktek dan 

ruangan teori. 

d. Data Instruktur 

Data instruktur diperoleh dari keterangan instruktur mengenai jadwal 

kosongnya yang dilaporkan setiap pendaftaran gelombang dimulai. Data instruktur 

berisi id instruktur, id jadwal kosong, nama instruktur, Hp instruktur, dan mata 

kuliah yang diajar (kompetensi).  
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e. Data Jurusan 

Data jurusan diperoleh dari daftar jurusan yang dibuka SHS. Data jurusan 

berisi id jurusan dan nama jurusan. Data jurusan merupakan data inputan untuk 

proses pengelompokan kelas yang nantinya akan menghasilkan output pembagian 

kelas. 

2. Proses 

a. Pengelompokan kelas 

Dalam proses ini mahasiswa yang terdaftar akan dilakukan pengelompokan 

sesuai mata kuliah yang ada dijurusannya dan gelombang pendaftarannya. 

Sehingga diperoleh jumlah mata kuliah yang akan diselenggarakan tiap jurusannya. 

Setelah itu mata kuliah yang telah ditentukan akan dipasangkan sesuai kompetensi 

instruktur. 

Dalam proses ini instruktur akan dikelompokkan dengan mata kuliah yang 

telah ditentukan berdasarkan kebutuhan jumlah kelasnya. Pengelompokan sesuai 

dengan kompentensi instruktur dengan mata kuliah. Sehingga hasil dari proses ini 

berupa kelas yang memilki mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi instruktur. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.15. 
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Gambar 3. 15 Alur Pembuatan Kelas 
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Dalam flowchart di atas ditentukan kriteria untuk mata kuliah dan instruktur, 

diantaranya: 

• 1 kelas hanya berisi 1 mata kuliah. 

• Jumlah mahasiswa tidak melebihi kapasitas ruang, sesuai dengan jenis mata 

kuliah nya. 

• Diprioritaskan ruangan yang telah ditempati paling sedikit mata kuliah. 

Pertama dilakukan selek database untuk mengetahui jumlah mahasiswa 

sesuai dengan mata kuliah masing-masing jurusan. Kemudian dilakukan 

pengecekan terhadap jenis mata kuliah, apakah jenis mata kuliah praktek atau teori? 

Karena terkait dengan jumlah kelas yang berbeda antara jenis mata kuliah. Jika jenis 

mata kuliah Setelah itu dilakukan pengecekan apakah jumlah mahasiswa melebihi 

kapasitas kelas yang telah ditentukan untuk masing-masing jenis mata kuliah? Jika 

mahasiswa melebihi kapasitas kelas, apakah lebih dari setengah kelas? Jika lebih 

dari setengah kelas maka pembagian kelas akan dibulatkan keatas agar dapat 

menampung sisa mahasiswa. Jika mahasiswa yang melebihi kapasitas tidak lebih 

dari setengah kelas maka pembagian kelas tetap. Setelah melakukan pembagian 

kelas maka ditentukan jumlah mahasiswa perkelas sesuai kelas yang telah dibentuk. 

Selanjutnya data kelas, data mata kuliah, data jurusan, data tahun gelombang 

dan data jumlah mahasiswa dimasukkan sebanyak jumlah kelas yang didapat. 

b. Proses Algoritma Tabu Search 

Ada dua proses utama dalam proses tabu search ini, diantaranya adalah 

perhitungan nilai konflik dan penjadwalan mata kuliah terbaik. 
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1) Perhitungan Nilai Konflik 

Perhitungan nilai konflik dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan nilai konflik 

instruktur dan perhitungan nilai konflik mahasiswa. 

a) Perhitungan Nilai Konflik Instruktur 

Perhitungan nilai konflik instruktur ini bertujuan untuk mengetahui berapa 

banyak jadwal mengajar instruktur dalam mata kuliah yang berbeda dalam 1 

minggu. 

Perhitungan dilakukan selama 5 hari (h) perkuliahan dengan periode (t) 

sebanyak 5 disetiap hari perkuliahan. Jumlah kelas sesuai dengan banyaknya mata 

kuliah yang akan diselenggarakan untuk mata kuliah yang sama. Untuk lebih 

jelasnya alur perhitungan nilai konflik instruktur dapat dilihat pada gambar 3.16. 
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Gambar 3. 16 Flowchart Perhitungan Nilai Konflik Instruktur 

b) Perhitungan Nilai Konflik Kelas 

Perhitungan nilai konflik kelas ini bertujuan untuk mengetahui pemerataan 

pembagian jam kelas dalam 1 minggu. Alur perhitungan nilai konflik dapat dilihat 

pada gambar 3.17. 
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Gambar 3. 17 Flowchart Perhitungan Nilai Konflik Kelas 

Konsep perhitungan nilai konflik kelas ini kurang lebih sama dengan 

perhitungan nilai konflik instruktur, yaitu perhitungan dilakukan selama 5 hari (h) 

perkuliahan dengan periode (t) sebanyak 5 disetiap hari perkuliahan. Hanya saja 

jumlah pembaginya berdasarkan banyak nya periode dalam 1 minggu. 
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2) Penjadwalan Mata Kuliah Terbaik 

Dalam proses ini akan dilakukan perulangan sebanyak beberapa kali. Dalam 

prulangannya akan dilakukan pengecekan terhadap setiap kandidat pada setiap 

kelasnya. Setiap kelas memiliki beberapa kandidat instruktur sesuai kompetensi 

mata kuliah kelas tersebut dan setiap kandidat telah memilki jadwal kosong masing-

masing. Untuk kelas pertama akan di cek apakah kandidat pertama telah menjadi 

solusi sebelumnya pada kandidat solusi. Jika belum maka kandidat tersebut akan 

menjadi kandidat solusi untuk kelas pertama. Hal tersebut akan dilakukan sampai 

seluruh kandidat kelas pada setiap kelas dibandingkan dengan kandidat solusi. 

Apabila pada kelas ke-i seluruh kandidat telah dipakai menjadi kandidat 

solusi, maka akan dilakukan pengecekan terhadap kandidat solusi yang sama 

dengan kandidat kelas ke-i. apabila kandidat solusi dapat diganti dengan kandidat 

kelas yang lain makak kandidat kelas ke-i akan menjadi kandidat solusi untuk kelas 

ke-i. 

Apabila kandidat yang tidak dapat diganti maka proses akan selesai karena 

tidak akan ditemukan solusi yang sesuai kriteria. Karena solusi nantinya akan 

memiliki instruktur yang sama akan mengajar mata kuliah yang berbeda dijam yang 

sama. Proses penjadwalan mata kuiah terbaik dapat dilihat pada gambar 3.18. 
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Gambar 3. 18 Flowchart Penjadwalan Mata Kuliah Terbaik 

c. Proses Membuat Form Presensi Untuk Instruktur 

Dalam proses presensi dilakukan pengelompokan mahasiswa berdasarkan 

ruang, matkul, dan instruktur yang diambil dari jadwal yang telah dibuat 

sebelumnya. 
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d. Maintenance Jadwal Mata Kuliah Pengganti 

Proses maintenance dilakukan dengan cara mencari waktu kosong dan ruang 

kelas kosong yang akan disesuaikan dengan jadwal kehadiran dosen. Dimana data 

inputnya diambil dari data mata kuliah yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Output 

a. Data Pembagaian kelas 

Data pembagian kelas ini nantinya akan digunakan dalam penjadwalan mata 

kuliah khususnya dalam pembagian ruang kelas. Hal ini terkait dengan kapasitas 

ruangan dengan banyaknya mahasiswa dalam kelas tersebut. Apabila jumlah 

mahasiswa dalam kelas melebihi kapasitas ruangan, maka akan dibagi menjadi 

beberapa kelas. 

b. Jadwal Mata Kuliah 

 Berisi tentang mata kuliah yang akan diajarkan pada hari, ruang, instruktur 

mengajar, waktu mulai dan waktu selesai serta jumlah mahasiswa yang diajar. 

c. Form Presensi Instruktur 

 Hasilnya berupa form presensi mahasiswa berdasarkan waktu ajar, matkul 

dan ruang yang dibawa instruktur. 

d. Jadwal Mata Kuliah Pengganti 

Jadwal mata kuliah mengganti didapat dari proses mengolah jadwal ruangan, 

mengolah jadwal instruktur, dan maintenance jadwal kuliah pengganti. 
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3.2.2 Sistem Flow 

A. Sistem Flow Penentuan Kelas 

Pada sistem flow penentuan kelas ini, terdapat tiga proses utama, yaitu 

membagi jumlah mahasiswa sesuai jurusan, pengelompokan mahasiswa, dan 

pencarian instruktur sesuai mata kuliah pada kelas.  

Sebelum mendapat data diatas user terlebih dahulu harus menginputkan 

beberapa data yaitu, data mahasiswa yang mendaftar yang diinputkan bagian admin 

akademik, data mata kuliah yang diselenggarakan yang diinputkan kabag 

akademik, data instruktur yang diinputkan admin akademik, dan kemudian admin 

akademik menginputkan data mahasiswa aktif. Data mahasiswa aktif merupakan 

data mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada tahun gelombang tersebut (tidak 

cuti). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.19. 



51 
 

 
 

Sistem Flow Pengelompokan Kelas di SHS
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Gambar 3. 19 Sistem Flow Pengelompokan Kelas di SHS 

Setelah data untuk pembentukan kelas telah diinputkan maka admin 

akademik dapat membuat kelas dengan memilih tahun dan gelombang kelas 

kemudian tekan tombol pembagian kelas.  

Sistem akan membagi mahasiswa yang aktif sesuai jurusan. Kemudian sistem 

akan melakukan pengelompokan mahasiswa dalam kelas yang dibentuk sesuai 

dengan mata kuliah pada jurusan mahasiswa. Setelah itu sistem mencari kompetensi 
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instruktur yang sesuai dengan mata kuliah pada setiap kelas yang telah dibentuk. 

Sisflow pembentukan kelas dapat dilihat pada gambar 3.20. 
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Gambar 3. 20 Sistem Flow Pengelompokan Kelas di SHS Lanjutan 

B. Sistem Flow Penjadwalan SHS 

Proses dimulai dengan memilih tahun gelombang untuk jadwal yang kan 

dibuat. Kemudian admin akademik klik button generate agar sistem dapat 

mengeksekusi perintah user. Berdasarkan data kelas yang telah dibentuk 

sebelumnya, sistem akan membuat daftar kandidat untuk setiap kelas. Kandidat 

berupa instruktur dan jamkosong instruktur yang kompetensinya sesuai dengan 
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mata kuliah di kelas. Kemudian sistem akan mencari kandidat terbaik untuk setiap 

kelas sesuai banyak iterasi. Lalu menghitung nilai konflik kandidat pada setiap 

iterasi. Penjelasan alur tersebut dapat dilihat pada gambar 3.21. 
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Admin Akademik Sistem InstrukturKabag Akademik

Ph
as

e

Mulai

Pilih  tahun 
gelombang 

penjadwalan

Ambil data kelas 
sesuai tahun 
gelombang

Ambil data ruang

Klik Button generate

Mencari kandidat 
terbaik untuk setiap 
kelas sesuai dengan 
banyaknya iterasi.

Data Kelas

1

Membuat daftar 
kandidat untuk 

setiap kelas

Data Instruktur

Jadwal Kosong 
Instruktur

Menghitung nilai 
konflik kandidat 

pada setiap iterasi

Data Tahun 
gelombang

Data semester

Data Ruang

 

Gambar 3. 21 Sistem Flow Penjadwalan Kuliah di SHS 

Setelah prosesperhitungan selesai, sistem akan menampilkan jadwal terbaik 

kepada admin akademik. Setelah itu admin akademik bolek mengklik button 
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simpan untuk menyimpan data jadwal mata kuliah. Proses tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.22. 

Sistem Flow Penjadwalan SHS
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Gambar 3. 22 Sistem Flow Penjadwalan Kuliah di SHS Lanjutan 

C. Sistem Flow Cetak Form Presensi Mahasiswa SHS 

Pada proses cetak form presensi admin akdemik terlebih dahulu harus 

memilih tahun gelombang dan tanggal presensi yang akan dicetak. Kemudian 

sistem kan menampilkan lembaran cetak form presenti mahasiswa yang datanya 

diambil data jadwal kuliah untuk mengambil waktu mata kuliah, data kelas untuk 
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mengambil mata kuliah dan data peserta untuk mengambil data mahasiswa yang 

mengikuti kelas tersebut. Setelah itu sistem membuat form presensi yang kemudian 

akan dicetak dan diserahkan kepada instruktur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.23. 
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Gambar 3. 23 Sistem Flow Cetak Form Presensi Mahasiswa SHS 

D. Sistem Flow Kuliah Pengganti 

Proses pertama dilakukan dengan menginputkan instruktur dan kelas 

instruktur. Kemudian sistem akan mencari ketersediaan waktu kosong. Kemudian 

admin akademik memilih waktu kosong berdasarkan konfirmasi instruktur yang 
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telah dilakukan sebelumnya. Setelah waktu kosong dipilih admin akademik 

memilih ruang kosong untuk kuliah pengganti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.24. 
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Gambar 3. 24 Sistem Flow Kuliah Pengganti SHS 
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3.2.3 Data Flow Diagram 

A. Context Diagram  

 

Gambar 3. 25 Context Diagram Penjadwalan Kuliah di SHS 

Dari diagram kontek di atas dapat dilihat admin akademik akan memberikan 

data mahasiswa, data kelas dan data jurusan, instruktur memberikan data jadwal 

kosong isntruktur dan data kompetensi instruktur, kabag akademik memberikan 

data mata kuliah yang akan diselenggarakan serta kabag administrasi memberikan 

data ruang yang akan dipakai. 

Dari sistem admin akademik akan memperoleh data jadwal perkuliahan, 

instruktur akan memperoleh data presensi dan data mengajar instruktur, serta kabag 

akan mendapat laporan jadwal kuliah. 
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B. DFD Level 0 

Penjabaran dari diagram konteks dapat dilihat pada gambar 3.26 di bawah ini. 

 

Gambar 3. 26 DFD Level 0 Penjadwalan Kuliah di SHS 

DFD level 0 menunjukkan penjabaran dari diagram kontek dimana di 

dalamnya terdapat 4 proses, yaitu proses maintenance data, proses pembuatan 

jadwal, pembuatan kuliah pengganti, dan proses pembuatan laporan. 
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Pada proses maintenance data admin akademik menginputkan data kelas, data 

jurusan, dan data mahasiswa. Kabag akademik melakukan input dan update data 

mata kuliah yang akan diselenggarakan. Kabag administrasi melakukan input dan 

update data ruang. 

Pada proses pembuatan jadwal akan mengelolah data-data yang sudah 

diinputkan untuk membuat jadwal yang optimal. Jadwal yang telah optimal akan 

disimpan dalam tabel jadwal kuliah. 

Pada proses pembuatan laporan akan mengambil data jadwal optimal dan 

data-data pendukung untuk menampilkan dan mencetak jadwal mengajar untuk 

instruktur, data jadwal perkuliahan untuk admin akademik, dan laporan jadwal 

kuliah untuk kabag akademik. 

C. DFD Level 1 Dari Proses Maintenance Data 

 

Gambar 3. 27 DFD Level 1 Maintenance Data Penjadwalan di SHS 
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Pada gambar 3.27 dapat dilihat ada 4 proses, yaitu insert update data ruang 

yang dilakukan oleh kabag administrasi, insert update data kelas yang dilakukan 

oleh admin akademik, insert update data instruktur yang dilakukan oleh instruktur, 

dan insert update data mata kuliah yang dilakukan oleh kabak akademik. 

D. DFD Level 1 Dari Proses Pembuatan Jadwal 

 

Gambar 3. 28 DFD Level 1 Proses Penjadwalan Kuliah di SHS 
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Pada gambar 3.28 dijelaskan bahwa proses pembuatan jadwal terdiri dari 7 

proses, yaitu proses membagi mahasiswa sesuai jurusan, membentuk kelas sesuai 

mata kuliah dan jumlah mahasiswa perjurusan, mencari kompetensi instruktur 

sesuai mata kuliah perkelas, membuat daftar kandidat unutk setiap kelas, mencari 

kandidat terbaik sesuai banyaaknya iterasi, menghitung nilai konflik pada setiap 

iterasi, dan menentukan nilai konflik terbaik.  

E. DFD Level 1 Dari Proses Pembuatan Kuliah Pengganti 

 

Gambar 3. 29 DFD Level 1 Pembuatan Kuliah Pengganti 

Pada gambar 3.29 dijelaskan bahwa proses pembuatan kuliah pengganti 

terdiri dari 3 proses, yaitu proses cek ketersediaan waktu kosong, proses cek 

ketersediaan ruang, dan proses simpan data kuliah pengganti. Pada proses cek 

ketersediaan waktu kosong, sistem akan mengambil data waktu yang tidak sama 

dengan jadwal ajar instruktur dari tabel jadwal kuliah dan menghindari waktu libur 

dari tabel libur. Pada cek ketersediaan ruang sistem akan menampilkan ruang 

kosong sesuai dengan waktu kosong yang dipilih. 
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F. DFD Level 1 Dari Proses Pembuatan Laporan 

 

Gambar 3. 30 DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan Penjadwalan di SHS 

Gambar 3.30 menjelaskan tentang proses pembuatan laporan yang dibagi 

menjadi 4 proses, yaitu proses cetak presensi mahasiswa, cetak jadwal mengajar 

dosen, cetak jadwal kuliah, dan cetak laporan penjadwalan. 

3.2.4 Pemodelan Database 

A. Data Model Konseptual  

Sebuah Conceptual Data Model (CDM) akan menggambarkan secara 

keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang untuk suatu program 

aplikasi. Adapun CDM yang dirancang untuk aplikasi Penjadwalan kuliah dengan 

Algoritma tabu search ini dapat dilihat pada gambar 3.31 dan gambar 3.32. 
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Gambar 3. 31 Gambar CDM Penjadwalan SHS 

Pada gambar 3.31 terdapat 7 tabel diantaranya tabel tahun gelombang, tabel 

kurikulum, tabel jurusan, tabel mengampu, tabel semester, tabel mahasiswa, dan 

tabel pengguna. Data tabel di atas diasumsikan sudah diinputkan sebelumnya pada 

administrasi akademik. Sedangkan pada penjadalan hanya mengambil data yang 

ada, terutama data mahasiswa aktif dari tabel mengampu. 
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Gambar 3. 32 CDM Penjadwalan Kuliah di SHS 

Pada gambar 3.32 merupakan lanjutan dari gambar 3.31. Terdapat 14 tabel 

yang diantaranya tabel kurikulum, tabel mengampu, tabel mahasiswa, tabel mata 

kuliah, tabel jenis mk, tabel instruktur, tabel jadwal instruktur, tabel beban edu, 

tabel kelas, tabel presensi, tabel jadwal matkul, tabel ruang, tabel transaksi kuliah, 

tabel jadwal kuliah pengganti, dan tabel libur. Tabel tersebut merupakan tabel yang 

digunakan dalam mengambil dan menyimpan data penjadwalan. 
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B. Data Model Fisik 

Sebuah Physical Data Model (PDM) menggambarkan secara detail 

rancangan struktur basis data dan merupakan hasil generate dari Conceptual Data 

Model. Model ini dapat menggambarkan struktur basis data secara detail. Adapun 

PDM yang dirancang untuk aplikasi Penjadwalan kuliha dengan Algoritma tabu 

search ini dapat dilihat pada gambar 3.33 dan gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 33 PDM Penjadwalan Kuliah di SHS 

Pada gambar 3.33 merupakan hasil generate dari tabel CDM. Yang 

menghasilkan 3 tabel tambahan yaitu tabel menggunakan, tabel menyusun, dan 

tabel cuti. 
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Gambar 3. 34 PDM Penjadwalan di SHS 

Pada gambar 3.34 merupakan hasil generate dari tabel CDM. Yang 

menghasilkan 2 tabel tambahan yaitu tabel peserta dan tabel memiliki. Tabel 

peserta digunakan untuk menampung data peserta pada kelas. Tabel memiliki 

digunakan untuk menampung data kompetensi instruktur dalam mengajar mata 

kuliah di SHS. 

C. Struktur Tabel 

Berikut ini merupakan uraian struktur tabel yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi penjadwalan kuliah menggunakan algoritma tabu search. 
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1. Nama Tabel : Mahasiswa 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data mahasiswa. 

Primary Key : Id Mahasiswa 

Foreign Key : Id Tahun Gelombang, Id Jurusan 

Tabel 3. 18 Mahasiswa 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Mahasiswa Char (30)    

2 Id Tahun Gelombang Char (30)   
Tahun 

Gelombang 

3 Id Jurusan Char (30)   Jurusan 

4 Nama Mahasiswa Varchar (100)    

5 Alamat Mahasiswa Varchar (220)    

6 Tempat Lahir Mahasiswa Varchar (100)    

7 Tanggal Lahir Mahasiswa Date    

8 Agama Mahasiswa Varchar (50)    

9 No KTP Mahasiswa Char (30)    

10 Status Keluarga Varchar (20)    

11 
Pendidikan Terakhir 

Mahasiswa 
Varchar (50)   

 

12 Nama Orang Tua Mahasiswa Varchar (50)    

13 Alamat Orang Tua Varchar (220)    

14 Pekerjaan Orang Tua Varchar (100)    

15 Tanggal Keluar Date    

16 Alasan Keuangan Varchar (200)    
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No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

17 Alasan Absensi Varchar (200)    

18 Alasan Lain Varchar (200)    

19 Nomor Sertifikat Varchar (50)    

20 Tanggal Ambil Sertifikat Date    

21 Catatan Lain  Varchar (200)    

22 Status Mahasiswa Varchar (20)    

 

2. Nama Tabel : Instruktur 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data instruktur. 

Primary Key : Id Instruktur 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 19 Instruktur 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Instruktur Char (30)    

2 Nama Instruktur Varchar (100)    

3 HP Instruktur Char (20)    

4 Status Instruktur Varchar (200)    

5 Realisasi Int    
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3. Nama Tabel : Beban Edu 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data beban edu dan realisasi mengajar 

instruktur. 

Primary Key : - 

Foreign Key : Id Instruktur 

Tabel 3. 20 Beban Edu 

No Kolom Type Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Instruktur Char (30)    

2 Beban Int    

3 Realisasi Int    

4 Tahun Gelombang Char (30)    

 

4. Nama Tabel : Jadwal Instruktur 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data jadwal kosong instruktur. 

Primary Key : Id Jadwal Instruktur 

Foreign Key : Id Instruktur 

Tabel 3. 21 Jadwal Instruktur 

No Kolom Type Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Jadwal Instruktur Char (30)    

2 Id Instruktur Char (30)   Instruktur 

3 Hari Instruktur Varchar (10)    

4 Jam Kosong 1 Int    

5 Jam Kosong 2 Int    
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No Kolom Type Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

6 Jam Kosong 3 Int    

7 Jam Kosong 4 Int    

8 Jam Kosong 5 Int    

9 Jam Kosong 6 Int    

10 Jam Kosong 7 Int    

11 Jam Kosong 8 Int    

12 Jam Kosong 9 Int    

13 Jam Kosong 10 Int    

14 Jam Kosong 11 Int    

15 Jam Kosong 12 Int    

16 Jam Kosong 13 Int    

17 Jam Kosong 14 Int    

 

5. Nama Tabel : Mata Kuliah 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data mata kuliah. 

Primary Key : Id matkul 

Foreign Key : Id Jenis Mk 

Tabel 3. 22 Mata Kuliah 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id matkul Char (30)    

2 Id Jenis Mk Varchar (20)   Jenis MK 
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No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

3 Nama Matkul 
Varchar 

(100) 
   

4 Semester Varchar (5)    

 

6. Nama Tabel : Jenis MK 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data jenis mata kuliah. 

Primary Key : Id jenis mk 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 23 Jenis Mata kuliah 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Jenis mk Varchar (20)    

2 Nama Jenis Mk Varchar (30)    

 

7. Nama Tabel : Kurikulum 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data kurikulum. 

Primary Key : Id Kurikulum 

Foreign Key : Id Jurusan  

Tabel 3. 24 Kurikulum 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Kurikulum Char (30)    
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No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

2 Id Jurusan Char (30)   Jurusan 

3 Nama Kurikulum Varchar (50)    

4 Tahun Kurikulum Char (30)    

5 Status Kurikulum Char (30)    

 

8. Nama Tabel : Jurusan 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data jurusan. 

Primary Key : Id Jurusan 

Foreign Key : -  

Tabel 3. 25 Jurusan 

No Kolom Tipe Data 

Keterangan 

PK FK 
Tabel 

Asal 

1 Id Jurusan Char (30)    

2 Nama Jurusan Varchar (50)    

3 Inis Jurusan Char (2)    

 

9. Nama Tabel : Tahun Gelombang 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data tahun gelombang masuk 

   mahasiswa baru. 

Primary Key : Id Tahun Gelombang 

Foreign Key : - 
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Tabel 3. 26 Tahun Gelombang 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Tahun Gelombang Char (30)    

2 Id Tahun Char (4)    

3 Id Gelombang Char (2)    

 

10. Nama Tabel : Semester 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data semester. 

Primary Key : Id semester 

Foreign Key : Id Tahun Gelombang, Id jurusan 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Semester Varchar (20)    

2 Id Tahun Gelombang Char (30) 
  

Tahun 

Gelombang 

3 Id Jurusan Char (30)   Jurusan 

4 Semester Varchar (5)    

5 Status Varchar (1)    

6 Periode Awal Date    

7 Periode Akhir Date    

 

11. Nama Tabel : Ruang 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data ruang. 
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Primary Key : Id Ruang 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 27 Ruangan 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Ruang Char (30)    

2 Nama Ruang 
Varchar 

(100) 
   

3 Kapasitas Ruang Int    

4 Lantai Char (10)    

5 Jenis Ruang 
Varchar 

(100) 
   

 

12. Nama Tabel : Kelas 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data kelas. 

Primary Key : Id Kelas 

Foreign Key : Id matkul, Id Instruktur 

Tabel 3. 28 Kelas 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Kelas Varchar (30)    

2 Id Matkul Char (30)   Matkul 

3 Id Instruktur Char (30)   Instruktur 

4 Nama Kelas 
Varchar 

(100) 
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13. Nama Tabel : Jadwal Matkul 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data jadwal mata kuliah. 

Primary Key : Id Jadwal 

Foreign Key : Id Ruang, Id Kelas 

Tabel 3. 29 Jadwal Mata Kuliah 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Jadwal Varchar (30)    

2 Id Ruang Char (30)   Ruang 

3 Id Kelas Varchar (30)   Kelas 

4 Hari Jadwal Varchar (10)    

5 Jam Mulai Time    

6 Jam Selesai Time    

 

14. Nama Tabel : Transaksi Kuliah 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data transaksi kuliah. 

Primary Key : - 

Foreign Key : Id jadwal 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id jadwal Varchar (30) 
  

Jadwal 

Matkul 

2 Tanggal Date    

3 Jam Mulai Time    
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No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

4 Jam Selesai Time    

5 Status hadir Varchar (100)    

6 Keterangan Varchar (100)    

 

15. Nama Tabel : Kuliah Pengganti 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data kuliah pengganti. 

Primary Key : - 

Foreign Key : Id Jadwal 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id jadwal Varchar (30)  
 

Jadwal 

Matkul 

2 Id ruang Char (30)   Ruang 

3 Hari Pengganti Date    

4 Jam Mulai Pengganti Time    

5 Jam Selesai Pengganti Time    

 

16. Nama Tabel : Presensi 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data presensi. 

Primary Key : Id Presensi 

Foreign Key : Id Mahasiswa, Id Jadwal 
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Tabel 3. 30 Presensi 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Presensi Char (30)    

2 Id Mahasiswa Char (30)   Mahasiswa 

3 Id Jadwal Varchar (30)   
Jadwal 

Matkul 

4 Tanggal Date    

5 Status Hadir 
Varchar 

(100) 
   

 

17. Nama Tabel : Mengampu 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data mahasiswa aktif. 

Primary Key : Id Mengampu 

Foreign Key : Id Mahasiswa, Id matkul, Id Semester 

Tabel 3. 31 Mengampu 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id Mengampu Char (100)    

2 Id Mahasiswa Varchar (30)   Mahasiswa 

3 Id Matkul Char (30)   Matkul 

4 Id Semester Varchar (20)   Semester 

 

18. Nama Tabel : Peserta 

Fungsi Tabel  : Untuk menyimpan data mahasiswa yang mengikuti kelas 



78 
 

 
 

Primary Key : Id mahasiswa, id kelas 

Foreign Key : Id mahasiswa, id kelas 

No Kolom Tipe Data 
Keterangan 

PK FK Tabel Asal 

1 Id mahasiswa Varchar (30)   Mahasiswa 

2 Id kelas Varchar (30)   Kelas 

 

3.2.5 Desain Input Output 

A. Halaman Utama 

Pada halaman utama terdapat 4 tab, yaitu tab dashboard, tab master, tab, 

penjadwalan, dan tab laporan. Tab dashboard berisi informasi tentang profil dari 

Surabaya Hotel School. Tab master terdiri dari 4 breakdown yaitu halaman 

instruktur, malaman mata kuliah, halaman ruangan, dan halaman mahasiswa. Tab 

penjadwalan terdiri dari 3 breakdown, yaitu halaman membuat kelas, halaman 

membuat jadwal kuliah, halaman menginputkan hari libur, dan halaman membuat 

jadwal kuliah pengganti. Tab laporan berisi form cetak jadwal kuliah, cetak jadwal 

instruktur, cetak jadwal untuk mahasiswa, dan cetak form presensi.  
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Gambar 3. 35 Halaman Utama Website Penjadwalan Kuliah di SHS 

B. Tab Master 

Pada tab master berisi tentang form yang digunakan untuk menginputkan data 

dan mengedit data yang dibutuhkan untuk membuat jadwal kuliah. Form yang ada 

di dalam tab master adalah form instruktur, form ruangan, form mata kuliah, dan 

form mahasiswa. 

B.1. Tab Instruktur 

Pada tab instruktur terdapat halaman lihat data instruktur yang terdiri dari 3 

link tambahan, yaitu link untuk tambah data instruktur yang berupa tombol, link 

untuk mengedit data instruktur dan link untuk menghapus data instruktur. Pada link 

tambah data instruktur user dapat menginputkan data-data instruktur. Pada link edit 

data instruktur user dapat merubah data instruktur. 

1. Form Lihat Insturuktur 

Pada halaman ini user dapat melihat, menginputkan, mengubah dan 

menghapus data instruktur. Untuk dapat menginputkan dan mengubah data 

instruktur user akan masuk kedalam halaman tambah instruktur. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 3.36. 



80 
 

 
 

 

Gambar 3. 36 Form Data Instruktur 

2. Form Tambah Data Intruktur 

Pada form tambah data instruktur user dapat mengisi data instruktur sesuai 

data yang diperoleh dari instruktur. Untuk jadwal kosong instruktur user dapat 

menekan tombol checklist sesuai jam kosong yang diberikan instruktur, begitu pula 

dengan kompetensi instruktur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.37. 

 

Gambar 3. 37 Form Lihat Data Instruktur 
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B.2. Tab Ruangan 

Pada tab ruangan terdapat halaman lihat data ruangan yang terdiri dari 3 link 

tambahan, yaitu link untuk tambah data ruangan yang berupa tombol, link untuk 

mengedit data ruangan dan link untuk menghapus data ruangan. Pada link tambah 

data ruangan user dapat menginputkan data-data ruangan. Pada link edit data 

ruangan user dapat merubah data ruangan. 

1. Form Lihat Data Ruangan 

Pada halaman ini user dapat melihat, menginputkan, mengubah dan 

menghapus data ruangan. Untuk dapat menginputkan dan mengubah data ruangan 

user akan masuk kedalam halaman tambah ruangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada gambar 3.38. 

 

Gambar 3. 38 Form Lihat Data Ruangan 

2. Form Tambah Data Ruangan 

Pada form tambah data ruangan user dapat mengisi data ruangan sesuai data 

yang diperoleh dari kabag administrasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

3.39. 
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Gambar 3. 39 Form Tambah Data Ruangan 

B.3. Tab Mahasiswa 

Pada tab mahasiswa terdapat halaman lihat data mahasiswa yang terdiri dari 

3 link tambahan, yaitu link untuk tambah data mahasiswa yang berupa tombol, link 

untuk mengedit data mahasiswa dan link untuk menghapus data mahasiswa. Pada 

link tambah data mahasiswa user dapat menginputkan data-data mahasiswa. Pada 

link edit data mahasiswa user dapat merubah data mahasiswa. 

1. Form Lihat Data Mahasiswa 

Pada halaman ini user dapat melihat, menginputkan, mengubah dan 

menghapus data mahasiswa. Untuk dapat menginputkan dan mengubah data 

mahasiswa user akan masuk kedalam halaman tambah mahasiswa. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 3.40. 
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Gambar 3. 40 Form Lihat Data Mahasiswa 

2. Form Tambah Data Mahasiswa 

Pada form tambah data mahasiswa user dapat mengisi data mahasiswa sesuai 

data yang diperoleh dari pendaftaran ulang yang dilakukan mahasiswa. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 3.41. 

 

Gambar 3. 41 Form Tambah Data Mahasiswa 
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B.4. Tab Mata Kuliah 

Pada tab mata kuliah terdapat halaman lihat data mata kuliah yang terdiri dari 

3 link tambahan, yaitu link untuk tambah data mata kuliah yang berupa tombol, link 

untuk mengedit data mata kuliah dan link untuk menghapus data mata kuliah. Pada 

link tambah data mata kuliah user dapat menginputkan data-data mata kuliah. Pada 

link edit data mata kuliah user dapat merubah data mata kuliah. 

1. Form Lihat Data Mata Kuliah 

Pada halaman ini user dapat melihat, menginputkan, mengubah dan 

menghapus data mata kuliah. Untuk dapat menginputkan dan mengubah data mata 

kuliah user akan masuk kedalam halaman tambah mata kuliah. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 3.42. 

 

Gambar 3. 42 Form Lihat Data Mata Kuliah 
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2. Form Tabah Data Mata Kuliah 

Pada form tambah data mata kuliah user dapat mengisi data mata kuliah 

sesuai data yang diperoleh dari kabag akademik. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada gambar 3.43. 

 

Gambar 3. 43 Form Lihat Data Mata Kuliah 

C. Halaman Penjadwalan 

Pada tab penjadwalan berisi tentang form yang digunakan untuk membuat 

kelas, membuat jadwal kuliah, menginputkan hari libur, dan membuat jadwal kuliah 

pengganti.  

C.1. Membuat Kelas 

Halaman ini digunakan untuk memadukan jenis mata kuliah, jumlah 

mahasiswa dan kompetensi instruktur. Ini dilakukan agar masing-masing kelas dan 

mata kuliah dapat tepat berada pada fungsi masing-masing. Terdapat 2 jenis tombol, 

yaitu tombol tampilkan kelas untuk memproses pembuatan kelas dan tombol 
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tambahkan mahasiswa untuk menambahkan mahasiswa secara manual saat ada 

mahasiswa pindahan. Tabel kelas yang belum memiliki kelas akan muncul ketika 

ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan kompetensi instruktur. 

 

Gambar 3. 44 Form Membuat Kelas 

C.2. Membuat Jadwal Kuliah 

Halaman ini digunakan untuk membuat jadwal kuliah. Terdapat 2 jenis 

tombol, yaitu tombol generate untuk menampilkan hasil itrasi terbaik penjadwalan. 

Timbol simpan hasil untuk menyimpan hasil penjadwalan terbaik sebagai jadwal 

semester tersebut. 
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Gambar 3. 45 Form Membuat Jadwal Kuliah 

C.3. Membuat Jadwal Kuliah Pengganti 

Halaman ini digunakan untuk membuat jadwal kuliah pengganti bagi 

instruktur yang berhalangan hadir pada waktu tertentu pada jadwal kuliah yang 

telah ditetapkan. Penjadwalan dilakukan dengan mencari waktu dan ruang yang 

kosong tanpa mengubah jadwal kuliah yang telah ditetapkan untuk semester 

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.46. 
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Gambar 3. 46 Form Membuat Jadwal Kuliah Pengganti 

D. Halaman Cetak Laporan 

Pada tab laporan berisi tentang form yang digunakan untuk mencetak 

informasi maupun laporan yang akan diterima oleh kabag akademik, admin 

akademik, instruktur, dan mahasiswa. Form yang ada di dalam tab laporan adalah 

form cetak jadwal kuliah, dan cetak form presensi. 

D.2. Cetak Jadwal Kuliah 

Halaman ini digunakan untuk melihat jadwal mata kuliah yang dibuat pada 

tahun ajaran tertentu sesuai dengan jurusan. Selain itu terdapat tobol untuk 

mencetak jadwal atakuliah untuk mahasiswa dan untuk instruktur. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.47. 



89 
 

 
 

 

Gambar 3. 47 Cetak Laporan Penjadwalan Kuliah 

D.2. Cetak Presensi 

Halaman ini digunakan untuk mencetak lembar presensi mahasiswa sesuai 

dengan kelas masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.48. 

 
Gambar 3. 48 Cetak Presensi 
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3.3 Desain Uji Coba 

Desain uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat 

dapat berjalan dengan benar sesuai dengan fungsi-fungsinya. Pengujuian dilakukan 

dengan pendekatan metode black box testing. Black Box Testing adalah metode 

yang menguji setiap unit program serta memastikan apakah telah sesuai dengan 

spesifikasi sistem. Secara umum, pengujian dilakukan pada proses login, 

pengelolaan data master, pencatatan  transaksi, dan pelaporan pada masing masing 

user. Hal – hal yang diujikan ada pada tabel 3.32. 

Tabel 3. 32 Desain Uji Coba 

No. Requirement yang diuji Fungsi yang diuji 

1 Login Melakukan login 

2 Halaman Instruktur Melakukan operasi CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) 

pada data instruktur. 

3 Halaman Ruangan Melakukan operasi CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) 

pada data ruang. 

4 Halaman Mahasiswa Melakukan operasi CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) 

pada data mahasiswa. 

5 Halaman Mata Kuliah Melakukan operasi CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) 

pada data mata kuliah. 
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No. Requirement yang diuji Fungsi yang diuji 

6 Halaman Buat Kelas Melakukan input data mata 

kuliah dan jenis mata kuliah, 

menampilkan hasil pembuatan 

kelas. 

7 Halaman Membuat Jadwal Kuliah Melakukan proses inisialisasi, 

menampilkan hasil dari proses 

penjadwalan, dan menyimpan 

hasil penjadwalan. 

8 Membuat Jadwal Kuliah Pengganti Melakukan proses input data 

instruktur untuk jadwal kuliah 

pengganti, menampilkan 

pilihan jadwal kuliah 

pengganti. 

9 Laporan Jadwal Kuliah Menampilkan dan mencetak 

jadwal kuliah sesuai tahun dan 

semester yang diilih. 

10 Laporan Jadwal Mengajar Instruktur Menampilkan dan mencetak 

jadwal mengajar instruktur 

sesuai data instruktur, tahun 

ajaran, dan semester yang 

dipilih. 
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3.3.1 Desain Uji Coba Fungsi Aplikasi 

A. Desain Uji Coba Login 

Desain uji coba login bertujuan untuk menguji apakah fungsi melakukan 

Login dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba login dapat dilihat 

pada Tabel 3.33. 

Tabel 3. 33 Desain Uji Coba Login 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Melakukan Login Username, 
Password 

Login berhasil dan 
masuk ke halaman 
beranda. 

2 Melakukan login 
dengan format salah 

Username dan 
password salah 

User tidak dapat masuk 
kesistem, tetap pada 
halaman login, dan user 
diminta input ulang. 

 

B. Desain Uji Coba Halaman Instruktur 

Desain uji coba halaman instruktur bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

melakukan input data instruktur dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji 

coba halaman instruktur dapat dilihat pada Tabel 3.34. 

Tabel 3. 34 Uji Coba Halaman Instruktur 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

3 Memasukkan data 
instruktur 

ID Instruktur, 
Nama Instruktur, 
alamat, nomor 
HP, keahlian 
instruktur. 

Data Instruktur berhasil 
disimpan dan field 
kembali kosong. 

4 Menampilkan data 
instruktur 

Memilih menu 
lihat data 
instruktur. 

Tabel data instruktur. 

5 Mengubah data 
Instruktur 

Data instruktur 
yang terpilih di 
data grid view. 
Menginputkan 
kembali data 

Data instruktur yang 
terpilih pada data grid 
view berubah sesuai 
inputan user. 
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Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

instruktur pada 
halaman baru 
yang tersedia. 

6 Menghapus data 
instruktur 

Id data instruktur 
yang dipilih pada 
tabel data grid 
view instruktur 

Data instruktur berhasil 
dihapus 

 

C. Desain Uji Coba Halaman Ruang 

Desain uji coba halaman ruang bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

melakukan input data ruang dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba 

halaman ruang dapat dilihat pada Tabel 3.35. 

Tabel 3. 35 Uji Coba Halaman Ruang 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

7 Memasukkan data 
ruang 

ID ruang, Nama 
ruang, kapasitas, 
ruang lantai ke, 
jenis ruang. 

Data ruang berhasil 
disimpan dan field 
kembali kosong. 

8 Menampilkan data 
ruang 

Memilih menu 
lihat data ruang. 

Tabel data ruang. 

9 Mengubah data 
ruang 

Data ruang yang 
terpilih di 
datagrid view. 
Menginputkan 
kembali data 
ruang pada 
halaman baru 
yang tersedia. 

Data ruang yang terpilih 
pada data grid view 
berubah sesuai inputan 
user. 

10 Menghapus data 
ruang 

Id data ruang 
yang dipilih pada 
tabel data grid 
view ruang 

Data ruang berhasil 
dihapus 

 

 

 

 



94 
 

 
 

D. Desain Uji Coba Halaman Membuat Kelas 

Desain uji coba halaman membuat kelas bertujuan untuk menguji apakah 

fungsi melakukan input data membuat kelas dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Desain uji coba halaman membuat kelas dapat dilihat pada Tabel 3.36. 

Tabel 3. 36 Desain Uji Coba Halaman Membuat Kelas 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

11 Membuat kelas Nama mata 
kuliah, jenis mata 
kuliah, data 
instruktur. 

Menampilkan data 
kelas yang dibuat dan 
menyimpan dalam 
database. 

 

E. Desain Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah 

Desain uji coba halaman membuat jadwal kuliah bertujuan untuk menguji 

apakah fungsi melakukan input data jadwal kuliah dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan. Desain uji coba halaman membuat jadwal kuliah dapat dilihat pada 

Tabel 3.37. 

Tabel 3. 37 Desain Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

12 Membuat inisialisasi 
awal 

Tahun ajaran, 
semester, jam 
istirahat, jam 
mulai dan jam 
selesai. 

Menampilkan jadwal 
terbaik. 

13 Menampilkan proses 
dari jadwal terbaik 

Tahun ajaran, 
semester, jam 
istirahat, jam 
mulai dan jam 
selesai. 

Menampilkan jadwal 
terbaik dan proses 
penjadwalan. 
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F. Desain Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah Pengganti 

Desain uji coba halaman membuat jadwal kuliah pengganti bertujuan untuk 

menguji apakah fungsi melakukan input data jadwal kuliah pengganti dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba halaman membuat jadwal kuliah 

pengganti dapat dilihat pada Tabel 3.38. 

Tabel 3. 38 Desain Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah Pengganti 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

14 Menampilkan data 
instruktur 

Id instruktur Nama instruktur 

15 Menampilkan data 
matkul 

Id matkul Nama mata kuliah 

16 Menampilkan data 
kelas 

Id kelas Hari pelajaran, jam 
mulai, jam selesai, 
ruangan yang dipakai. 

17 Tampilkan pilihan 
jadwal kuliah 
pengganti 

Tahun ajaran, 
semester, id 
instruktur, id 
matkul, nama 
kelas, Hari 
pelajaran, jam 
mulai, jam 
selesai, ruangan 
yang dipakai. 

Pilihan hari, waktu, dan 
ruang untuk jadwal 
yang diganti. 

 

G. Desain Uji Coba Halaman Laporan Jadwal Kuliah 

Desain uji coba halaman laporan jadwal kuliah bertujuan untuk menguji 

apakah fungsi melakukan input data laporan jadwal kuliah dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan. Desain uji coba halaman laporan jadwal kuliah dapat dilihat pada 

Tabel 3.39. 

Tabel 3. 39 Desain Uji Coba Halaman Laporan Jadwal Kuliah 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

18 Menampilkan jadwal 
kuliah 

Tahun ajaran, 
semester 

Jadwal kuliah yang 
telah dibuat. 
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Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

19 Mencetak jadwal 
kuliah 

Tahun ajaran, 
semester, tombol 
cetak 

Mencetak jadwal kuliah 

 

H. Desain Uji Coba Halaman Jadwal Mengajar Instruktur 

Desain uji coba halaman jadwal mengajar instruktur bertujuan untuk menguji 

apakah fungsi melakukan input data jadwal mengajar instruktur dapat berjalan 

sesuai yang diharapkan. Desain uji coba halaman jadwal mengajar instruktur dapat 

dilihat pada Tabel 3.40. 

Tabel 3. 40 Desain Uji Coba Halaman Jadwal Mengajar Instruktur 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan 

20 Menampilkan jadwal 
mengajar instruktur 

Id instruktur, 
nama instruktur, 
tahun ajaran, 
semester 

Jadwal kuliah yang 
telah dibuat. 

21 Mencetak jadwal 
mengajar instruktur 

Id instruktur, 
nama instruktur, 
tahun ajaran, 
semester, tombol 
cetak 

Mencetak jadwal 
mengajar instruktur. 

 

3.3.2 Desain Uji Coba Tabu Search 

Desain uji coba yang terkait dengan metode Tabu Search dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

Pada uji coba penjadwalan mata kuliah, kriteria yang digunakan adalah 

kompetensi instruktur, ketersediaan jam kosong instruktur, banyaknya instruktur 

mengajar. Pada uji coba kali ini tahun ajaran yang dipakai adalah tahun 2011 

gelombang 01. 



97 
 

 
 

Uji coba ini membutuhkan data mahasiswa aktif dan data kelas sebagai 

sumber jadwal yang digunakan dalam penjadwalan. Berikut merupakan contoh 

tabel mengampu yang berisi id mengampu dengan format id_jurusan-

id_tahun_gelombang-id_mahasiswa-id_mata kuliah, id mahasiwa dan id semester. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.41. 

Tabel 3. 41 Data Mengampu 

Id_mengampu Id_mahasiswa Id_semester 

101-1101-11101/005-MP008 1101/005-MP 101-1101-1 

101-1101-11101/005-MP005 1101/004-MP 101-1101-1 

101-1101-11101/005-MP003 1101/004-MP 101-1101-1 

101-1101-11101/005-MP004 1101/004-MP 101-1101-1 

101-1101-11101/005-MP002 1101/004-MP 101-1101-1 

 

Setelah tabel mengampu terbentuk maka data tersebut digunakan dalam 

pembentukan kelas. Pembentukan kelas dilakukan dengan cara mengelompokkan 

mahasiswa aktif yang ada dalam tabel mengampu sesuai matakuliah pada setiap 

jurusan. Tabel kelas dapat di lihat pada tabel 3.42. 

Tabel 3. 42 Data Kelas 

No Nama Matkul Jenis Matkul Jurusan 
Jml 

Mhs 

1 Restaurant Praktek F&B Service/Bartending 7 

2 Chinese Restaurant Praktek F&B Service/Bartending 7 

3 Bar Praktek F&B Service/Bartending 7 

4 Pembinaan Sikap Profesi Teori Umum 44 

5 Kewirausahaan Teori Umum 44 
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No Nama Matkul Jenis Matkul Jurusan 
Jml 

Mhs 

6 Barista Teori F&B Service/Bartending 7 

7 Conversation 1 Teori Umum 44 

8 Japanese Cooking Praktek Food Product 10 

9 Dim Sum Praktek Food Product 10 

10 Continental Cooking Praktek Food Product 10 

 

Setelah kelas terbentuk maka masing-masing kelas akan memiliki beberapa 

kandidat yang berisi data instruktur dan jam kosongnya yang sebelumnya 

kompetensi instruktur telah disesuaikan dengan mata kuliah kelas. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.43. 

Tabel 3. 43 Kandidat Perkelas 

No array Nama kelas Kandidat 

0 Kls-Restaurant-1 [0] => INS-014;Selasa;09:00 - 11:00 

[1] => INS-014;Sabtu;07:00 - 09:00 

[2] => INS-015;Selasa;07:00 - 09:00 

[3] => INS-015;Rabu;09:00 - 11:00 

[4] => INS-016;Senin;15:00 - 17:00 

[5] => INS-017;Selasa;07:00 - 09:00 

[6] => INS-017;Selasa;09:00 - 11:00 

1 Kls-Chinese Restaurant-1 [0] => INS-018;Rabu;15:00 - 17:00  

[1] => INS-054;Rabu;07:00 - 09:00 

2 Kls-Bar-1 [0] => INS-019;Senin;09:00 - 11:00 

[1] => INS-019;Senin;12:00 - 14:00 

[2] => INS-020;Selasa;07:00 - 09:00 

[3] => INS-020;Selasa;09:00 - 11:00 
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Data di atas merupakan contoh kandidat pada setiap kelas. Setiap kandidat 

akan diseleksi menggunakan tabu search. Kandidat yang berwana kuning 

merupakan kandidat yang terpilih untuk kelasnya. Untuk pemilihan kandidat pada 

kelas selanjutnya akan dicek dengan kandidat yang telah terpilih sebelumnya. 

Apabila kandidat telah terpilih pada kandidat kelas sebelumnya maka akan 

dicari kandidat kelas lain. Hasil dari pemilihan setiap kandidat untuk setiap kelas 

pada iterasi pertama dapat dilihat pada tabel 3.44. 

Tabel 3. 44 Kandidat Terbaik Pada Iterasi-1 

No Array Nama Kelas Kandidat Terpilih 

0 Kls-Restaurant-1 [0] => INS-014;Selasa;09:00 - 11:00 

1 Kls-Chinese Restaurant-1 [0] => INS-018;Rabu;15:00 - 17:00 

2 Kls-Bar-1 [0] => INS-019;Senin;09:00 - 11:00 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan sistem, implementasi dan 

evaluasi sistem dari aplikasi penjadwalan mata kuliah dengan algoritma tabu search 

di Surabaya hotel school. Implementasi program adalah implementasi jalannya 

sistem yang telah dibuat sehingga diharapkan dengan adanya implementasi ini 

dapat dipahami jalannya sistem dan evaluasi sistem berdasarkan hasil uji coba 

aplikasi. 

 

4.1. Kebutuhan Sistem 

Ada beberapa hal dalam menjalankan aplikasi penjadwalan mata kuliah ini, 

diperlukan perangkat keras, perangkat lunak dengan spesifikasi tertentu. Adapun 

kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem ini adalah sebagai 

berikut. 

 

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan minimal perangkat keras yang harus dipenuhi untuk menjalankan 

aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Processor Intel Pentium IV dengan kecepatan 2 GHz atau lebih 

2. Memory dengan kapasitas minimum 1 GB atau lebih 

3. Harddisk dengan kapasitas cukup 

4. Mouse, keyboard, dan monitor dalam kondisi baik dan Koneksi LAN 
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4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang harus berada pada server agar sistem dapat 

berjalan baik dan lancar adalah sebagai berikut: 

a. Web-server. 

b. PHP versi 5. 

c. MySQL Client 5.0.5 atau lebih 

d. Internet browser versi terbaru 

Sedangkan untuk client, dibutuhkan perangkat lunak yang harus ada adalah 

insternet browser dengan versi terbaru.  

 
4.2. Implementasi 

Setelah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak telah terpenuhi, maka 

tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem yang telah dibuat. 

Aplikasi yang dibangun terdiri dari beberapa halaman yang membantu interaksi 

antara pengguna dan sistem. Adapun halaman-halaman tersebut adalah:  

4.2.1. Halaman Login 

 
Gambar 4. 1 Halaman Login 
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4.2.2. Halaman Home 

Setelah melakukan login halaman yang akan tampil adalah halaman home 

yang berisi tentang  informasi jumlah mahasiswa, jumlah dosen dll. 

4.2.3. Halaman Instruktur 

Pada halaman instruktur user dapat melihat data instruktur dan keterangan 

aktif atau tidak aktif. User dapat menekan tombol detail untuk melihat realisasi 

mengajar instruktur, kompetensi instruktur dan jam kosong yang dimiliki 

instruktur. Halaman instruktur dapat dilihat pada gambar 4.2 dan halaman detail 

instruktur dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 2 Lihat Data Instruktur 
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Gambar 4. 3 Detail Instruktur 

Untuk menambah data instruktur user dapat menekan tombol tambah pada 

halaman instruktur. Halaman tambah berisi kolom untuk menambah data instruktur, 

menambah jam kosong instruktur dan kompetensi instruktur yang dipilih 

berdasarkan mata kuliah yang ada. Halaman tambah instruktur dapat dilihat pada 

gambar 4.4 dan gambar 4.5. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Tambah Instruktur 
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Gambar 4. 5 Halaman Tambah Instruktur 

Untuk mengedit data instruktur user dapat menekan tombol edit pada tabel di 

halaman lihat data instruktur sesuai dengan data yang ingin diubah. Kemudian 

aplikasi akan memunculkan halaman edit instruktur yang formatnya sama dengan 

halaman tambah instruktur namun telah berisi data instruktur yang akan diubah. 

 

Gambar 4. 6 Halaman Edit Instruktur 

4.2.4. Halaman Ruang 

Pada halaman ruang user dapat melihat data ruang yang berupa kapasitas dan 

tempat ruang itu berada. Halaman ruang dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Lihat Data Ruang 

Untuk menambah data ruang user dapat menekan tombol tambah pada 

halaman ruang. Halaman tambah berisi kolom untuk menambah data ruang. 

Halaman tambah ruang dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4. 8 Tambah Data Ruang 

Untuk mengedit data ruang user dapat menekan tombol edit pada tabel di 

halaman lihat data ruang sesuai dengan data yang ingin diubah. Kemudian aplikasi 

akan memunculkan halaman edit ruang yang formatnya sama dengan halaman 

tambah ruang namun telah berisi data ruang yang akan diubah. 
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Gambar 4. 9 Halaman Edit Ruang 

 

4.2.5. Halaman Mahasiswa 

Pada halaman mahasiswa user dapat melihat data mahasiswa berupa nim, 

nama, alamat, no telp, dll. Untuk menambah data mahasiswa user dapat menekan 

tombol tambah dan untuk mengedit data mahasiswa user dapat menekan tombol 

edit sesuai dengan data mahasiswa yang akan diedit. Halaman lihat data mahasiswa 

dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10 Lihat Data Mahasiswa 

 



107 
 

 
 

4.2.6. Halaman Mata Kuliah 

Pada halaman mata kuliah user dapat melihat data mata kuliah berupa id mata 

kuliah, nama mata kuliah, jurusan, semester, dan jenis mata kuliah. Untuk 

menambah data mata kuliah user dapat menekan tombol tambah dan untuk 

mengedit data mata kuliah user dapat menekan tombol edit sesuai dengan data mata 

kuliah yang akan diedit. Halaman lihat data mata kuliah dapat dilihat pada gambar 

4.11. 

 

Gambar 4. 11 Lihat Data Mata Kuliah 

 

4.2.7. Halaman Membuat Kelas 

Pada halaman membuat kelas user akan memilih periode sesuai tahun dan 

gelombang kelas dibuat. Setelah itu tekan tombol ok untuk menampilkan data kelas 

sementara. Data kelas sementara berisi nama kelas, nama mata kuliah, nama jurusan 

dan jumlah mahasiswa per kelas. Data kelas sementara hanya akan menjadi data 

sementara yang akan dilakukan pengecekan nilai konfliknya saat penjadwalan mata 

kuliah. Data kelas akan disimpan setelah penjadwalan mata kuliah dengan konflik 
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terkecil telah ditentukan pada proses penjadwalan. Untuk lebih jelasnya data kelas 

dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4. 12 Halaman Membuat Kelas 

Pada halaman membuat kelas juga terdapat tombol tambah mahasiswa ke 

dalam kelas secara manual yang digunakan untuk menginputkan apabila ada 

tambahan mahasiswa. Form tambah mahasiswa dapat dilihat pada gambar 4.13 dan 

4.14. 

 

Gambar 4. 13 Tambah Peserta (Tabel Mahasiswa) 
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Gambar 4. 14 Tambah Peserta (Tabel Kelas) 

 

4.2.8. Halaman Membuat Jadwal Kuliah 

Pada halaman membuat jadwal kuliah user dapat melakukan pembuatan 

jadwal kuliah dengan menekan tombol proses dan dapat menyimpan data jadwal 

mata kuliah yang memiliki nilai konflik terkecil dalam tabel jadwal. Halaman 

membuat jadwal kuliah dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15 Halaman Jadwal Mata kuliah Terbaik SHS 
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4.2.9. Halaman Membuat Jadwal Kuliah Pengganti 

Halaman ini digunakan untuk membuat jadwal kuliah pengganti bagi 

instruktur yang berhalangan hadir pada waktu tertentu pada jadwal kuliah yang 

telah ditetapkan. Penjadwalan dilakukan dengan mencari waktu dan ruang yang 

kosong tanpa mengubah jadwal kuliah yang telah ditetapkan untuk semester 

tersebut. User akan memilih periode jadwal mata kuliah yang akan diganti, 

kemudian akan memilih dosen dan mata kuliah yang akan diganti, lalu tekan tombol 

proses menampilkan data jadwal instruktur yang akan diganti. Setelah itu user 

memilih waktu untuk kulihah pengganti, setelah menekan tombol “tampilkan 

pilihan jadwal” aplikasi akan menampilkan jadwal dan ruang kosong pada periode 

ersebut. Kemudian tekan tombol ganti jadwal untuk mengganti dan menyimpan 

kuliah pengganti. Halaman jadwal kuliah pengganti dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4. 16 Halaman Kuliah Pengganti 

 



111 
 

 
 

4.2.10. Halaman Laporan Jadwal Kuliah 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar jadwal mata kuliah sesuai 

periode yang dipilih. Halaman laporan jadwal kuliah dapat dilihat pada gambar 

4.17. 

 

Gambar 4. 17 Halaman Cetak Jadwal Mata kuliah 

 

4.2.11. Halaman Pembuatan Presensi 

Halaman jadwal mengajar instruktur berisi menampilkan waktu mengajar, 

ruang, kelas, dan mata kuliah yang diajar instruktur. Halaman jadwal mengajar 

instruktur dapat dilihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Halaman Cetak Presensi 

 

4.3. Evaluasi 

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah 

dibuat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau output yang 

diharapkan. Evaluasi ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu evaluasi uji coba 

fungsi, evaluasi uji coba tabu search, dan evaluasi uji coba kemudahan penggunaan 

palikasi. Uji coba ini akan dilakukan menggunakan metode black box testing. 

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

 

4.3.1 Uji Coba Fungsi Aplikasi 

A Uji Coba Login 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman login dapat dilihat pada Tabel 

4.1 di bawah ini. 
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Coba Halaman Login 

Test 
Case ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

1 Melakukan 
Login 

Username, 
Password 

Login berhasil 
dan masuk ke 
halaman beranda. 

Sukses(Gambar 
4.1) 

2 Melakukan 
login dengan 
format salah 

Username 
dan password 
salah 

User tidak dapat 
masuk kesistem, 
tetap pada 
halaman login, 
dan user diminta 
input ulang. 

Sukses(Gambar 
4.1) 

 

B Uji Coba Halaman Instruktur 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman instruktur dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Coba Halaman Instruktur 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

3 Memasukkan 
data instruktur 

ID Instruktur, 
Nama 
Instruktur, 
alamat, nomor 
HP, keahlian 
instruktur. 

Data Instruktur 
berhasil 
disimpan dan 
field kembali 
kosong. 

Sukses(Gambar 
4.4 dan 4.5) 

4 Menampilkan 
data instruktur 

Memilih menu 
lihat data 
instruktur. 

Tabel data 
instruktur. 

Sukses(Gambar 
4.2 dan 4.3) 

5 Mengubah 
data Instruktur 

Data instruktur 
yang terpilih 
di data grid 
view. 
Menginputkan 
kembali data 
instruktur pada 
halaman baru 
yang tersedia. 

Data instruktur 
yang terpilih 
pada data grid 
view berubah 
sesuai inputan 
user. 

Sukses(Gambar 
4.6) 

6 Menghapus 
data instruktur 

Id data 
instruktur 
yang dipilih 
pada tabel data 

Data instruktur 
berhasil dihapus 

Sukses(Gambar 
4.6) 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

grid view 
instruktur 

 

C Uji Coba Halaman Ruang 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman ruang dapat dilihat pada tabel 

4.3. 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Coba Halaman Ruang 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

7 Memasukkan 
data ruang 

ID ruang, 
Nama ruang, 
kapasitas, 
ruang lantai 
ke, jenis 
ruang. 

Data ruang 
berhasil 
disimpan dan 
field kembali 
kosong. 

Sukses(Gambar 
4.8) 

8 Menampilkan 
data ruang 

Memilih menu 
lihat data 
ruang. 

Tabel data ruang. Sukses(Gambar 
4.7) 

9 Mengubah 
data ruang 

Data ruang 
yang terpilih 
di datagrid 
view. 
Menginputkan 
kembali data 
ruang pada 
halaman baru 
yang tersedia. 

Data ruang yang 
terpilih pada data 
grid view 
berubah sesuai 
inputan user. 

Sukses(Gambar 
4.9) 

10 Menghapus 
data ruang 

Id data ruang 
yang dipilih 
pada tabel data 
grid view 
ruang 

Data ruang 
berhasil dihapus 

Sukses(Gambar 
4.9) 

 

D Uji Coba Halaman Membuat Kelas 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman membuat kelas dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 



115 
 

 
 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Coba Halaman Membuat Kelas 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

11 Membuat 
kelas 

Nama mata 
kuliah, jenis 
mata kuliah, 
data instruktur. 

Menampilkan 
data kelas yang 
dibuat. 

Sukses(Gambar 
4.13) 

 

E Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman membuat jadwal kuliah dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Mata Kuliah 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

 

12 Membuat 
inisialisasi 
awal 

Tahun ajaran, 
semester, jam 
istirahat, jam 
mulai dan jam 
selesai. 

Menampilkan 
jadwal terbaik. 

Sukses(Gambar 
4.15) 

13 Menampilkan 
proses dari 
jadwal terbaik 

Tahun ajaran, 
semester, jam 
istirahat, jam 
mulai dan jam 
selesai. 

Menampilkan 
jadwal terbaik 
dan proses 
penjadwalan. 

Sukses(Gambar 
4.15) 

 

F Uji Coba Halaman Membuat Jadwal Kuliah Pengganti 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman membuat jadwal kuliah 

pengganti dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Coba Halaman Mrmbuat Kuliah Pengganti 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

14 Menampilkan 
data instruktur 

Id instruktur Nama instruktur Sukses(Gambar 
4.16) 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

15 Menampilkan 
data matkul 

Id matkul Nama mata 
kuliah 

Sukses(Gambar 
4.16) 

16 Menampilkan 
data kelas 

Id kelas Hari pelajaran, 
jam mulai, jam 
selesai, ruangan 
yang dipakai. 

Sukses(Gambar 
4.16) 

17 Tampilkan 
pilihan jadwal 
kuliah 
pengganti 

Tahun ajaran, 
semester, id 
instruktur, id 
matkul, nama 
kelas, Hari 
pelajaran, jam 
mulai, jam 
selesai, 
ruangan yang 
dipakai. 

Pilihan hari, 
waktu, dan ruang 
untuk jadwal 
yang diganti. 

Sukses(Gambar 
4.16) 

 

G Uji Coba Halaman Laporan Jadwal Kuliah 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman laporan jadwal kuliah dapat 

dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Coba Halaman Laporan Jadwal Kuliah 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

18 Menampilkan 
jadwal kuliah 

Tahun ajaran, 
semester 

Jadwal kuliah 
yang telah 
dibuat. 

Sukses(Gambar 
4.13) 

19 Mencetak 
jadwal kuliah 

Tahun ajaran, 
semester, 
tombol cetak 

Mencetak jadwal 
kuliah 

Sukses(Gambar 
4.13) 

 

H Uji Coba Halaman Cetak Presensi 

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman jadwal mengajar instruktur dapat 

dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Coba Halaman Jadwal Mengajar Instruktur 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Satus 

20 Menampilkan 
jadwal 
mengajar 
instruktur 

Id instruktur, 
nama 
instruktur, 
tahun ajaran, 
semester 

Jadwal kuliah 
yang telah 
dibuat. 

Sukses(Gambar 
4.13) 

21 Mencetak 
jadwal 
mengajar 
instruktur 

Id instruktur, 
nama 
instruktur, 
tahun ajaran, 
semester, 
tombol cetak 

Mencetak jadwal 
mengajar 
instruktur. 

Sukses(Gambar 
4.13) 

 

4.3.2 Uji Coba Tabu Search 

Uji coba tabu search kita lakukan dengan cara membandingkan banyaknya 

instruktur mengajar dengan jadwal yang pernah SHS buat sebelumnya yang 

terdapat pada lampiran 2. Sehingga diperoleh rekap seperti yang ditunjukkan pada 

lampiran 3. 

Di lampiran 3 dapat kita lihat banyak nya instruktur yang mengajar lebih dari 

1 kali pada jadwal yang dibuat manual sebanyak 9 instruktur, sedangkan pada 

jadwal menggunakan tabu search sebanyak 6 instruktur. Sehingga dari tabel 

tersebut dapat dilihat pembagian mengajar instruktur dalam penjadwalan 

menggunakan tabu search lebih merata. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem penjadwalan mata 

kuliah yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat telah dapat menangani proses pembagian kelas dan proses 

penjadwalan dosen berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan 

menggunakan metode Tabu Search. 

2. Aplikasi yang dibangun dapat membantu dalam pembuatan jadwal kuliah 

dengan tidak ada konflik/nilai konflik terkecil dari mata kuliah, dosen 

ataupun ruangannya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk 

pengembangan aplikasi penjadwalan kuliah dengan algoritma tabu search adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam penjadwalan kuliah dapat ditambahkan metode heuristic yang lain 

agar dapat menjadi pembanding, sehingga dapat ditemukan hasil yang 

terbaik. 

2. Untuk melengkapi sistem dapat ditambahkan algoritma tabu search dalam 

pencarian waktu yang tepat untuk kuliah pengganti. 
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