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SISTEM PENJADWALAN KULIAH DENGAN ALGORITMA GENETIKA 

Created by : Eko Prasetyo  Email : eko1979@yahoo.com 

Website : myteks.wordpress.com FB : http://www.facebook.com/ekoxprasetyo 

Masalah penjadwalan kuliah adalah salah satu kasus yang sulit jika dipecahkan dengan 
metode konvensional seperti exhaust attack, brutus algorithm, maupun teknik-teknik lain sejenis 
dalam penyelesaiannya, sehingga sering ketika penjadwalan waktu perkuliahan diselesaikan secara 
manual. Masalah dalam penjadwalan biasanya dikaitkan dengan konstrain-konstrain berikut : 

1. Satu mata kuliah bisa mempunyai beberapa kelas, misal kelas A, B, C. 
2. Seorang dosen bisa mengampu lebih dari satu mata kuliah di beberapa kelas. 
3. Gabungan konstrain 1 dan 2 akan bertemu dengan hari jam mengajar. 
4. Konstrain 3 akan bertemu dengan ruangan yang digunakan. 

Penyelesaian masalah tersebut akan menjadi rumit dan membingunkan jika diselesaikan 
dengan cara konvensional maupun manual. Dengan cara konvensional akan membutukan waktu yang 
lama karena julah iterasi yang sangat tinggi. Cara manual akan membuat bingun dan perlu ketelitian 
yang tinggi. Karena ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya : 

1. Satu ruangan hanya boleh digunakan oleh satu jadwal kuliah untuk 1 set jam kuliah, misal 3 
SKS 1 mata kuliah di alokasikan jam 7.00 sampai 10.00 berarti untuk jam tersebut di sebuah 
ruang kuliah hanya boleh digunakan 1 mata kuliah pda satu kelas. 

2. Tidak sembarang jam kuliah bisa digunakan oleh dosen tersebut, misalnya hari senin jam 7.00 
sampai 10.00 dosen pengampu sebuah mata kuliah tidak bisa hadir, hanya bisa dihari selain 
hari senin. 

3. Satu dosen tidak mungkin berada di sebuah jadwal untuk dua mata kuliah atau satu mata 
kuliah 2 kelas. 

Untuk menyederhankan struktur kromosom dalam algoritma genetika, sebaiknya gen-gen 
pembentuk kromosom disusun sedemeikian rupa sebagai berikut : 

1. Setiap gen akan berisi komponen : dosen, jadwal. Misalnya (D,J)  D adalah dosen, J adalah 
jadwal. 

2. Subgen dosen terdiri dari : dosen, mata kuliah, kelas. 
3. Subgen jadwal terdiri dari komponen : hari, jam, ruangan. Setiap korelasi dosen dengan 

jadwal diberikan derajat kehadiran dengan skala 1 – 9. Derajat 1 berarti dosen tidak bisa 
hadir, derajat 9 berarti dosen bisa hadir dengan pasti pada jadwal tersebut. 

4. Nilai derajat kehadiran dari korelasi dosen-jadwal berkontribuasi pada nilai fitness 
kromosom. Misalnya jumlah gen dalam sebuah kromosom ada 10, maka nilai nilai fitness 
yang diinginkan adalah 9*10 = 90, hal ini berarti semua dosen bisa hadir dengan pasti pada 
setiap jadwal yang diberikan. Nilai fitness terendah adalah 9*1 = 9, yang artinya semua dosen 
tidak bisa hadir pada jadwal kuliah yang diberikan. 
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Berikut adalah hasil analisis data mentah untuk dimasukkan sebagai bahan implementasi dalam 
algoritma genetika. Penyelesaian dibawah ini mengambil sebuah kasus di sebuah universitas swasta 
tempat penulis bertugas dengan konstrain-konstrain dibawah ini (seperti kasus yang diceritakan 
diatas) : 

1. Satu dosen bisa mengajar sembarang mata kuliah sembarang kelas (A,B,C). 

2. Hari kuliah adalah senin sampai sabtu. Dengan jam kuliah mulai jam 7.00 sampai 16.00 (ada 
sedikit modifikasi pada jam kuliah). 

3. 1 SKS mata kuliah berdurasi 1 jam. 

4. Ruangan yang tersedia ada 4 

5. Satu dosen tidak boleh berada pada dua jadwal untuk waktu/jam yang sama. 

6. Tidak dikaitkan dengan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa yang biasanya bervariasi. 

7. Untuk sebuah jadwal kuliah, seorang dosen mungkin tidak bisa hadir sehingga untuk jadwal 
tersebut harus dihindari, diprioritaskan pada jadwal yang dosen tersebut bisa pasti hadir. 

 

Berikut perincian hasil analisis  

Ruang Kuliah 

Ada 2 ruang kuliah yang digunakan : A1, A2 (kasus nyatanya ada 4 ruang kuliah). 

 

Hari kuliah 

Hari kuliah aktif adalah : senin sampai sabtu (ditabel jadwal hanya ditampilkan hari senin dan selasa 
saja). 

 

Jam kuliah 

Diasumsikan setiap mata kuliah adalah 3 SKS, sehingga ada 1 jadwal kuliah setiap ruangan, yaitu : 
07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, dan 13.00 – 16.00 (kasus nyata setiap 1 SKS berdurasi 50 menit). Tabel 
dibawah ini hanya untuk hari senin dan selasa saja, sebenarnya sampai sabtu sehingga kode jadwal 
sampai dengan 24. 

Tabel jadwal 

Jadwal Hari Jam kuliah Ruangan 
1 Senin 07.00 – 10.00 A1 
2 Senin 10.00 – 13.00 A1 
3 Senin 13.00 – 16.00 A1 
4 Senin 07.00 – 10.00 A2 
5 Senin 10.00 – 13.00 A2 
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6 Senin 13.00 – 16.00 A2 
7 Selasa 07.00 – 10.00 A1 
8 Selasa 10.00 – 13.00 A1 
9 Selasa 13.00 – 16.00 A1 

10 Selasa 07.00 – 10.00 A2 
11 Selasa 10.00 – 13.00 A2 
12 Selasa 13.00 – 16.00 A2 

 

Mata kuliah yang diampu dosen 

Dosen dapat mengampu lebih dari sau mata kuliah, satu mata kuliah terdiri dari 3 kelas : A, B, C. 
Dibawah ini adalah sampel kombinasi dosen, mata kuliah dan kelas. 

Dosen mengajar Dosen Mata kuliah Kelas 
1 Harunur Rosyid Rekayasa Perangkat Lunak A 
2 Harunur Rosyid Rekayasa Perangkat Lunak B 
3 Harunur Rosyid Rekayasa Perangkat Lunak C 
4 Eko Prasetyo Jaringan Komputer A 
5 Eko Prasetyo Jaringan Komputer B 
6 Soffiana Agustin Jaringan Komputer C 
7 Utomo Pujianto Struktur Data A 
8 Utomo Pujianto Struktur Data B 
9 Soffiana Agustin Struktur Data C 

10 Soffiana Agustin Pengolahan Citra A 
11 Utomo Pujianto Pengolahan Citra B 
12 Utomo Pujianto Pengolahan Citra C 

 

Struktur Kromosom 

Struktur kromosom diusahakan sesederhana mungkin tetapi meliputi semua komponen. Gen-gen 
pembentuk kromosom terdiri dari dua komponen : dosen mengajar, dan jadwal. Jumlah gen yang 
dibutuhkan untuk sebuah kromosom akan sama dengan jumlah kombinasi antara dosen, mata kuliah, 
dan kelas. Pada contoh tabel diatas ada 12 kombinasi, maka untuk sebuah kromosom akan terdiri dari 
12 gen. Sehingga sebuah kromosom menggambarkan kondisi penjadwalan yang terjadi. 

Misalnya : jika ada 12 kombinasi seperti diatas, sebuah kromosom dapat dibentuk dengan pola : 
[(D1,J1)(D2,J2),(D3,J3),(D4,J4),(D5,J5),(D6,J6),(D7,J7),(D8,J8),(D9,J9),(D10,J10),(D11,J11),(D12,J
12)]. 

Pembuatan kromoson dilakukan secara acak untuk subgen jadwal, sedangkan dosen mengajar tidak. 
Misalnya : 

[(1,10),(2,3,(3,9),(4,18),(5,20),(6,24),(7,4),(8,1),(9,15),(10,12),(11,17),(12,19)] 

Yang harus diperhatikan dalam mengacak jadwal yang dipasangkan dengan dosen mengajar tidak 
boleh digunakan dua kali. Karena satu jadwal berisi : hari, jam, dan ruangan. Tidak mungkin hari, 
jam, dan ruangan yang sama digunakan dua perkuliahan sekaligus. 
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Nilai Fitness 

Nilai fitness dalam sebuan algoritma genetika  menggambarkan tingkat konvergensi keoptimalan 
algoritma, dimana yang diharapkan adalah nilai fitness optimal (biasanya adalah tertinggi). 

Nilai fitness dalam kasus penjadwalan kuliah ini didapatkan dari penjumlahan nilai derajat kehadiran 
dosen (tidak tergantung mata kuliah dan kelas) pada sebuah jadwal. Karena seorang doseb belum 
tentu bisa hadir disemua jadwal kuliah yang dialokasikan kampus. 

Derajat kehadiran ditentukan secara mandiri, misalnya pada skala 1 sampai 9, penjelasannya ditabel 
dibawah ini. 

Nilai derajat Keterangan 
1 Tidak bisa hadir 
3 Lebih banyak tidak bisanya 
5 Bisa ya bisa tidak (50/50) 
7 Diusahan untuk bisa 
9 Pasti bisa hadir 

 

 

Nilai derajat kehadiran yang diberikan dosen.  

Pada contoh dibawah ini artinya, untuk Harunur Rosyid hanya bisa pasti hadir mengajar pada hari 
senin jam 07.00 – 13.00, hari senin jam 13.00 – 14.00 tidak bisa hadir, hari selasa jam 07.00 – 10.00 
tingkat kehadirannya antara ya dan tidak jadi jangan diprioritaskan dalam jadwal kecuali terpaksa, 
jam 10.00 – 13.00 sudah pasti tidak bisa hadir, jam 13.00 – 15.00 kemungkinan bisa hadir lebih besar 
dari pada tidak bisanya. Kasus derajat kehadiran mengajar serupa juga terjadi pada Eko Prasetyo 
(dalam tabel ini dicontohkan 2 dosen). 

Dosen Jadwal Nilai Derajat Kehadiran 
Harunur Rosyid 1 9 
Harunur Rosyid 2 9 
Harunur Rosyid 3 1 
Harunur Rosyid 4 9 
Harunur Rosyid 5 9 
Harunur Rosyid 6 1 
Harunur Rosyid 7 5 
Harunur Rosyid 8 1 
Harunur Rosyid 9 7 
Harunur Rosyid 10 5 
Harunur Rosyid 11 1 
Harunur Rosyid 12 7 
Eko Prasetyo 1 5 
Eko Prasetyo 2 5 
Eko Prasetyo 3 3 
Eko Prasetyo 4 5 
Eko Prasetyo 5 5 myte
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Seleksi yang digunakan 

Untuk masalah seleksi yang digunakan tidak masalah dengan struktur kromosom, bisa menggunakan 
roulette wheel, tounnament, atau yang lainnya. 

 

Crossover 

Mekanisme crossover dapat dilakukan dengan cara berikut (lupa cara ini mengadopsi dari metode 
yang mana) : tentukan secara acak satu gen dari masing pada dua kromosom induk, kemudian lakukan 
pertukaran hanya pada subgen jadwal saja. Syaratnya gen yang induk pertama yang akan dicrosskan 
ke gen induk kedua tidak boleh terdapat di gen induk kedua, jika terjadi kesamaan, harus diacakkan 
kembali pada gen yang lain di induk pertama. 

 

Mutasi 

Mutasi kromosomnya dilakukan dengan memilih secara acak pilihan jadwal yang lain yang belum 
terdapat (belum digunakan) dalam gen yang lain di kromosom tersebut. Laju mutasi menurut saya 
mungkin sebaiknya sekitar 20-30% untuk mengimbang crossover yang sangat kecil, pada kasus 
diatas, hanya satu gen dari 12 gen sebuah kromosom yang mengalami crossover. 

 

Elitisme 

Sebaiknya elitism tetap digunakan, 2 kromosom dengan fitness terbaik (terbaik pertama dan kedua). 

 

Jumlah Populasi 

Jumlah populasi yang digunakan tidak bisa saya pastikan, mungkin antara 100 hingga 500 individu 
pada satu populasi sudah cukup untuk meng-cover 12 gen pada setiap individu (kromosom). 
Sebenarnya ada korelasi antara jumlah individu yang digunakan oleh sebuah populasi dengan jumlah 
gen pada setiap kromosom yang digunakan (saya lupa berapa berapa hehe….). 

 

Eko Prasetyo 6 3 
Eko Prasetyo 7 1 
Eko Prasetyo 8 9 
Eko Prasetyo 9 9 
Eko Prasetyo 10 1 
Eko Prasetyo 11 9 
Eko Prasetyo 12 9 
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Sekian analisis saya mengenai kasus ini, mungkin belum perfect karena ini hanya analisis saya 
sekilas, perlu pendalaman lebih lanjut untuk kasus nyata yang sebenarnya. 
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