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1.1 Latar llelakang 

DAHl 

PENJ)AlIllLlJAN 

Penyusun jadwal mata kuliah serlng mengalami kesulitan dalam 

melakukan proses penjadwalan karena selama ini proses pel~adwalan dilakukan 

secara manual. Hal ini disebabkan banyaknya faktor/kcndala yang harus 

dipertimbangkan. Selain itu waktu yang diperlukan untuk menyusunjadwal secm'a 

manual memerlukan waktu yang relalif lama. Dan sering kaJi muncul masalah 
, 

penjadwalan mala kuliah, seperti banyaknya konfiik yang tcrjadi pada jadwal 

kuliah. Konllik tcrjadi disebabkan oleh banyak mala kuliah yang hanls dibuka, 

mengatur mata kuliah agar tidak diajar dosen secara hersmnaan, dan kebutuhan 

ruang yang lerbatas. Selain itu konfiik tersebut dial ami hampir di seluruh 

perguruan tinggi termasuk di Universitas Kalolik Widya Mandala Surabaya yang 

Olch karena itu perlll dipikirkan bagaimana cara agar pelllbuatan jadwal 

mata kuliah dapat dipermudah tetapi Illasih sesuai dengan yang diinginkan dengan 

menpertimbangkan dan memperhatikan kcndala yang ada. Dengan algoritma Tahu 

Search (TS), l11aka dapal dibuat jadwalmata kuliah yang memenuhi kondisi yang 

diinginkan sepelii: tidak ada konflik dosen dan kapasitas ruang kuliah dapat 

disesuaikan. Algoritma TS dapat digunakan karen a lebih praktis daripada 

menjadwalkan secara manual selain itu juga l11emiliki daerah pencarian yang luas 

dan mencegah adanya pengulangan move sebelulllnya. 

Untuk makSlld tersebllt, dalal11 Tugas Akhir ini akan mClllccahkan masalah 

yang terjadi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yaitu dengan 

membuat jadwal mata kuliah dcngan algoritma Tabu Search di Jurusan Teknik 

Industri. 

Untuk mempermudah dan memperlancar proses pembuatan jadwal mata 

kuliah tcrscbul digunakan suatu program komputer sebagai alat bantu dalam 

proses pembuatan jadwal tersebut karcna hila dilakukan secara manual akan Slliit 

dilaksanakan karen a memerlukan \Vaktu yang lama dengan mempertimbangkan 
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konflik yang ada. Dengan memasukkan data yang diperlllkan ke dalam program 

komputer tersebut maka dalam waktu yang relatif singkat akan dihasilkan sllatu 

jadwal mata kuliah sckaligus dosen yang mengajar, dan ruangan yang digunakan. 

Diharapkan dmi adanya penelitian TlIgas Akhir ini, dapat memecahkan 

masalah penjadwalan mata kuliah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dialas, maka masalah yang c1ibahas adalah bagaimana 

cara membuat jadwal kuliah dengan menggllnakan algoritma TaInt ,)'earch di 

Jurusan Teknik lndllstri di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari Tllgas Akhir ini adalah membllat jadwal kllliah yang tidak ada 

konflik dosen. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini, adalah penjadwalan yang 

dilakukan mcngambil data mata kuliah Jurusan Tcknik Industri di Universitas 

Katolik Widya Mandala pad a semester germp tahlln a.laran 200 \-2002. Data 

tersebut diambil untllk mengecek model dan program. 

1.5 Asumsi 

Asumsi yang digunakan pada Tugas Akhir ini, aclalah sebagai berikllt : 

I. Semua c10scn bcrseclia mengajar kapan saja dan di ruang lI1allapun. 

2. Dosen tetap tidak boleh mernilih jadwal kuliah sendiri kecllali c10sen khuSllS 

(dosen LB). 

1.6 Sistcmatika Pcnnlisan 

Dalam penYllsunan Tugas Akhir ini, sistematika yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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Bab 1 Pendahuluan 

Bab II 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang Tugas Akhir, 

rutnusan masalah, tujuan, batasan tnasalah, asutnsi, dan sistematika 

pcnulisan pcnclitian. 

Survci Literatur 

Pada bab ini dilakukallpellcariall Iiteratur rnclIgcnai bagaimana cara 

melljadwalkan mata kuliah dengan algoritma Tabu Search (TS) dengall 

membaca dan membandingkan beberapa teoTi tentang teknik TS daTi 

buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada. l-I.al ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dibahas 

dan untllk memperkuat dasar teori yang akan digllnakan. Selain itll juga 

dilakukan pencarian Iiteratur tentang program yang digunakan yaitu 

program Delphi 5. 

Bab III Metodologi Penelitian dan Pengcmbangan Model 

Bab IV 

BabY 

BabYl 

Pada bab ini akan dibahas tentang tahapan penelitian yang dilakukan, 

dan pengembangan model. 

Pcngul11pulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini akan dibahas ten lang pengumpulan data yang digunakan 

untuk penclitian, dan pembuatan program komputer. 

Hasil Pcnclitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diuraikan pcrbandingan hasil penjadwalan yang lama 

dengan yang baru. 

Kesirnpulan dan Saran 

Pada bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dan saran yang diambil 

berkaitan dengan analisa yang telah dilakukan. 




