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ABSTRAK 

Penjadwalan mata pelajaran merupakan hal yang sangat kompleks dan bagian yang 
sangat penting dalam suatu sekolah karena dengan penyusunan jadwal maka proses belajar 
mengajar dapat berjalan dengan baik. Proses penyusunan jadwal ini dilakukan di SMPN 1 
Gondang yang masih melakukan penjadwalan mata pelajaran secara manual dan sering mengalami 
kendala karena proses penyusunan tersebut membutuhkan waktu lama dan hasil yang tidak akurat. 
Sebagai contoh permasalahan yang kerap terjadi adalah kesulitan untuk menempatkan jadwal 
supaya tidak terjadi tabrakan, efisien waktu dengan jumlah guru yang terbatas dan kemungkinan 
jumlah jam mengajar guru yang berlebih. Salah satu metode optimasi untuk permasalahan ini 
adalah melalui pendekatan algoritma genetika. Pada penelitian ini menggunakan representasi 
permutasi berbasis kode guru. Dengan menerapkan algoritma genetika diharapkan dapat 
menghasilkan solusi penjadwalan yang optimal. Metode crossover yang digunakan yaitu one cut 
point dan metode mutasinya reciprocal exchange mutation serta seleksinya menggunakan elitism. 
Dari hasil pengujian didapatkan hasil terbaik dengan nilai fitness tertinggi pada jumlah generasi 
80, jumlah populasi 60 dan kombinasi crossover rate dan mutation rate yaitu 0.4:0.6. Hasil akhir 
yaitu kromosom terbaik yang menghasilkan penjadwalan dengan nilai fitness tertinggi. 

Kata Kunci : Algoritma genetika, penjadwalan mata pelajaran 
 

ABSTRACT 

 

Scheduling subject is very complex and very important part in a school because by 
preparing the schedule, learning process can run well. This scheduling process is done in SMPN1 
Gondang which still do it manually. But it often faces problems because the drafting process takes 
a long time and the results are inaccurate. As an example of the problems that often occur is 
difficult to put a schedule without getting any collision, efficient time with a limited number of 
teachers, and the possibility of excess teaching hours. One method of optimization for this problem 
is through the genetic algorithm. In this research using a permutation representation based 
teacher code. By applying genetic algorithm, it is expected to produce optimal scheduling 
solutions. Crossover method used is the one cut point and method of reciprocal exchange mutation 
of the mutation itself, and for the selection is using elitism. From the tests’ results obtained the best 
results with the highest fitness value generation number 80, number of population is 60, and 
combined population crossover rate and mutation rate is 0.4: 0.6. The end of the result is the best 
chromosome that produces optimal scheduling with the highest fitness value. 
 
Kata Kunci : Genetic algorithm, scheduling subject



 

 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan kegiatan belajar mengajar 
merupakan hal yang sangat kompleks dan bagian 
yang sangat penting dalam suatu sekolah 
dikarenakan penyusunan jadwal harus ada supaya 
proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 
baik. Permasalahan penyusunan jadwal sering  
dihadapi di sekolah menengah pertama khususnya 
SMPN 1 Gondang. Pada tahun sebelumnya, dalam 
menyusun jadwal mata pelajaran masih 
menggunakan software Ms.Excel sehingga sering 
mengalami kendala dikarenakan proses 
penyusunan tersebut membutuhkan waktu lama 
dan hasil yang tidak akurat. Sebagai contoh 
permasalahan yang kerap terjadi adalah kesulitan 
untuk menempatkan jadwal supaya tidak terjadi 
tabrakan, efisien waktu dengan jumlah guru yang 
terbatas dan kemungkinan jumlah jam mengajar 
guru yang berlebih.  

Salah satu metode optimasi untuk 
permasalahan ini adalah melalui pendekatan 
Algoritma Genetika. Algoritma Genetika telah 
banyak diaplikasikan untuk penyelesaian masalah 
dan permodelan dalam bidang teknologi, bisnis, 
dan entertainment, seperti optimasi penjadwalan, 
pemrograman otomatis, machine learning, model 
ekonomi, model sistem imunisasi, model 
ekologis, interaksi antara evolusi dan belajar 
(Sam’ani, 2012). 

Penggunaan algoritma genetika untuk 
menyelesaikan masalah optimasi dan penjadwalan 
telah dibahas dalam beberapa penelitian 
sebelumnya. Misalnya Salimi (2006) yang 
menerapkan metode algoritma genetika pada 
sistem informasi penjadwalan mata pelajaran pada 
sekolah menengah umum dengan menggunakan 
salah satu dari metode algoritma genetika yaitu 
breeder genetic algorithm dimana metode ini 
hanya memilih individu terbaik untuk diseleksi 
dan dimasukkan ke gen pool untuk direkombinasi 
dan dimutasi. Penetapan kriteria pembatas yang 
digunakan dalam penyelesaian masalah 
penjadwalan mata pelajaran ini yaitu mata 
pelajaran yang mempunyai prioritas sama dalam 
satu hari tidak boleh dijadwalkan berurutan dan 
dalam satu minggu suatu mata pelajaran tidak 
boleh dijadwalkan melebihi bobot yang telah 
ditetapkan. 
 Berdasarkan permasalahan di atas maka 
algoritma genetika telah berhasil diterapkan pada 
berbagai masalah kompleks, maka pada skripsi ini 
algoritma genetika digunakan untuk 
menyelesaikan kasus penjadwalan mata pelajaran. 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan solusi yang optimal untuk 
penjadwalan mata pelajaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
dijadikan objek penelitian untuk skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk kromosom dan fitness 
yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah optimasi 
penjadwalan mata pelajaran.  

2. Bagaimana menerapkan algoritma genetika 
untuk mengoptimalkan jadwal mata 
pelajaran di SMPN 1 Gondang. 

3. Bagaimana mengukur akurasi atau 
kesesuaian parameter algoritma genetika 
terhadap hasil dari optimasi penjadwalan 
mata pelajaran. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini 
mempunyai batasan – batasan masalah sebagai 
berikut: 

1. Objek data yang digunakan untuk 
penelitian ini diperoleh dari jadwal 
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 
di SMPN 1 Gondang Mojokerto. 

2. Parameter – parameter Algoritma Genetika 
yang digunakan adalah jumlah individu, 
probabilitas crossover, dan probabilitas 
mutation. 

3. Parameter – parameter dalam penjadwalan 
yang digunakan adalah mata pelajaran 
yang diajarkan, ketersediaan guru, jumlah 
ruang kelas dan waktu pengajaran. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
1. Menentukan bentuk kromosom dan fitness 

yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah optimasi 
penjadwalan mata pelajaran. 

2. Mengetahui penerapan algoritma genetika 
pada masalah optimasi penjadwalan mata 
pelajaran sehingga diperoleh kombinasi 
terbaik. 

3. Mengetahui dan mengukur parameter 
algoritma genetika terhadap hasil dari 
optimasi penjadwalan mata pelajaran. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penjadwalan 
Penjadwalan adalah sebuah proses dari 

penempatan tugas untuk sebuah kumpulan data 
jadwal. Penjadwalan mata pelajaran sekolah 
adalah suatu informasi yang menentukan mata 
pelajaran, hari dan jam dimulainya, ruang yang 
akan digunakan dimana akan membentuk suatu 
jadwal yang terstruktur dan tertata rapi sehingga 



 

 
 

kegiatan belajar dan mengajar dapat terselenggara 
dengan baik (Salimi,2006). 

Pembuatan jadwal mata pelajaran yang 
dilakukan secara manual terdapat beberapa hal 
yang harus diperhatikan dimana akan sangat 
berpengaruh dalam proses pembuatan jadwal 
antara lain : jumlah guru pengajar, jumlah kelas 
tiap jenjang, jumlah hari, jumlah dan kombinasi 
jam pelajaran, jumlah bobot tiap mata pelajaran 
per minggu, jumlah mata pelajaran, dan beban 
tiap mata pelajaran. 

Terdapat batasan-batasan dalam penyusunan 
penjadwalan mata pelajaran. Menurut Burke 
(2002) mengemukakan bahwa batasan-batasan 
dalam penjadwalan dibagi ke dalam dua kategori 
yaitu “hard” dan “soft” constraints. Hard 
constraints merupakan batas-batas yang harus 
diterapkan pada penjadwalan mata pelajaran dan 
harus dipenuhi. Solusi yang tidak melanggar hard 
constraints disebut solusi layak. 

Hard constraints yang umum dalam 
penjadwalan mata pelajaran adalah sebagai 
berikut (Burke, 2002): 

a. Seorang guru hanya dapat mengajarkan mata 
pelajaran untuk satu lokasi pada waktu 
tertentu.  

b. Seorang siswa hanya dapat mengikuti 
pelajaran untuk satu lokasi pada waktu 
tertentu.  

c. Sebuah lokasi (ruangan) hanya dapat 
digunakan untuk satu mata pelajaran pada 
waktu tertentu.  

d. Mata pelajaran dengan bobot 2 jam pelajaran 
dijadwalkan dengan satu kali pertemuan 
dalam seminggu. 

e. Hari aktif untuk kegiatan belajar mengajar 
adalah hari Senin sampai dengan Sabtu. 

Sebagai contoh, soft constraints yang 
mungkin ingin dicapai dalam jadwal sehubungan 
dengan aspek mata pelajaran adalah guru dapat 
meminta waktu mengajar tertentu yang diinginkan 
dan penempatan jadwal untuk waktu yang telah 
diminta guru disesuaikan dengan prioritas guru 
(Burke, 2002). 

2.2 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika (AG) adalah sebuah 
teknik optimalisasi dan pencarian yang berdasar 
pada prinsip genetika dan seleksi alami (evolusi 
biologi). Metode ini dikembangkan pertama kali 
oleh John Holland (1975) dan muridnya yang 
bernama DeJong (1975) (Haupt, 2004). 

Algoritma genetika adalah algoritma 
pencarian heuristik yang didasarkan atas 
mekanisme evolusi biologis. Keberagaman pada 
evolusi biologis adalah variasi dari kromosom 
antar individu organisme. Variasi kromosom ini 

akan mempengaruhi laju reproduksi dan tingkat 
kemampuan organisme untuk tetap hidup. Pada 
dasarnya ada 4 kondisi  yang sangat 
mempengaruhi proses evaluasi yaitu 
(Kusumadewi, 2003): 

1. kemampuan organisme untuk melakukan 
reproduksi 

2. keberadaan populasi organisme yang bisa 
melakukan reproduksi 

3. keberagaman organisme dalam suatu 
populasi 

4. perbedaan kemampuan untuk survive 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian  

Pada bab metodologi penelitian ini akan 
dibahas metode yang digunakan dalam 
penjadwalan mata pelajaran dan dijelaskan pula 
langkah – langkah dalam mengimplementasikan 
metode pada penjadwalan mata pelajaran. Adapun 
diagram alir metodologi yang akan digunakan 

seperti pada Gambar 1 sebagai berikut : 
Gambar 1 Diagram Alir Metodologi 

Penelit ian 

3.2 Data Penelitian  

 Data yang digunakan adalah data Jadwal 
Mata Pelajaran SMPN 1 Gondang Mojokerto 
Tahun Ajaran 2014 / 2015. 

3.3 Siklus Penyelesaian Masalah 
Menggunakan Algoritma Genetika 

3.3.1 Representasi Kromosom dan 
Perhitungan Fitness 

 Representasi kromosom merupakan proses 
pengkodean dari penyelesaian asli suatu 
permasalahan. Solusi dari suatu masalah harus 
dipetakan (encoding) menjadi string kromosom. 

Studi Literatur

Metode 
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Analisis Kebutuhan
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String kromosom ini tersusun atas sejumlah gen 
yang menggambarkan variabel – variabel 
keputusan yang digunakan dalam solusi 
(Mahmudy, 2013). Dalam berbagai macam kasus, 
representasi sebuah solusi menjadi kromosom 
sangat menentukan kualitas dari solusi yang 
dihasilkan (Mahmudy, 2012). 

Representasi kromosom yang digunakan 
yaitu representasi permutasi berupa bilangan 
bulat. Pada penelitian ini memiliki panjang 
kromosom yaitu 552 kromosom yang berisi kode 
guru berdasarkan nama guru, nama mapel, kelas 
dan porsi jam pelajaran karena satu guru dapat 
memiliki beberapa kode guru. Contohnya Ibu Sri 
Hastuti memiliki kode guru dari 1 – 9 berdasarkan 
porsi jam pelajaran dan porsi jam mengajarnya. 
Langkah selanjutnya yaitu membuat inisialisasi 
kromosom yang dilakukan secara random 
terhadap kode penugasan guru pada Tabel 2. 
Contoh dari representasi kromosom dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

Gen ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kromosom 5 10 3 15 26 11 20 1 

Gambar 2 Contoh representasi kromosom 

Gambar 2 merupakan contoh representasi 
kromosom dengan kromosom yang mewakili 
kode guru dan nomor gen sebagai urutan dalam 
memasukkan kode guru pada penjadwalan. 

Setelah menghasilkan representasi 
kromosom kemudian kromosom tersebut dirubah 
menjadi sebuah jadwal yang ditunjukkan pada 
Tabel 1 berikut.  

Tabel 1 Penyusunan Jadwal Hasil Representasi 
Kromosom 

 
Setelah menyusun representasi 

kromosom secara acak seperti contoh pada 
Gambar 2 selanjutnya dilakukan proses 
perhitungan fitness. Nilai fitness dihitung 
berdasarkan hard constraint yaitu jumlah 
bentrok yang terjadi jika 1 guru berada pada 
lebih dari 1 kelas dalam satu hari dan jam 
tertentu dikenakan penalti 1. Rumus perhitungan 
nilai fitness adalah sebagai berikut. 

Fitness =    
�

��∑�
 

 
 
 

3.3.2 Reproduksi 

Pada tahap reproduksi ini dilakukan untuk 
menghasilkan keturunan (offspring) dari beberapa 
induk kromosom yang dipilih secara random. Ada 
dua operator genetika yang digunakan dalam 
tahap ini yang terdiri crossover dan mutasi.  

3.3.2.1 Crossover 

Operator persilangan merupakan operasi 
yang bekerja untuk menggabungan dua 
kromosom orang tua (parent) menjadi 
kromosom baru (offspring). Tidak semua 
kromosom mengalami persilangan. Jumlah 
kromosom dalam populasi yang mengalami 
persilangan ditentukan oleh parameter yang 
disebut dengan crossover rate (probabilitas 
persilangan) (Juniawati, 2003). Metode 
crossover yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah one cut point crossover. Pada metode ini 
dipilih 2 induk secara random yang nantinya 
akan menghasilkan 1 anak dari hasil crossover 
tersebut. Metode ini bekerja dengan cara 
memilih satu titik potong secara acak pada 
kromosom kemudian mendapatkan nilai dari 
bagian kiri parent 1 dengan sisa gen dari parent 
2 untuk dijadikan offspring . Untuk contoh dari 
proses crossover dapat dilihat pada Gambar 3 
berikut. 

Parent1 5 10 3 15 26 11 20 

Parent2 3 11 5 20 15 26 10 

Child 5 10 3 15 11 20 26 

Gambar 3 Contoh crossover 

 Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa 
individu child didapatkan dari sisi kiri parent 1 
dan sisa gen pada parent 2. 

3.3.2.2 Mutasi  

Mutasi merupakan proses mengubah 
nilai dari satu atau beberapa gen dalam suatu 
kromosom. Mutasi ini berperan untuk 
menggantikan gen yang hilang dari populasi 
akibat proses seleksi yang memungkinkan 
munculnya kembali gen yang tidak muncul pada 
inisialisasi populasi (Adamanti, 2002). Metode 
mutasi yang digunakan adalah reciprocal 
exchange mutation. Metode ini bekerja dengan 
memilih dua posisi secara random pada satu 
kromosom, kemudian menukar kedua posisi 

Kelas 
Senin 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7A   10 10 3 11 1 1 

7B   5 5 26 26 4 4 

7C   15 20 20 8 8 28 



 

 
 

tersebut. Contoh dari mutasi dengan metode 
reciprocal exchange mutation dapat dilihat pada 
Gambar 4. 

 

 

Parent1 5 10 3 15 26 11 20 

Child 5 20 3 15 26 11 10 

Gambar 4 Contoh Mutasi 

 Pada Gambar 4, dua gen yang terpilih 
yaitu gen ke-2 dan gen ke-7. Kemudian nilai gen 
ke-2 ditukarkan dengan nilai gen ke-7 untuk 
childnya. 

3.3.3 Evaluasi dan Seleksi 

Metode seleksi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah elitism selection. Metode ini 
bekerja dengan cara memilih kromosom yang 
terbaik dari populasi sebelumnya berdasarkan 
nilai fitnessnya. Semakin besar nilai fitness maka 
solusi jadwal tersebut mempunyai peluang untuk 
dipilih. Sebelum dilakukan proses seleksi maka 
dilakukan penggabungan hasil semua kromosom 
pada proses sebelumnya ditambah dengan 
kromosom hasil dari proses crossover dan mutasi 
kemudian dihitung nilai fitnessnya. Tahapan 
selanjutnya yaitu melakukan proses seleksi elitism 
dengan mengambil kromosom yang mempunyai 
nilai fitness terbesar sebanyak popSize yang telah 
ditentukan sebelumnya. Setelah dilakukan proses 
seleksi maka dilanjutkan dengan pemilihan 
individu terbaik berdasarkan nilai fitness yang 
paling besar. 

4. PERANCANGAN 

Flowchart untuk proses algoritma 
genetika yang digunakan dapat dilihat pada 
Gambar 5 berikut. 

Gambar 5 Flowchart Proses Algoritma Genetika 

Dari Gambar 5 telah dijelaskan proses 
algoritma genetika yang akan digunakan pada 
penelitian ini. Langkah pertama yaitu membuat 
inisialisasi parameter awal dengan menentukan 
jumah individu pada sebuah populasi, jumlah 
generasi atau iterasi yang akan dilakukan, 
crossover rate (cr), dan mutation rate (mr). 
Langkah kedua yaitu membangkitkan populasi 
awal sebanyak individu yang telah 
diinisialisasikan. Langkah ketiga yaitu 
menghitung nilai fitness dari populasi awal 
berdasarkan jumlah nilai pelanggaran. Langkah 
keempat yaitu membuat populasi baru dengan 
melakukan proses crossover menggunakan 
metode one cut point pada induk secara acak dan 
lakukan secara berulang berdasarkan cr yang telah 
ditentukan kemudian melakukan proses mutasi 
menggunakan metode reciprocal exchange 
mutation dengan induk secara acak juga serta 
dihitung fitness pada masing – masing kromosom 
yang telah didapatkan. Langkah terakhir yaitu 
melakukan proses seleksi dengan metode elitism 
selection untuk menentukan kromosom induk 
pada generasi selanjutnya. Jika kondisi akhir 
terpenuhi, berhenti dan hasilnya adalah solusi 
terbaik pada seluruh generasi. 

5. IMPLEMENTASI 

 Halaman user interface pada penjadwalan 
mata pelajaran ini terdapat 4 halaman yaitu 
halaman data guru, halaman data mata pelajaran, 
halaman data penugasan, halaman proses genetika 
dan halaman hasil penjadwalan. Halaman data 
guru untuk menampilkan data guru yang berisi no, 
nama guru, nama mata pelajaran dan statusnya. 
Halaman data mata pelajaran berisi no, nama mata 
pelajaran dan porsi jam/minggu. Halaman data 
penugasan ini berisi kode, nama guru, nama mata 
pelajaran, kelas dan porsi jam mata pelajaran. 
Pada halaman proses genetika ini terdapat form 
yang digunakan untuk menginputkan nilai 
parameter genetika. Lalu user diminta untuk 
menginputkan jumlah iterasi, jumlah populasi, cr 
dan mr. Halaman hasil penjadwalan berisi hasil 
penjadwalan dari hasil kromosom yang terbaik 
pada generai terakhir. Halaman data guru dapat 
dilihat pada Gambar 6. 

Gambar 6 Halaman Data Guru 



 

 
 

 Untuk halaman data mata pelajaran dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

Gambar 7 Halaman Data Mata Pelajaran 

Untuk halaman data penugasan dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

Gambar 8 Halaman Data Penugasan 

Untuk halaman proses genetika dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

Gambar 9 Halaman Proses Genetika 

Untuk halaman hasil penjadwalan dapat 
dilihat pada Gambar 10. 
 

Gambar 10 Halaman Hasil Penjadwalan 

6. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

6.1 Hasil Pengujian Banyaknya Generasi 

Pada pengujian ini dilakukan terhadap 
parameter banyaknya generasi yang bertujuan 
untuk mengetahui jumlah generasi yang optimal 
pada masalah penjadwalan mata pelajaran. Nilai 
jumlah generasi yang digunakan pada pengujian 
ini yaitu 10 – 90 dengan kelipatan 10 serta masing 
– masing 10 kali percobaan. Jumlah populasi yang 
digunakan yaitu 15 populasi dengan kombinasi cr 
dan mr yaitu 0,5 : 0,5. Gambar 11 merupakan 
grafik hasil pengujian banyaknya generasi. 

 
Gambar 11 Grafik Hasil Pengujian Banyaknya 

Generasi 

Pada Gambar 11 merupakan grafik dari 
pengaruh banyaknya generasi yang dapat dilihat 
bahwa rata – rata fitness yang dihasilkan mulai 
dari jumlah generasi 10 hingga 90 selalu 
mengalami kenaikan hanya pada jumlah generasi 
40 dan 50 memiliki rata – rata nilai fitness yang 
sama yaitu 0.0066 serta jumlah generasi 80 dan 90 
juga memiliki nilai fitness sama yaitu 0.0076. Dari 
hasil pengujian maka didapatkan kesimpulan 
bahwa semakin banyak generasi maka akan 
menghasilkan nilai fitness yang lebih baik tetapi 
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akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih 
lama. Pola kenaikan fitness seperti ini juga 
didapatkan oleh Sundarniningsih (2015) yang 
menerapkan algoritma genetika untuk optimasi 
pencarian rute. 

6.2 Hasil Pengujian Jumlah Populasi 

Pada pengujian ini dilakukan terhadap 
parameter jumlah populasi yang bertujuan untuk 
mengetahui jumlah populasi yang optimal pada 
masalah penjadwalan mata pelajaran. Nilai jumlah 
populasi yang digunakan pada pengujian ini yaitu 
10 – 100 dengan kelipatan 10 serta masing – 
masing 10 kali percobaan. Jumlah generasi yang 
digunakan yaitu 15 dengan kombinasi cr dan mr 
yaitu 0,5 : 0,5. Gambar 12 merupakan grafik hasil 
pengujian jumlah populasi. 

Gambar 12 Grafik hasil pengujian jumlah 
populasi 

 Pada Gambar 12 rata – rata fitness yang 
dihasilkan mulai dari jumlah populasi 10 hingga 
60 selalu mengalami kenaikan namun pada jumlah 
generasi 70 dan 80 mengalami penurunan lalu 
meningkat lagi pada jumlah generasi 90 serta 
penurunan lagi pada jumlah generasi 100. Nilai 
fitness ukuran 20 dan 30 memiliki nilai yang sama 
yaitu 0.0057 dan nilai fitness yang memiliki nilai 
yaitu 0.0058 terdapat pada ukuran 40, 50, 70 dan 
80. Secara umum dengan meningkatnya jumlah 
populasi maka nilai fitness yang dihasilkan 
semakin baik karena akan menghasilkan 
keragaman individu yang lebih banyak. Namun 
dengan meningkatnya jumlah populasi maka akan 
berpengaruh dalam proses genetikanya yang akan 
membutuhkan waktu komputasi lebih lama. 
Tetapi dari hasil grafik didapatkan bahwa 
meningkatnya jumlah populasi tidak menjamin 
akan menghasilkan nilai fitness lebih baik karena 
nilai fitness yang dihasilkan masih fluktuatif dan 
kebanyakan nilainya hampir sama. Dari hasil 
pengujian maka didapatkan kesimpulan bahwa 
semakin banyak jumlah populasi maka tidak 
menjamin akan menghasilkan nilai fitness yang 
lebih baik karena algoritma genetika 

menggunakan konsep random dalam setiap 
tahapannya serta akan membutuhkan waktu 
komputasi yang lebih lama jika menambah jumlah 
populasi.     

6.3 Hasil Pengujian Kombinasi Crossover 
Rate dan Mutation Rate 

Pada pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui kombinasi crossover rate dan 
mutation rate yang optimal pada masalah 
penjadwalan mata pelajaran. Jumlah generasi dan 
populasi yang digunakan adalah generasi 70 dan 
populasi 20. Sedangkan kombinasi yang 
digunakan yaitu nilai 0 – 1. Nilai dari kombinasi 
cr dan mr yang digunakan pada pengujian ini 
yaitu 0:1, 0.1:0.9, 0.2:0.8, 0.3:0.7, 0.4:0.6, 0,5:0.5, 
0.6:0.4, 0.7:0.3, 0.8:0.2, 0.9:0.1 dan 1:0. Gambar 
13 merupakan grafik hasil pengujian kombinasi cr 

dan mr. 

Gambar 13 Grafik hasil pengujian kombinasi 
crossover rate dan mutation rate 

 Pada Gambar 13 rata – rata fitness pada 
kombinasi cr : mr 0:1 ke 0,1:0,9 sudah 
mengalami penurunan namun ke kombinasi 
selanjutnya mengalami kenaikan hingga 
kombinasi 0,4:0.6. Kemudian mengalami 
penurunan kembali pada cr : mr 0,5:0,5 dengan 
menghasilkan nilai rata – rata fitness yang tetap 
yaitu 0.0072 yang sama dengan kombinasi 
0,6:0,4. Dan selanjutnya mengalami penurunan 
kembali hingga kombinasi cr : mr yaitu 1:0 
dengan menghasilkan nilai rata – rata fitness 
terendah yaitu 0.0057. Kombinasi crossover rate 
dan mutation rate yang menghasilkan nilai 
optimal memang sulit untuk dicari karena proses 
algoritma genetika ini menghasilkan nilai yang 
tidak pasti tergantung hasil random. Jika nilai 
crossover rate lebih tinggi daripada nilai 
mutation rate maka akan menghasilkan nilai 
yang hampir sama atau disebut juga konvergensi 
dini sehingga akan menurunkan kemampuan 
algoritma genetika untuk mengeksplorasi daerah 
pencarian dan hanya berada pada daerah 
optimum lokal. Namun apabila nilai crossover 
rate yang rendah maka algoritma genetika akan 
sangat tergantung pada proses mutasi karena 
crossover rate yang rendah akan menyebabkan 
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menurunnya kemampuan algoritma genetika 
untuk belajar dari generasi sebelumnya dan tidak 
mampu mengeksplorasi daerah pencarian secara 
efektif (Mahmudy, WF, Marian, RM & Luong, 
LHS 2014). 

7. PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan 
pengujian dalam menerapkan algoritma genetika 
untuk penjadwalan mata pelajaran, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada kasus ini algoritma genetika 
direpresentasikan dengan representasi 
permutasi berbasis kode guru yang sudah 
diatur sesuai dengan porsi jam pelajaran dan 
porsi jam mengajar guru. Bentuk 
representasi kromosom yang digunakan 
memiliki panjang kromosom pada interval 
[1…552] yang nantinya hasil dari 
representasi kromosomnya berupa random.  

2. Metode crossover yang digunakan yaitu one-
cut point dan untuk proses mutasinya 
menggunakan metode reciprocal exchange 
mutation. Sedangkan metode seleksi yang 
digunakan yaitu elitism yang menghasilkan 
nilai fitness paling optimal dari generasi 
terakhir. Namun nilai fitness yang dihasilkan 
masih belum maksimum karena dengan 
panjang kromosom hingga 552 
membutuhkan waktu komputasi yang lama 
dan hasil random dari proses algoritma 
genetika yang lebih bervariasi sehingga sulit 
untuk mendapatkan nilai fitness yang 
optimal.  

3. Dalam menentukan parameter algoritma 
genetika yang digunakan pada penjadwalan 
mata pelajaran maka dilakukan pengujian 
parameter yang terdiri dari ukuran iterasi, 
ukuran populasi (popsize) dan kombinasi 
crossover rate (cr) dan mutation rate (mr). 
Hasil dari pengujian merupakan parameter 
dengan nilai rata-rata fitness tertinggi dari 
percobaan yang dilakukan sebanyak 10 kali. 
Hasilnya didapatkan ukuran iterasi 80, 
ukuran populasi 60 dan kombinasi crossover 
rate dan mutation rate 0.4:0.6 yang memiliki 
nilai rata-rata fitness tertinggi.  

4. Berdasarkan hasil pengujian maka 
didapatkan kesimpulan bahwa nilai 
parameter algoritma genetika berpengaruh 
terhadap hasil optimasi. Dengan ukuran 
parameter yang kecil maka akan 
menyebabkan area pencarian algoritma 
genetika semakin sempit sedangkan jika 
ukuran parameter terlalu besar maka akan 
membutuhkan waktu komputasi lebih lama 

dan tidak menjamin akan menghasilkan nilai 
yang optimal.  

5. Untuk menentukan kualitas dari solusi 
penjadwalan yang dihasilkan diukur dari 
nilai fitnessnya. Dalam menghitung fitness 
berdasarkan nilai bentrok pada penjadwalan 
jika terdapat satu guru yang mengajar pada 
waktu yang sama dengan kelas berbeda 
maka mendapatkan nilai pinalti 1 kemudian 
dihitung menggunakan rumus fitness. Jika 
nilai fitness yang dihasilkan semakin besar 
maka solusi yang dihasilkan semakin baik 
sedangkan jika semakin kecil nilai fitnessnya 
maka semakin buruk solusi yang dihasilkan.  

7.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
terdapat beberapa saran yang diberikan untuk 
memperbaiki penelitian ini : 

1. Bila menggunakan aplikasi ini diperlukan 
pengujian parameter lebih banyak lagi 
sehingga dapat menghasilkan solusi 
penjadwalan mata pelajaran paling optimal.  

2. Jika ingin menggunakan algoritma genetika 
pada penjadwalan bisa mengaplikasikan 
dengan bahasa pemrograman lain yang 
mampu melakukan proses komputasi yang 
lebih cepat. 

3. Dapat menggunakan metode crossover, 
mutasi atau seleksi lainnya dalam 
menerapkan algoritma genetika untuk 
mendapatkan solusi yang lebih bervariasi 
dalam kasus penjadwalan mata pelajaran . 
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