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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Madrasah Tsanawiyah Negeri1 (MTsN 1) Pangkalpinang merupakan salah 

satu sekolah jenjang dasar pada pendidikan formal di Kota Pangkalpinang yang 

setara dengan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Hanya saja kurikulum 

pada sekolah Madrasah Tsanawiyah sedikit berbeda, terdapat porsi yang lebih 

banyak mengenai pendidikan agaman islam.Beberapa pelajaran tambahan 

mengenai pendidikan agama islam tersebut diantaranya Alqur’an dan Hadist, 

Aqidah dan Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan juga pelajaran Bahasa 

Arab. 

Untuk menentukan penjadwal guru pengajar, saat ini Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 (MTsN 1) Pangkalpinang masih menggunakan cara manual, dimana 

semua mesti diatur secara manual contoh mengatur jam, kelas serta guru agar tidak 

terjadinya kesalahan dan ditentukan satu persatu oleh bagian kurikulum yang 

bertugas, sebelum kembali dicek dan harus diperiksa apakah jadwal tersebut sudah 

sesuai serta memungkinkan untuk diterapka serta memakan waktu yang cukup 

lama untuk penyusunan jadwal tersebut. 

Berbagai macam kendala seringkali terjadi saat penentuan jadwal secara 

manual ini diantaranya adanya jam saling bentrok antar kelas dengan guru 

pengajara yang sama atau jadwal yang terlalu padat yang bisa merepotkan para 

guru yang mengharuskan bagian kurikulum yang bersangkutan untuk menyusun 

ulang jadwal tersebut juga pastinya akan memakan waktu yang lama serta 

kemungkinanmuncul berbagai permasalahan lain dikemudian hari. 

Dibutuhkan suatu cara atau metode untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut agar sistem penjadwalan dapat dibuat dengan efektif. Sistem yang dibuat 

fokus ke hasil perbandingan kinerja antara algoritma semut dan algoritma genetika. 

Sistem ini dibuat dengan berbasis website. 

Algoritma Koloni Semut diadopsi  dari  perilaku ant  colonyyang   dikenal   

sebagai sistem ant, Dorigo. Algoritma semut dalammenemukan makanan     
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dengan cara berkeliaran dan secara acak.Terutama kehidupan dari beberapa   

spesies antadalah trial  feromon. Trial feromon digunakan untuk menandai jalan di 

lapangan misalnya jalur dari sumber makanan ke sarang. Ant dapat mengikuti  jalur 

ke makanan yang dapat ditemukan ant lain dengan  merasakan feromon yang 

ditinggalkan ant yang lain[1]. Sedangkan Algoritma Genetika adalah Proses seleksi 

alamiah yang melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses 

perkembang-biakan yang menjadi proses dasar dan menjadi perhatian utama. 

Algoritma Genetika adalah Proses seleksi alamiah yang melibatkan perubahan gen 

yang terjadi pada individu melalui proses perkembang-biakan yang menjadi proses 

dasar dan menjadi perhatian utama[2]. 

Dengan mengimplementasikan kedua algoritma tersebut pada suatu aplikasi 

berbasis website untuk menyusun pengaturan penjadwalan secara otomatis serta 

membandingkan hasilnya, diharapkan bisa memberikan penjadwalan yang baik 

dan lebih efisien kepada pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pangkalpinang 

dalam penyusunan dan pegaturan penjadwalan tersebut. Hal inilah yang 

mendorong peneliti untuk mengambil penelitian yang judul “Perbandingan 

Algoritma Semut Dan Genetika Untuk Optimasi Sistem Penjadwalan 

Berbasis Website Pada MTsN 1 Pangkalpinang” sebagai bahan penelitian. 

Meninjau penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini bisa 

memenyelesaikan permasalahan dengan menggunakan Algoritma yang serupa 

seperti pada penelitian-penelitian mengenai [1]Rancangan Sistem Penjadwalan 

Akademik Menggunakan Algoritma Max Min Ant System (Studi Kasus: STMIK 

Atma Luhur Pangkalpinang), [2]Optimasi Penjadwalan Mata Pelajaran 

Mengginakan Algoritma Genetika ( Studi Kasus : SMKN 7 Baleendah ), 

[3]Perbandingan Performa Algoritma Koloni Semut Dengan Algoritma Genetika – 

Tabu Search Dalam Penjadwalan Kuliah, [4]Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran 

Di SMAN 31 Menggunakan Algoritma Genetika Berbasis Web, [5]Kompirasi 

Metode Semut Optimization Dengan Tabu Search Untuk Penjadwalan Perkuliahan 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan sistem penjadwalan pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 (MTsN 1) Pangkalpinang? 

2. Bagaimana mengetahui perbandingan kinerja antara algoritma semut dan 

algoritma genetika? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian dari Aplikasi perbandingan Algoritma Semut 

dan Genetika untuk optimasi penjadwalan berbasis website pada MTsN 1 

Pangkalpinang, adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Memudahkan bagian kurikulum dalam menentukan jadwal pada MTsN 1 

Pangkalpinang. 

2. Mengetahui kinerja antara algoritma semut dan algoritma genetika. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Memudahkan Pihak MTsN 1 Pangkalpinang dalam menyusun penjadwalan 

yang sebelumnya harus dilakukan secara manual, menjadi lebih praktis dan 

mudah digunakan melalui aplikasi berbasis website. 

2. Dengan adanya aplikasi penjadwalan ini dapat diketahui kinerja waktu dan 

resourcedari algoritma semut dan genetika. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut beberapa batasan masalah pada  perbandingan algoritma semut dan 

genetika agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan penulis membatasi 

masalah sebagai berikut : 
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1. Aplikasi ini tidak membahas optimasi penjadwalan tetapi lebih fokus ke 

perbandingan algoritma semut dan algoritma genetika baik dari kinerja 

waktu maupun resource. 

2. Aplikasi ini hanya di ruang lingkup MTsN 1 Pangkalpinang. 

3. Aplikasi penjadwalan berbasis Website. 

4. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

menggunakan MySQL 

5. Aplikasi ini tidak membahas keamanan data. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab 

yang akan ditampilkan sebagai berikut, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian yang digunakan untuk menyusun laporan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisikan teori-teori model pengembangan sistem, metode 

pengembangan, UML, teori pendukung serta penelitian terkait. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang model pengembangan sistem, metode 

pengembangan perangkat lunak dan tools pengembangan perangkat 

lunak pada penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang analisa sistem usulan, aplikasi yang sedang dibangun, 

perancangan aplikasi yang akan di bangun dan implementasi serta 

melakukan pengujian sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkanselama penulisan skripsi. 

 


