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Abstrak 

Pengisian LIRS dan penjadwalan dalam suatu universitas merupakan hal yang penting diperhatikan 

untuk menunjang proses perkuliahan yang baik. Penjadwalan mata kuliah melibatkan beberapa aspek, 

seperti mata kuliah, dosen yang mengajar, alokasi waktu dan ketersediaan ruang. Pengisian LIRS dan 

penjadwalan mata kuliah masih menggunakan cara manual di  prodi Teknik Informatika FT UMRAH. 

Penggunaan kertas yang berlebihan dalam pengisian LIRS dan mengikuti perkembangan teknologi 

smartphone saat ini merupakan faktor pendorong pembangunan aplikasi ini. Dalam penelitian ini peneliti 

membangun aplikasi untuk menyelesaikan masalah pengisian LIRS berbasis android dan penjadwalan 

mata kuliah menggunakan algoritma genetika. Penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma 

genetika diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan penjadwalan mata kuliah seperti ketersediaan 

dosen, ruang yang cukup untuk seluruh mata kuliah yang ada. Hasil yang diperoleh yaitu aplikasi 

pengisian LIRS yang membantu mahasiswa serta jadwal kuliah dimana fitness tertinggi yaitu 0,67 pada 

populasi 30 dan generasi 20 dengan jumlah bentrokan 14. 

Kata kunci : Android, algoritma genetika, penjadwalan mata kuliah 

 

 

Abstract 

LIRS charging and scheduling in a university is an important things to support a good lecture. LIRS 

charging and scheduling courses still use manual in Informatics Prodi FT UMRAH. Excessive use of 

paper in charging LIRS and keep abreast of current smartphone technology is the driving factor is the 

application development. With the limitations of time, space, and faculty and the number of courses that 

are divided into several classes to be a factor in building application scheduling. In this study, 

researchers build applications to solve problems filling LIRS android-based courses and scheduling 

using genetic algorithms. Charging LIRS conducted in the smartphone-based Android facilitate students 

in performing charging LIRS and facilitate educational administrators in determining the course grade 

students who have been. Course scheduling using genetic algorithms are expected to complete the course 

scheduling problems such as the availability of lecturers, which is enough space for all existing courses. 

Keywords:Android, Genetic Algorith, Courses Schedulling 

Rancang Bangun Pengisian LIRS Berbasis Android dan 

Penjadwalan Kuliah dengan Algoritma Genetika 



PENDAHULUAN 

Berbagai permasalahan ditemukan dalam pengisian lirs dan membentuk sebuah jadwal mata kuliah yang 

mana jadwal tersebut tidak bentrok satu sama lain. Pengisian lirs yang masih dilakukan secara manual 

dirasa kurang efisien karena memakan waktu yang cukup lama terutama dalam ruang lingkup universitas 

yang memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Begitu pula dalam membentuk penjadwalan mata kuliah 

yang optimal dibutuhkan metode yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penjadwalan mata kuliah. 

Metode yang digunakan adalah algoritma genetika. Dengan demikian perlu adanya aplikasi yang dapat 

menyelesaikan permasalahan pengisian lirs yang masih secara manual dan aplikasi untuk membentuk 

jadwal mata kuliah yang baik menggunakan algoritma genetika. 

 

I. METODE PENELITIAN 

A. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah dengan penelitian kepustakaan dan obesrvasi kepada obyek data, 

yaitu pengumpulan data yang menyangkut dengan penjadwalan matakuliah yang ada di prodi Teknik 

Informatika. 

 

B. Metode pengambangan sistem 

- Analysis 

Tahap ini menguraikan kebutuhan sistem yang utuh menjadi komponen-komponen sistem untuk 

mengetahui bagaimana sistem dibangun dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem yang 

sudah ada sehingga dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan sistem yang 

baru. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah mencari dan mempelajari referensi tentang 

penjadwalan matakuliah. 

- Design 

Tahap ini merupakan tahap perancangan sistem. Tahap design ini menggunakan flowchart berfungsi 

untuk menyatakan aliran algoritma atau proses sehingga memberi solusi dalam penyelesaian 

masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Sementara UML (Unified Modelling 

Language) digunakan untuk membantu menggambarkan diagram sistem yang akan dibangun. 

- Code 

Tahap ini adalah penerjemahan rancangan dalam tahap desain ke dalam bahasa pemrograman Java. 

- Test 

Tahap ini merupakan uji coba terhadap program yang dibangun. Sehingga analisis hasil 

implementasi yang didapat dari sistem disesuaikan dengan kebutuhan sistem  tersebut. Jika 

penerapan sistem sudah berjalan dengan lancar, maka sistem dapat diimplementasikan. 

 



 

C. Perancangan Sistem 

Perancangan system ini seperti yang tampak pada gambar-gambar berikut;  

 

Gambar 1. Use case diagram android 

 

use case diagram digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Aplikasi 

pengisian lirs dapat digunakan oleh admin slaku pegawai administrasi kependidikan dan user selaku 

mahasiswa. 

 

Gambar 2. Flowchart android 

Proses pengisian lirs dapat dilihat pada gambar 2 diatas. Proses diawali dengan login, jika berhasil 

maka mahasiswa masuk ke menu utama dan jika gagal masukkan lagi username dan passwordnya. 

Setelah berhasil masuk ke menu utama mahasiswa dapat melakukan proses selanjutnya yaitu 

mengisi LIRS.  

 



 

Setelah memilih mata kuliah yang akan diikuti untuk selanjutnya mahasiswa melakukan 

pendaftaran dan kembali ke menu utama. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Use case diagram algoritma genetika 

use case diagram diatas digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. 

Aplikasi penjadwalan mata kuliah dapat digunakan oleh admin selaku pegawai administrasi 

kependidikan.  

 

Gambar 4. Flowchart diagram algoritma genetika 

Proses penjadwalan algortima genetika dapat dilihat pada gambar 4 diatas. Proses yang pertama 

dilakukan yaitu pengkodean data. Pembentukan kromosom diperoleh dari pengambilan data pada 

database yaitu data mata kuliah dan dosen serta data waktu, ruang yang diambil secara random 

untuk membentuk suatu kromosom. Selanjutnya perhitungan fitness, jika sudah memenuhi kriteria 

maka akan berhenti dan jika belum maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Maksud dari 

memenuhi kriteria adalah untuk mengetahui jumlah pelanggaran yang terjadi. Proses selanjutnya 

adalah seleksi, proses seleksi adalah untuk mencari indukan yang dipilih untuk dilakukan ke 

proses selanjutnya.  Kromosom yang telah terseleksi akan dilanjutkan ke proses pindah silang 

admin 

Pendataan 

Generate 

Jadwal Lihat jadwal  

Login 



yang mana kromosom tersebut disilangkan dengan membangkitkan bilangan acak dan 

dibandingkan dengan pc yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah proses mutasi, proses mutasi 

dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak pada tiap kromosom dan dibandingkan dengan 

pm yg telah ditetapkan. Proses ini dilakukan berulang-ulang kali hingga memenuhi kriteria 

penjadwalan yang baik. 

 

II. PEMBAHASAN 

Berikut adalah data-data yang digunakan untuk membangun aplikasi LIRS dan penjadwalan mata kuliah 

A. Aplikasi LIRS 

Tabel 3. Data Mahasiswa 

user_id nim tahun_masuk 

1 090155201001 2009 

2 090155201003 2009 

... ... ... 

351 110155201145 2011 

 

Tabel 4. Data index prestasi 

id nim sesi ips ipk 

1 090155201001 201220132 2.83 2.68 

2 090155201003 201220132 3.09 2.54 

... ... ... ... ... 

351 110155201145 201220132 1.38 1.00 

 

Tabel 5.  Pendaftaran 

id nim kode_mk id_mk kelas 

1 090155201001 TPL 5804 M01 A 

2 090155201003 TPL 5804 M01 A 

... ... ... ... ... 

1827 110155201137 TPL 2410 M15 A 

 



 

B. Aplikasi penjadwalan mata kuliah 

Tabel 6. Data dosen 

id_dosen nama_dosen 

D01 Nerfita Nikentari 

D02 Martaleli Bettiza 

D03 Eka Suswaini 

D04 Tekad Matulatan 

D05 Sulfikar Sallu 

D06 Hendra Kurniawan 

D07 Siti Habibah 

D08 Suhardi 

D09 Dewi Murni 

D10 Muhammad Mujahidin 

D11 Linda Rosemary 

D12 Muhammad Zen 

D13 Hafiz Supriadi 

 

Tabel 7. Data Ruang 

Id_ruang nama_ruang is_prak 

R01 Ruang 1 0 

R02 Ruang 2 0 

... ... ... 

R09 Ruang 6 0 

 

Tabel 8. Data semester 

Id_semester semester 

S02 2 

S04 4 

S06 6 

S08 8 

 

Tabel 9. Data waktu 

Id_waktu hari waktu 

W01 Senin 08.00 - 11.20 

W02 Senin 11.20 - 14.40 

... ... ... 

W17 Sabtu 14.40 – 18.00 

 



 

Tabel 10. Data matakuliah 

Kode_mk Nama_mk Sks Id_semester tipe 

TPL 1604 Bahasa Inggris 3 S02 Umum 

TPL 2204 Kalkulus II 3 S02 Wajib 

... ... ... ... ... 

TPL 5804 Tugas Akhir 2 3 S08 Wajib 

 

 

A. UJICOBA 

1. PENGISIAN LIRS 

Ujicoba pengisian LIRS dilakukan terhadap parameter data sebagai berikut : 

Tabel 11. Ujicoba pengisian LIRS 

No Nama Parameter Nilai Parameter Keterangan 

1 Jumlah mahasiswa 351 26 angkatan 2009 

85 angkatan 2010 

145 angkatan 2011 

2 Jumlah matakuliah 57 26 matakuliah teori 

31 matakuliah 

praktikum 

 

Hasil yang diperoleh dengan inisialisasi tabel 11 adalah seluruh mahasiswa berhasil 

melakukan pengisian LIRS sesuai dengan matakuliah yang ditawarkan pada semester yang 

bersangkutan. Berikut tampilan dari pengisian LIRS : 

 

 



 

2. PENJADWALAN MATA KULIAH 

Ujicoba penjadwalan matakuliah dengan algoritma genetika dilakukan dengan parameter 

data sebagai berikut : 

Tabel 12. Parameter pengujian penjadwalan matakuliah 

No Nama Parameter 
Nilai 

Parameter 
Keterangan 

1 
Jumlah 

Matakuliah 
57 

26 matakuliah 

teori 

31 matakuliah 

praktikum 

2 Jumlah Ruangan 9 
6 teori –           

3 praktikum 

3 Jumlah Dosen 13 - 

4 
Jumlah alokasi 

waktu 
17 

Senin – 

Kamis,Sabtu 

(08:00-

11:20),(11:20 – 

14:40),(14:40  - 

18:00) 

Jumat  (08:00-

11:20),(13:30 – 

16:50) 

5 

Jumlah 

Populasi/Swarm 

awal 

9 - 

6 
Jumlah Iterasi 

Maksimum 
13 - 

 



Hasil dar pengujian terhadap inisialisasi tabel 12 diatas adalah sebagai berikut : 



 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil penelitian ini yaitu dalam penyelesaian permasalahan pengisian 

LIRS dan penjadwalan mata kuliah dengan algoritma genetika adalah sebagaii berikut : 

1. Dari 351 sampel data mahasiswa yang diuji, aplikasi android yang dibangun mampu 

menampung seluruh data LIRS yang didaftarkan. 

2. Algoritma Genetika mampu menyelesaikan masalah penjadwalan mata kuliah dengan fitnes 

terbaik 0,043 dan jumlah bentrok 22 

Untuk pengembangan topik penelitian ini lebih lanjut, ada beberapa saran yang perlu disampaikan 

dengan harapan akan menjadi saran yang bermafaat, yaitu : 

1. Aplikasi android yang dibangun masih sangat mungkin dikembangkan untuk distribusi 

informasi kampus kepada mahasiswa. 

2. Penjadwalan mata kuliah dengan Algoritma Genetika masih dapat dikembangkan dengan 

sistem pemesanan waktu ajar dosen. 
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