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Abstract:  

STIKES Foundation. Dr. Soetomo Hospital is a private university owned by the Foundation Dr. 

Soetomo  Hospital. Making a schedule of courses takes a long time is approximately 28 days. 

Scheduling courses still use Microsoft Excel application crashes that often occur between the 

rooms were used and then giving the information is still informed by the bulletin board so students 

should see the information board for any changes in scheduling courses. Based on description 

above, then made a system that can help accelerate the creation of appropriate teaching faculty 

schedule availability of teaching and scheduling criteria that lecturers are not scheduled to teach 

more than one course at the same time and room at the same time. To make scheduling lecturers 

teaching methods make use of Genetic Algorithms (coding scheme, and chromosomes initial 

population, fitness function, selection, crossover, mutation and elitism).Subject schedule 

application resulting in  the teaching  faculty appropriate with requirements and criteria. Students 

should not be came to the STIKES  Yayasan RS. Dr. Soetomo  to see the subject schedule, due to  

Subject schedule application  is web-based made.. 
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LATAR BELAKANG 

STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo 

Surabaya adalah perguruan tinggi swasta milik 

yayasan rs. Dr. Soetomo. STIKES Yayasan RS. 

Dr. Soetomo Surabaya beralamat di jalan 

karangmenjangan nomor 12 Surabaya yang 

mempunyai dua program studi (prodi), yaitu 

prodi D-III rekam medik dan informatika 

kesehatan dan prodi S1 administrasi rumah sakit.  

Penjadwalan mata kuliah yang ada di 

STIKES yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya , 

masih menggunakan proses manual untuk 

menentukan penjadwalan mata kuliah dengan 

cara staf prodi mengirimkan surat pernyataan 

ketersediaan mengajar melalui e-mail ke dosen 

yang mengajar di stikes yayasan rs. Dr. Soetomo 

Surabaya , kemudian dosen mengisi surat 

pernyataan ketersediaan mengajar dan 

mengirimkan surat pernyataan ketersediaan 

mengajar tersebut ke staf prodi melalui e-mail. 

Setelah semua dosen mengirimkan surat 

pernyataan ketersediaan mengajar, 2 minggu 

kemudian rapat dosen dilakukan untuk 

menentukan jadwal dosen mengajar. Setelah 

selesai rapat, kepala prodi memasukkan jadwal 

dosen mengajar di aplikasi microsoft excel. 

Setelah itu, jadwal dosen mengajar diberikan ke 

staf prodi untuk menentukan ruangan mana yang 

akan digunakan untuk setiap mata kuliah. 

Setelah semua selesai, krs dilakukan dan 

mahasiswa harus ke STIKES Yayasan RS. Dr. 

Soetomo Surabaya dan menemui dosen wali 

kemudian mahasiswa mendapatkan jadwal dosen 

mengajar dan mahasiswa mengatakan ke dosen 

wali, mata kuliah yang akan diambil. Setelah itu, 

dosen wali mengisi form krs.  

Beberapa aspek yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan jadwal dosen mengajar yaitu 

dosen tidak boleh mengajar pada waktu yang 

bersamaan. Selain itu, dosen tidak boleh 

mengajar apabila waktu tidak sesuai dengan 

surat pernyataan ketersediaan mengajar 

kemudian ruang tidak boleh dijadwalkan lebih 

dari satu kali pada waktu yang bersamaan.  

Permasalahan yang dihadapi oleh 

STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya 

yaitu dalam pembuatan jadwal mata kuliah 

membutuhkan waktu yang lama yaitu kurang 

lebih 28 hari. Selain itu, penjadwalan mata 

kuliah masih menggunakan aplikasi microsoft 

excel sehingga sering terjadi crash antara 

ruangan yang digunakan kemudian pemberian 

informasinya masih diinformasikan lewat papan 

pengumuman sehingga mahasiswa harus melihat 

papan informasi untuk mengetahui perubahan 

pada penjadwalan mata kuliah. Mahasiswa 
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kurang mengetahui perubahan jadwal mata 

kuliah atau sulit mencari perubahan jadwal mata 

kuliah karena di STIKES Yayasan RS. Dr. 

Soetomo Surabaya terdapat empat papan 

pengumuman.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dibuatlah sebuah sistem yang dapat membantu 

mempercepat pembuatan jadwal dosen mengajar 

yang sesuai ketentuan yaitu dosen mengajar 

sesuai dengan surat pernyataan ketersediaan 

mengajar, dosen tidak dijadwalkan mengajar 

lebih dari satu mata kuliah di waktu yang sama 

dan ruang tidak boleh dijadwalkan lebih dari 

satu kali pada waktu yang bersamaan. Mencari 

sebuah penjadwalan yang sesuai dengan 

kriteria/persyaratan tidaklah mudah untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal sehingga 

membutuhkan waktu yang lama, penjadwalan 

dosen mengajar menggunakan metode algoritma 

genetika. Metode algoritma genetika dapat 

menyelesaikan permasalahan penjadwalan dosen 

mengajar karena algoritma genetika dapat 

menyelesaikan masalah yang kompleks sesuai 

dengan permasalahan yang ada di stikes yayasan 

RS. Dr. Soetomo Surabaya .  

Aplikasi penjadwalan mata kuliah 

dibuat berbasis web karena mahasiswa tidak 

perlu datang ke STIKES Yayasan RS. Dr. 

Soetomo Surabaya untuk melihat penjadwalan 

mata kuliah atau pengganti mata kuliah. Baak 

tidak perlu menempel penjadwalan mata kuliah 

di mading stikes yayasan RS. Dr. Soetomo 

Surabaya . Selain itu, aplikasi ini dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu 

dibuatkan sebuah aplikasi penjadwalan mata 

kuliah dengan berbasis web. 

 

METODE  
Pada pembutan aplikasi penjadwalan mata 

kuliah, penelis menggunakan metode SDLC 

model prototyping. Menurut Pressman (2002), 

prototyping merupakan tahapan 

pengembang dan pengujian yang cepat 

melalui proses interaksi dan dapat berulang-

ulang. Model prototyping memiliki 

beberapa tahapan yaitu pengumpulan 

kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi 

pelanggan terhadap prototipe, pengkodean 

sistem dan menguji sistem. Lebih jelasnya, 

Kerangka Prototyping dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Pengumpulan 

Kebutuhan

Membangun 

Prototype

Evaluasi prototype

Pengkodean sistem

Menguji sistem

Evaluasi  sistem

Gambar 1 Kerangka Model Prototyping  

 

Tahap Prototype yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu melakukan studi 

literatur, identifikasi masalah, analisis 

permasalahan 

 
Studi literatur 

Studi literatur yaitu mencari referensi teori yang 

sesuai dengan topik penelitian. Referensi 

tersebut berisikan pengertian aplikasi, pengertian 

penjadwalan, analisis sistem, pengertian 

penjadwalan,pengertian penjadwalan mata 

kuliah, batasan-batasan dalam masalah 

penjadwalan mata kuliah, model algoritma 

genetika, metode system life cycle (SDLC) 

model prototype, hypertext preprocessor (PHP), 

mysql, codeigniter (CI), context diagram, system 

flowchar, data flow diagram (DFD), entity 

relationship diagram (ERD), testing dan black 

box testing 

 

Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah yaitu melakukan analisis 

sistem pada STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo 

Surabaya. dengan melakukan analisis sistem 

panenis akan menemukan sebuah permasalahan 

sehingga panelis dapat memberikan solisi. 

 

Analisis Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah 

sebuah sistem yang dapat membantu 

mempercepat pembuatan jadwal dosen mengajar 

yang sesuai ketentuan yaitu dosen mengajar 

sesuai dengan surat pernyataan ketersediaan 

mengajar, dosen tidak dijadwalkan mengajar 

lebih dari satu mata kuliah di waktu yang sama 

dan kelas tidak boleh dijadwalkan lebih dari satu 

kali pada waktu yang bersamaan. Mencari 

sebuah penjadwalan yang sesuai dengan 

kriteria/persyaratan tidak mudah untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal 

membutuhkan waktu yang lama, penjadwalan 
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dosen mengajar menggunakan metode algoritma 

genetika. Metode algoritma genetika dapat 

menyelesaikan permasalahan penjadwalan dosen 

mengajar karena algoritma genetika dapat 

menyelesaikan masalah yang kompleks sesuai 

dengan permasalahan yang ada di stikes yayasan 

RS. Dr. Soetomo Surabaya .  

Aplikasi penjadwalan mata kuliah dibuat 

berbasis web karena mahasiswa tidak perlu 

datang ke STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo 

Surabaya untuk melihat penjadwalan mata 

kuliah atau pengganti mata kuliah. Baak tidak 

perlu menempel penjadwalan mata kuliah di 

mading STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo 

Surabaya. Selain itu, aplikasi ini dapat diakses 

sesuai dengan keinginnan pengguna. Untuk 

mencari pengganti jadwal mata kuliah, staf prodi 

tidak kesulitan dalam mencari penggantinya 

dengan cara manual. Dengan menggunakan 

aplikasi ini staf prodi dapat menyelesaikan 

dengan mudah karena pengganti jadwal mata 

kuliah sudah terkomputerisasi. Oleh sebab itu 

dibuatkan sebuah aplikasi penjadwalan mata 

kuliah dengan berbasis web. 

 

b. Membangaun Prototype 

Membangun Prototype yang akan dibuat 

meliputi arsitektur jaringan, Input Process 

Output (IPO), analisis kebutuhan dan Desain 

Input Output (IO). 

 

c. Evaluasi Prototype 

Evaluasi ini dilakukan pada bagian BAAK dan 

Kepala prodi. Apabila prototype yang sudah 

dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan maka, 

dilakukan pembutan proses perhitungan metode 

Algoritma Genetika, system flowchart, context 

diagram, Hierarchy Input Process Output 

(HIPO), Data Flow Diagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), struktur tabel, 

desain uji coba dan desain kuesioner. Dibawah 

ini yaitu Context Diagram Sistem Penjadwalan 

Mata Kuliah dapat dilihat pada Gambar 2 dan 

Physical data model pada Gambar 3 

 

 
Gambar 2 Sistem Penjadwalan Mata Kuliah  

 

 

 
Gambar 3 Physical data model 

 

Metode Genetika Algoritma 

Untuk menyelesaikan permasalahan 

penjadwalan mata kuliah panelis menggunakan 

metode algoritma genetika. Menurut sam’ani 
(2012), algoritma genetika merupakan algoritma 

yang menggunaka mekanisme seleksi alam dan 

genetika di dalam prosesnya. Proses algoritma 

genetika yaitu skema pengkodean, populasi awal 

dan kromosom, fungsi fitness, seleksi, pindah 

silang (crossover), mutasi, dan elitisme. Setelah 

setiap proses dilakukan maka menghasilkan nilai 

fitness terbaik yaitu mendekati nilai 1 atau 1. 

Nilai fitness 1 menandakan bahwa tidak ada 

yang crash antara dosen, ruang, dan ketersediaan 

mengajar. Lebih jelasnya, Flowchart Sistem 

Metode Algoritma Genetika pada Gambar 4. 

 

Skema pengkodean 

Teknik pengkodean yaitu pengkodean data yang 

dibutuhkan pada data mata kuliah, waktu dan 

ruang sehingga dapat mempermudah dalam 

melakukan proses berikutnya di dalam metode 

algoritma genetika.  

 

 

Data penjadwalan Dosen

Data penjadwalan sementara ditampilkan

nama ruang hari jam

Penjadwalan mata kuliah

Data Penjadwalan Dosen

Data Dosen dan semester

Laporan pengg anti mata kuliah

Laporan penjadwalan

Laporan penjadwalan

Laporan penjadwalan Dosen

Data Dosen jurusan mata kuliah dan semester

Data semester

Laporan penjadwalan sementara

Data semester Dosen jurusan dan MK

Laporan ketersediaan meng ajar

Data peng ganti mata kuliah dan solusi ditampilkan

Data ruang  hari dan jam

Nama Dosen dan mata kuliah

Data peng ganti mata kuliah

Data Ruang  hari dan jam

Data hari jam dan ruang

Data Penjadwalan Dosen

Data penjadwalan sementara ditampilkan

Opsi add dipilih

Data ketersediaan meng ajar

Data ketersediaan meng ajar

Opsi laporan dipil ih

Data ketersediaan meng ajar ditampilkan

Laporan ketersediaan meng ajar

Laporan ketersediaan meng ajar

Data ketersediaan meng ajar ditampilkan

Data ketersediaan meng ajar

Data ketersediaan meng ajar

Opsi laporan dipil ih

0

Aplikasi penjadwalan 

mata kuliah pada STIKES 

RS Dr Soetomo Surabaya

+

BAAK

Dosen

BAAK

BAAK

Dosen

Mahasiswa

BAAK
BAAK

0

Aplikasi penjadwalan mata kuliah pada 

STIKES RS Dr Soetomo Surabaya

+

Mahasiswa

Kepala 

Prodi

USERDOSEN

USERNAME

KODE_DOSEN

PASSWORD

...

char(3)

char(3)

varchar(30)

<pk>

<fk>

DOSEN

KODE_DOSEN

NAMA_DOS

ALAMAT

TELP

JABATAN

STS_DOSEN

...

char(3)

varchar(100)

varchar(45)

varchar(45)

varchar(11)

varchar(11)

<pk>

PLOTING_DOSEN

ID_PLOTINGDOSEN

ID_SMT

KODE_DOSEN

...

char(9)

char(3)

char(3)

<pk>

<fk2>

<fk1>

SEMESTER

ID_SMT

THN_AJAR

JENIS_SMT

...

char(3)

varchar(20)

varchar(6)

<pk>

JURUSAN

KD_JUR

NM_JUR

varchar(100)

varchar(100)

<pk>

MAT_KUL

KD_KUL

NM_KUL

SKS

SEMESTER

KATEGORI

KD_JUR

...

varchar(10)

varchar(100)

integer

integer

varchar(250)

varchar(100)

<pk>

<pk>

<fk>

KETERSEDIAAN_MENGAJAR

TGL_KETMENG

ID_KETMENG

ID_PLOTINGDOSEN

...

datetime

char(9)

char(9)

<pk>

<fk>

HARI

ID_HARI

NM_HARI

char(2)

varchar(7)

<pk>

PEGAWAI

NIP

NAMA_PEG

ALAMAT_PEGAWAI

TELP_PEGAWAI

JABATAN_PEGAWAI

STS_PEGAWAI

...

char(21)

varchar(100)

varchar(100)

varchar(12)

varchar(20)

varchar(11)

<pk>

USERPEGAWAI

USERNAME_PEGAWAI

NIP

PASSWORD_PEGAWAI

...

char(21)

char(21)

varchar(30)

<pk>

<fk>

RUANG_KUL

ID

RUANG

integer

varchar(6)

<pk>

JENIS_RUANG_MK

ID_JENIS_RUANG_MK

KD_KUL

KATEGORI

JENIS_RUANG

...

char(6)

varchar(10)

varchar(250)

varchar(100)

<pk>

<fk>

<fk>
PLOTING_RUANG

ID_PLOTINGRUANG

ID_RUANG

KD_JUR

ID_SMT

KET_SR

char(12)

integer

varchar(100)

char(3)

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

JAM_KUL

ID

KD_JUR

JAM

KET_JAM

...

integer

varchar(100)

varchar(15)

varchar(15)

<pk>

<fk>

KELAS

ID_KELAS

NM_KELAS

char(5)

varchar(10)

<pk>

PENJADWALAN_SEMENTARA

TGL_PS

KODE_PS

NIP

ID_KELAS

ID_PLOTINGDOSEN

ID_HARI

ID_JAM

KD_KUL

KATEGORI

ID_PLOTINGRUANG

STS_PS

...

datetime

char(10)

char(21)

char(5)

char(9)

char(2)

integer

varchar(10)

varchar(250)

char(12)

varchar(11)

<pk>

<fk3>

<fk2>

<fk6>

<fk5>

<fk1>

<fk4>

<fk4>

<fk7>

PENJADWALAN

TGL_PEN

KODE_PEN

NIP

ID_JAM

ID_HARI

KODE_PS

ID_PLOTINGRUANG

KODE_DOSEN

STS_PEN

datetime

char(10)

char(21)

integer

char(2)

char(10)

char(12)

char(3)

varchar(11)

<pk>

<fk4>

<fk3>

<fk2>

<fk1>

<fk6>

<fk5>

PLOTING_KELAS

ID_PLOTINGKELAS

ID_SMT

KD_KUL

KATEGORI

JUMLAH_PK

...

char(12)

char(3)

varchar(10)

varchar(250)

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk2>

MHS

NIM

KD_JUR

NAMA_MHS

TMP_LAHIR

TGL_LAHIR

ALAMAT_MHS

KOTA

PROPONSI

KD_POS

NO_TELP

STS_MHS

...

char(18)

varchar(100)

varchar(45)

varchar(15)

date

varchar(45)

varchar(15)

varchar(15)

varchar(8)

varchar(15)

varchar(11)

<pk>

<fk>

USERMHS

USERNAMEMHS

NIM

PASS_MHS

...

char(18)

char(18)

varchar(30)

<pk>

<fk>

DETIL__MAT_KUL_KET_MENG

ID_DMKKM

ID_KETMENG

KD_KUL

KATEGORI

ID_PLOTINGKELAS

JUMLAH

...

char(9)

char(9)

varchar(10)

varchar(250)

char(9)

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk2>

<fk3>

AGENDA_PENJADWALAN

ID_AGENDA

ID_SMT

TGL_MULAI_AGENDA

TGL_SELESAI_AGENDA

JENIS_AGENDA

...

char(4)

char(3)

date

date

varchar(18)

<pk>

<fk>

DETIL_PENJADWALAN

TGL_DPEN

KODE_DPEN

KODE_DOSEN

KODE_PEN

ID_JAM

ID_PLOTINGRUANG

PERTEMUAN

STS_DPEN

...

date

char(13)

char(3)

char(10)

integer

char(12)

integer

varchar(10)

<pk>

<fk2>

<fk1>

<fk3>

<fk4>

DETIL_KET_MENG_HARI

ID_KETMENG

ID_HARI

JAM_MULAI

JAM_SELESAI

STS_KMH

...

char(9)

char(2)

time

time

varchar(7)

<pk,fk1>

<pk,fk2>

KRS_PENJADWALAN

TGL_KRS

KODE_PEN

NIM

...

date

char(10)

char(18)

<pk,fk1>

<pk,fk2>

DOSEN_PARTISI

ID_DMKKM

KODE_DOSEN

STS_MKKM

...

char(9)

char(3)

varchar(7)

<pk,fk1>

<pk,fk2>



JSIKA Vol. 6, No. 1. Tahun 2017 ISSN 2338-137X 

 

JSIKA Vol. 6, No. 1,  Tahun 2017.  ISSN 2338-137X  Page 4 

Populasi awal dan kromosom 

Populasi awal adalah proses membuat sejumlah 

individu atau kromosom secara acak (ramdom). 

Jumlah banyaknya kromosom tergantung pada 

permasalahan yang akan diselesaikan. Setelah 

jumlah kromosom ditentukan proses selanjutnya 

membuat gen kromosom. Dalam pembuatan gen 

kromosome menggunakan cara acak (random). 

 

Mulai

Pengkodean data

Jumlah populasi 

dan Kromosom

Hitung fitness tiap Kromosom

Seleksi

Pindah silang

Mutasi

Elitisme

Hitung fitness tiap Kromosom

Hitung fitness tiap Kromosom

Nilai fitness = 1Tidak

Selesai

Iya

 
Gambar 4 Flowchart Sistem Metode Algoritma 

Genetika 

 

Fungsi Fitness 

Nilai fitness berfungsi untuk mengukur berapa 

banyak pelanggaran yang dilanggar. Setiap 

pelanggaran yang akan diberikan nilai 1 dan 

nilai fitness mendekati nilai 1 maka hasil yang di 

dapatkan semakin baik atau sedikit mendapatkan 

pelanggaran. Pelanggaran meliputi dosen tidak 

boleh dijadwalkan mengajar lebih dari satu mata 

kuliah di waktu yang bersamaan, ruang tidak 

boleh dijadwalkan lebih satu kali dalam waktu 

bersamaan dan waktu dosen mengajar harus 

sesuai dengan ketersediaan dosen mengajar.   

 

 

Seleksi 

untuk membentuk sebuah kromosome pada 

populasi baru biasanya dilakukan secara 

proposional sesuai nilai fitness. biasanya poses 

seleksi menggunakan metode rzoulette-wheel. 

matode ini merupakan metode yang paling 

mudah dan sederhana. metode ini juga sering 

disebut stochastic sampling with replacement. 

 

Pindah silang 

Pindah silang (cross over) digunakan sebagai 

pembetukkan populasi baru dengan cara 

pemotongan kromosom secara acak (random) 

yang dibuat untuk kromosom kurang dari 

probabilitas pindah silang (pc) yang ditentukan. 

proses pindah silang berfungsi untuk 

menggabungkan antara kromosom bagian 

pertama dan kromosom  bagian ke-2.  

 

Mutasi 

Mutasi yaitu pengkodean ulang atau melakukan 

regenerasi agar dosen dan ruang tidak terjadi 

crash (mencarikan solusi).  

 

Elitisme 

Proses ini adalah menyimpan  data kromosom 

yang bernilai fitness tertinggi sehinggan data 

kromosom tidak hilang selama proses evolusi. 

 

Testing 

Menurut Quadri dan Farooq (2010), pengujian 

software adalah proses verifikasi dan validasi 

apakah sebuah aplikasi software atau program 

memenuhi persyaratan bisnis dan persyaratan 

teknis yang mengarahkan desain dan 

pengembangan dan cara kerjanya seperti yang 

diharapkan dan juga mengidentifikasi kesalahan 

yang penting yang digolongkan berdasarkan 

tingkat severity pada aplikasi yang harus 

diperbaiki. pada penelitian ini panelis 
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menggunakan black box testing. Black box 

testing yaitu pengujian secara fungsional 

sehingga panelis tidak merasa kesulitan untuk 

memperbaiki aplikasi apabila ada kesalahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Form Ketersediaan Mengajar 

Form ketersediaan mengajar berfungsi untuk 

menambah, memperbarui dan membuat laporan 

data ketersediaan mengajar. Sehinggan BAAK 

tidak mengirimkan e-mail surat ketersediaan 

mengajar kepada dosen dan dosen tidak 

mengirimkan surat ketersediaan mengajar yang 

sudah diisikan kepada BAAK. 

 

 
Gambar 5 Form Ketersediaan Mengajar 

 

 
Gambar 6 Laporan Ketersediaan Mengajar 

 

Data Jadwal Sementara 

Halaman jadwal dosen mengajar sementara yaitu 

halaman yang berfungsi menyimpan, 

mencarikan dan membuat laporan jadwal dosen 

mengajar yang sesuai ketentuan yaitu dosen 

mengajar sesuai dengan surat pernyataan 

ketersediaan mengajar, dosen tidak dijadwalkan 

mengajar lebih dari satu mata kuliah di waktu 

yang sama dan ruang tidak boleh dijadwalkan 

lebih dari satu kali pada waktu yang bersamaan. 

sehingga dalam menentukan jadwal dosen 

mengajar tidak membutuhkan waktu yang lama. 

 

 
Gambar 7 Data Jadwal Dosen Mengajar 

Sementara 

 

 
Gambar 8 Laporan Jadwal Dosen Mengajar 

Sementara 

 

Approve Jadwal Dosen Mengajar 

Approve jadwal dosen mengajar berfungsi untuk 

memperbarui dan menyetujui data jadwal dosen 

Mengajar. 

 

 
Gambar 9 Approve Jadwal Dosen Mengajar  

 

Jadwal Dosen Mengajar 
Jadwal dosen mengajar berfungsi memberikan 

informasi dan membuat laporan jadwal dosen 

Mengajar. Sehingga dosen tidak harus melihat 

mading untuk mengetahui perbaruan pada 

jadwal dosen mengajar. 
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Gambar 10 Jadwal Dosen Mengajar 

 
Gambar 10 Laporan Jadwal Dosen Mengajar 

 

 
Gambar 11 Timeline Jadwal Dosen Mengajar 

 

 

Form Jadwal Mata Kuliah 

Jadwal mata kuliah berfungsi memberikan 

informasi dan membuat laporan jadwal mata 

kuliah. Sehingga mahasiswa tidak harus ke 

STIKES RS. Dr. Soetomo Surabaya untuk 

melihat perubahan jadwal mata kuliah. 

 

 
Gambar 12 Jadwal Mata Kuliah 

 

 
Gambar 13 Laporan Jadwal Mata Kuliah 

 

 
Gambar 14 Timeline Mata Kuliah 

 
Hasil uji coba yang dilakukan menunjukkan 

bahwa aplikasi yang dibangun sudah 

menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan. 

Hasil yang dilakukan oleh sistem yaitu mampu 

menghasilkan penjadwalan dosen mengajar 

sesuai dengan surat pernyataan ketersediaan 

mengajar, dosen tidak dijadwalkan mengajar 

lebih dari satu mata kuliah di waktu yang sama 

dan kelas tidak boleh dijadwalkan lebih dari satu 

kali pada waktu yang bersamaan. Mahasiswa 

tidak harus datang ke STIKES Yayasan RS. Dr. 

Soetomo untuk melihat jadwal mata kuliah, 

karena aplikasi penjadwalan mata kuliah dibuat 

berbasis web. BAAK tidak perlu menempel 

penjadwalan mata kuliah di mading STIKES 

Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya.  

 

Simpulan  
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

aplikasi penjadwalan mata kuliah pada STIKES 

Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya dapat 

diambil kesimpulan sebagai berukit: 

1. Aplikasi dapat membantu membuat jadwal 

dosen mengajar sesuai dengan surat 

pernyataan ketersediaan mengajar, dosen 

tidak dijadwalkan mengajar lebih dari satu 

mata kuliah di waktu yang sama dan kelas 

tidak boleh dijadwalkan lebih dari satu kali 

pada waktu yang bersamaan. pembuatkan 

penjadwalan dosen mengajar menggunakan 



JSIKA Vol. 6, No. 1. Tahun 2017 ISSN 2338-137X 

 

JSIKA Vol. 6, No. 1,  Tahun 2017.  ISSN 2338-137X  Page 7 

metode Algoritma Genetika (skema 

pengkodean, populasi awal dan 

kromosome, fungsi fitness, seleksi, pindah 

silang, mutasi dan elitisme) 

2. Aplikasi penjadwalan dosen mengajar 

dapat mempermudah pembuatan laporan 

yang berguna untuk memberikan informasi 

kepada kepala Prodi. 

3. Mahasiswa tidak harus datang ke STIKES 

Yayasan RS. Dr. Soetomo untuk melihat 

jadwal mata kuliah, karena aplikasi 

penjadwalan mata kuliah dibuat berbasis 

web 

 

Pressman, Roger. 2002. Rekayasa Perangkat 

Lunak pendekatan praktisi. Yogyakarta: 

Penerbit Andi. 

 

Quadri, S.M.K, & Farooq, Sheikh Umar. 2010. 

Software Testing – Goals, Principles, and 

Limitations. International Journal of 

Computer Applications. Volume 9. 

Nomor 6. 

 

Sam’ani. 2012. Rancang Bangun Sistem 

Penjadwalan Perkuliahan dan Ujian 

Akhir Semester Dengan Pendekatan 

Algoritma Genetika. Semarang: 

Universitas Dipenogoro. Tersedia di. 

Diakses tanggal 15 Agustus 2014 


