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ABSTRAK 

 

Penjadwalan Penugasan Karyawan dalam suatu perkantoran adalah suatu 
hal yang rumit dan sering mengalami kesulitan dalam pembagian shift kerja yang 
menyebabkan ketidakstabilan kinerja para karyawan. Simulasi penjadwalan 
penugasan karyawan dalam tugas akhir ini dibuat untuk membantu admin. 

 
Dalam tugas akhir ini, aplikasi dirancang dalam program Embarcadero 

Delphi 2010 dan menggunakan algoritma Tabu Search. Aplikasi ini dirancang 
untuk melakukan penjadwalan karyawan, dimulai dengan proses pengacakan atau 
random kemudian melakukan proses normalisasi untuk mendapatkan hasil nilai 
paling terbaik. Setiap langkah yang dilakukan oleh Tabu Search  diambil 
berdasarkan hasil pengulangan yang dilakukan setiap iterasi untuk memilih solusi 
awal yang akan menjadi hasil terbaik berikutnya. 

 
Adapun hasil yang diperoleh dari proses normalisasi adalah untuk 

memecahkan masalah penjadwalan penugasan karyawan. Hasil penjadwalan  
tersebut merupakan nilai terkecil atau hasil terbaik dari proses normalisasi pada 
Tabu Search  (nilai konflik = 0). Dalam tabu search yang digunakan untuk 
memperoleh suatu jadwal akan sulit mendapatkan tingkat kebenaran 100% jika 
semakin banyak input yang dimasukan 

 
 
 

Kata kunci : Scheduling, Algoritma Tabu Search, Normalisasi 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Awal abad 20 banyak tonggak kemajuan teknologi yang telah dicapai 

berkat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada era ini manusia berhasil 

menciptakan mesin yang mampu mengolah data dengan kecepatan tinggi, yang 

disebut dengan komputer. Hingga saat ini penggunaan komputer telah merambah 

berbagai bidang, terutama dunia industri. Salah satu kendala yang sering dihadapi 

oleh dunia industri adalah penjadwalan yang dapat dikerjakan dengan cepat dan 

akurat. Hal ini dikarenakan dengan adanya penjadwalan yang baik akan dapat 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem produksi industri tersebut yang 

pada akhirnya akan mengurangi production costs. Scheduling dapat diartikan 

sebagai pengalokasian sejumlah resources (sumber daya) untuk melakukan 

sejumlah tasks (tugas atau operasi) dalam jangka waktu tertentu.  

Secara umum scheduling merupakan suatu permasalahan dalam hal 

melakukan sequencing terhadap sejumlah operasi dan mengalokasikannya ke 

dalam slot waktu tertentu tanpa melanggar technical constraints (batasan teknis) 

dan capacitive constraints (keterbatasan kapasitas yang dimiliki). Baik secara 

teori maupun prakteknya di lapangan, untuk dapat melakukan suatu proses 

penjadwalan (scheduling) yang baik sangat sulit untuk dibuat. Hal ini berdasar 

pada kenyataan bahwa begitu banyak parameter yang harus diperhatikan. Karena 

scheduling, khususnya job shop scheduling, merupakan suatu permasalahan 
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combinatorial optimization yang kompleks maka permasalahan scheduling dapat 

dikategorikan sebagai permasalahan np-hard, yaitu suatu permasalahan yang 

pencarian solusinya (waktu komputasinya) akan naik secara eksponensial seiring 

dengan naiknya ukuran permasalahan secara linier. 

pada tugas akhir kali ini penulis membuat aplikasi simulasi penjadwalan 

penugasan karyawan menggunakan algoritma tabu search. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan diangkat didalam Tugas Akhir ini, yang meliputi : 

1. Bagaimana melakukan penjadwalan penugasan karyawan dengan 

menggunakan algoritma Tabu Search ? 

2. Bagaimana merancang suatu sistem penjadwalan karyawan ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Aplikasi simulasi penjadwal ini menggunakan asumsi waktu kerja karyawan 

adalah 6 hari dalam satu minggu  

2. Aplikasi simulasi penjadwalan ini dapat menjadwalkan karyawan kurang dari 

200 orang. 

3. Masalah yang akan dibahas hanya untuk penyusunan penjadwalan penugasan 

karyawan. 

4. Sistem menggunakan Algoritma Tabu Search tanpa membandingkan dengan 

algoritma lain. 
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5. Sistem tidak menangani optimasi pemakaian waktu (efektifitas) dalam 

penjadwalan penugasan karyawan. 

6. Aplikasi ini tidak disimpan dalam data base karena dkhususkan untuk 

penjadwalan dalam satu minggu sekali 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat menggunakan algorithma tabu search dalam penyusunan penjadwalan 

karyawan. 

2. Membuat aplikasi simulasi penjadwalan penugasan karyawan dengan 

menggunakan algoritma tabu search. 

3. Mendapatkan solusi permasalahan penjadwalan penugasan karyawan dengan 

menggunakan algoritma Tabu Search. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 

adalah dapat membuat perangkat lunak simulasi untuk  mempermudah pengguna 

dalam mengatur penjadwalan penugasan karyawan yang bersifat dinamis. 

. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti 

dari perumusan masalah sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis. Metodologi penelitian in digunakan sebagai pedoman penelitian dalam 
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pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 

akhir ini adalah : 

1. Studi Literatur 

 Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan algoritma tabu search dan embarcadero Delphi 2010 yang akan 

dikerjakan dalam tugas akhir ini. 

2. Analisis Sistem 

         Menganalisis semua informasi yang terkait dengan sistem yang 

dibangun,mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi konseptualnya. 

3. Desain dan Perancangan Sistem 

        Analisis dan perancangan sistem fasilitas penjadwalan karyawan 

dengan menggunakan tools PowerDesigner untuk mempermudah dalam 

merancang dan mendesain sistem. 

4. Implementasi Dan Pengujian 

        Tahap implementasi merupakan proses untuk pembuatan sistem 

aplikasi yang  mengacu pada hasil desain dan perancangan sistem. Kemudian 

hasil implementasi tersebut akan diuji untuk mengetahui validitas output. 

5. Dokumentasi 

     Langkah terakhir dari pengerjaan tugas akhir ini adalah membuat 

dokumentasi pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, kesimpulan dan saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I           PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai, batasan masalah, metodologi penelitian yang diterapkan 

dalam memperoleh dan mengumpulkan data, waktu dan tempat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas berbagai konsep dasar-dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang 

berguna dalam proses analisis permasalahan.  

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem 

informasi yang antara lain berisi tentang Data Flow Diagram 

(DFD) dari system yang akan dibuat. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 

dibuat ke perangkat yang akan digunakan serta melakukan 

pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut. 
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BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 

penulisan tugas akhir. 
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