
OPTIMISASI ALOKASI PENJADWALAN RUANG

KULIAH MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN LINEAR

INTEGER NOL-SATU

REPOSITORY

OLEH

NADA NADIFAH MA’RUF
NIM. 1603122820

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2020



OPTIMISASI ALOKASI PENJADWALAN RUANG
KULIAH MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN LINEAR

INTEGER NOL-SATU

Nada Nadifah Ma’ruf

Mahasiswa Program Studi S1 Matematika
Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Pekanbaru 28293

nadanadifah30js@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the mathematical modeling of an allocation scheduling in the
lecture building the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of
Riau, especially in the Department of Mathematics during the Even Semester 2019-
2020 using binary integer programming. The problem is to optimize the classrooms
used by meeting specified constraints, based on the availability of five classrooms,
the time set for each period in five days, and sixtynine scheduled courses. The math-
ematical model for this problem is designed using LINGO 11.0 application, resulting
in optimal classroom scheduling without overlapping rooms, times, and courses.

Keywords: Scheduling, allocation of classroom, linear programming, binary integer
programming

ABSTRAK

Kertas kerja ini membahas pemodelan matematika dari penjadwalan alokasi ru-
ang kuliah yang berada di gedung kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Penge-
tahuan Alam, Universitas Riau, khususnya yang berada di Jurusan Matematika
pada Semester Genap 2019-2020 menggunakan pemrograman linear integer nol-satu.
Permasalahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ruang kuliah yang digunakan
dengan memenuhi kendala-kendala yang ditentukan, berdasarkan ketersediaan 5 ru-
ang, waktu yang diatur setiap periode dalam 5 hari, dan 69 sembilan mata ku-
liah yang dijadwalkan. Model matematika pada permasalahan ini dirancang dengan
menggunakan aplikasi LINGO 11.0, sehingga menghasilkan penjadwalan ruang yang
optimal tanpa ada ruangan, waktu dan mata kuliah yang tumpang tindih.

Kata kunci: Penjadwalan, alokasi ruang kuliah, pemrograman linear, pemrograman
linear integer nol-satu
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1. PENDAHULUAN

Masalah pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak
terbatas menjadi masalah fenomenal di hadapan global saat ini. Pengalokasian sum-
ber daya ini meliputi kepala lembaga, pengusaha, manajer, pemerintahan, dan in-
dividu. Alokasi ruang dapat didefinisikan sebagai mengalokasikan sumber daya ke
area ruang seperti ruang kamar atau ruang kelas untuk memenuhi persyaratan dan
kendala sebanyak mungkin [9]. Sejalan dengan perkembangan pembangunan, ru-
ang yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan pembangu-
nan menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan. Masalah alokasi dapat difor-
mulasikan dalam pemrograman linear, karena masalah alokasi ini termasuk hal
yang paling praktis dalam pengaplikasiannya. Alokasi ini dilakukan untuk memak-
simumkan, meminimumkan, atau mengoptimalkan kriteria efisiensi lain yang diten-
tukan oleh pembuat keputusan [3, h. 71].

Penyusunan alokasi penjadwalan ruang kuliah yang memenuhi aturan dan ke-
butuhan operasional di lembaga akademik dengan memenuhi banyak keinginan dan
persyaratan terhadap staf dan mahasiswa. Sebagian besar universitas menyerahkan
tugas ini kepada staf administrasi kampus dan mengulang jadwal tahun-tahun se-
belumnya dengan perubahan kecil untuk menyediakan situasi yang baru [2]. Masalah
penjadwalan terdiri dari pertemuan antara dosen, mahasiswa dalam periode waktu
tertentu dan harus memenuhi beberapa kendala tambahan. Hal ini tergantung pada
ruang kelas dan periode atau sesi waktu. Jadwal yang optimal adalah dimana tidak
ada dosen, mahasiswa atau ruang kelas yang digunakan lebih dari satu kali pada
periode tertentu [8].

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam khusus nya Jurusan Mate-
matika Universitas Riau memiliki dua program studi yaitu Matematika dan Statis-
tika. Peningkatan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun merupakan hal yang
tidak dapat dihindari. Peningkatan jumlah mahasiswa menimbulkan masalah dalam
pemakaian penjadwalan ruang kelas kuliah karena kebutuhan kelas yang semakin
meningkat dengan jumlah mahasiswa yang ada. Ruang perkuliahan tidak bertambah
seiring peningkatan jumlah mahasiswa merupakan suatu persoalan yang seharusnya
bisa diatasi dengan alokasi ruang kuliah. Selama ini sistem alokasi penjadwalan
masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama
yang menyebabkan pengoptimuman pengalokasian kebutuhan ruangan menjadi ku-
rang efisien, sehingga diperlukan solusi ideal dalam masalah alokasi ruang kuliah
adalah semua yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruangan, sehingga tidak
ada ruangan yang digunakan secara berlebihan pada setiap tambahanan persyaratan
dan kendala apapun.

Lindahl et al. [7] mempelajari pengaruh dari jumlah slot waktu yang tersedia,
dalam kualitas jadwal. Tujuan ini agar model pemrograman linear dikembangkan
untuk memecahkan masalah penjadwalan dengan tiga tujuan optimisasi yaitu jum-
lah slot waktu yang tersedia, penggunaan ruangan (meminimumkan jumlah ruangan
yang digunakan) dan kualitas keseluruhan yang mempengaruhi jumlah slot waktu
dalam masalah penjadwalan. Studi tentang jumlah slot waktu yang tersedia sangat
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penting karena lebih mudah untuk menambah jumlah slot waktu ketika menam-
bahkan mata kuliah baru daripada membangun lebih banyak ruangan.

Arsham dan Oblak [1] mempresentasikan prosedur untuk mengalokasikan ru-
ang kelas di lembaga pendidikan berdasarkan model pemrograman linear dimana
fungsi tujuan diminimumkan, dengan nilai-nilai standar dari beberapa parameter
yang disediakan oleh prosedur. Adapun model pertama dengan menetapkan ruang
sebanyak mungkin untuk permintaan. Rajgopal dan Bricker [10] memperkenalkan
bahwa pemrograman matematika dalam memecahkan masalah untuk menentukan
alokasi optimal dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu
adalah pemrograman linear. Cara terbaik dalam pengalokasian sumber daya ter-
batas yang membutuhkan persaingan adalah dengan memastikan keoptimalannya.
Karmarkar [6] memperkenalkan cara yang lebih efektif dan konsisten dengan meng-
alokasikan ruang kelas menggunakan sistem yang dibantu komputer, sehingga da-
pat melacak semua ruang kelas di kampus dengan spesifik secara otomatis. Dengan
demikian, setiap ruang digunakan secara efektif pada semester tertenu.

Pada kertas kerja ini dibahas mengenai optimisasi alokasi penjadwalan ruang ku-
liah berdasarkan data yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
khususnya Jurusan Matematika Universitas Riau yang akan dibandingkan dengan
hasil alokasi penjadwalan ruang kuliah menggunakan pemrograman linear integer
nol-satu yang akan diselesaikan dengan aplikasi LINGO 11.0. Untuk menjelaskan
hal ini, pada bagian dua dijelaskan model dan pembahasan permasalahan alokasi
penjadwalan ruang kuliah menggunakan pemrograman integer nol-satu. Kemudian
dilanjutkan dibagian ketiga dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kertas
kerja ini.

2. MODEL ALOKASI RUANG KULIAH

Langkah awal model perumusan alokasi penjadwalan ruang kuliah adalah mengum-
pulkan semua data yang berhubungan dengan alokasi penjadwalan ruang kuliah.
Selanjutnya, memodelkan masalah dengan mengelompokkan komponen-komponen
yang akan dijadwalkan dan membentuk himpunan-himpunan berdasarkan kelom-
pok untuk mempermudah mengetahui bagian-bagian varibel keputusan yang akan
dicari penyelesaiannya. Pemodelan masalah penjadwalan dibuat berdasarkan terse-
dianya sejumlah ruangan yang dapat digunakan dalam proses perkuliahan. Waktu
yang diatur dalam setiap harinya pada periode waktu lima hari dimulai dari hari
Senin hingga Jumat serta mata kuliah yang akan dijadwalkan.

Penjadwalan tersebut dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
kendala-kendala yang tersedia. Indeks k mewakili mata kuliah, indeks j mewakili
ruang dan indeks i mewakili rentang waktu. Indeks pada variabel keputusan alokasi
penjadwalan ruang kuliah ini terdiri dari tiga indeks utama yaitu i, j, k atau dapat
ditulis xi,j,k. Contoh himpunan dalam permasalahan kertas kerja ini digunakan data
mata kuliah, ruang kuliah, dan rentang waktu perkuliahan dari Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam khususnya Jurusan Matematika Universitas Riau pada
Semester Genap tahun akademis 2019-2020 sebagai berikut:
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M := Himpunan semua mata kuliah Jurusan Matematika pada Semester Genap
tahun akademis 2019-2020 diberi dengan indeks k. Terdapat 69 mata kuliah
yang akan terjadwalkan berdasarkan nomor urut mata kuliah. Indeks k mewa-
kili anggota himpunan M := {M1,M2, . . . ,M69} atau dapat ditulis ∀k ∈ M .

R := Himpunan semua ruang yang disediakan untuk perkuliahan Jurusan Matema-
tika diberi indeks j. Indeks j mewakili himpunan R := {R1, R2, R3, R4, R5}
atau dapat ditulis ∀j ∈ R. Berdasarkan ruang kuliah mewakili R101, R202,
R302, R304, dan R308. Perkuliahan memerlukan fasilitas ruangan yang sesuai
dengan kebutuhan perkuliahan tersebut. Pada umumnya, masing-masing ru-
ang perkuliahan digunakan berkapasitas 45 orang.

W := Himpunan rentang waktu perkuliahan yang tersedia diberi indeks i. Dalam
pembahasan ini, terdapat lima belas rentang waktu yang tersedia yaitu waktu
1, waktu 2, waktu 3, waktu 4, waktu 5, waktu 6, waktu 7, waktu 8, waktu
9, waktu 10, waktu 11, waktu 12, waktu 13, waktu 14, dan waktu 15, dengan
slot waktu sebagai berikut:

Hari (waktu) Senin (1) Senin (2) Senin (3)

Jam
07.30-09.10 10.15-11.55 13.30-15.10

atau 07.30-10.00 atau 10.15-12.45 atau 13.30-16.00
Hari (waktu) Selasa (4) Selasa (5) Selasa (6)

Jam
07.30-09.10 10.15-11.55 13.30-15.10

atau 07.30-10.00 atau 10.15-12.45 atau 13.30-16.00
Hari (waktu) Rabu (7) Rabu (8) Rabu (9)

Jam
07.30-09.10 10.15-11.55 13.30-15.10

atau 07.30-10.00 atau 10.15-12.45 atau 13.30-16.00
Hari (waktu) Kamis (10) Kamis (11) Kamis (12)

Jam
07.30-09.10 10.15-11.55 13.30-15.10

atau 07.30-10.00 atau 10.15-12.45 atau 13.30-16.00
Hari (waktu) Jum’at (13) Jum’at (14) Jum’at (15)

Jam
07.30-09.10 10.15-11.55 13.30-15.10

atau 07.30-10.00 atau 10.15-12.45 atau 13.30-16.00

Indeks i mewakili anggota himpunan W := {W1,W2, . . . ,W15} atau dapat
ditulis ∀i ∈ W . Misalkan W6 = {33} dapat diartikan bahwa perkuliahan
di hari selasa pada waktu ketiga untuk pengalokasian mata kuliah Metode
Numerik (Statistika). Bagian dari W dialokasikan untuk mata kuliah tertentu
sesuai dengan kebutuhan variabel keputusan.

E := Himpunan beban SKS yang diberi indeks s yaitu E := {2, 3}. Dalam per-
masalahan ini mewakili mata kuliah dengan bobot 2 SKS dan 3 SKS.

F := Himpunan Semester Genap tahun akademis 2019-2020 yaitu pada semester 2,
4, dan 6 yang diberi indeks t.

WMi := Himpunan bagian mata kuliah yang dijadwalkan pada waktu ke-i untuk setiap
∀i ∈ W yang diberi indeks ik. Data himpunan ini dapat disesuaikan dengan
mata kuliah dengan waktu tertentu sesuai kondisi yang dibutuhkan. Misalkan,
jika mata kuliah Kalkulus 2 (A) dan Kalkulus 2 (B) dijadwalkan pada hari
Senin di waktu pertama maka WM1 := {1, 2}.

4



MRj := Himpunan bagian mata kuliah yang dialokasikan pada ruang j untuk setiap
∀j ∈ R. Misalnya, jika Kalkulus 2 (A) dan Kalkulus 2 (B) dialokasikan pada
ruang 101 maka CD1 := {1, 2}.

MEs := Himpunan bagian mata kuliah yang memiliki bobot SKS dengan indeks s.
Misalkan ME2 := {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35} yang berarti mata
kuliah memiliki 2 bobot SKS.

Setelah membentuk himpunan-himpunan pada alokasi penjadwalan ruang kuliah
menggunakan pemrograman linear integer nol-satu, kemudian menentukan kendala-
kendala yang berlaku agar membentuk alokasi ruang yang optimal. Kendala tersebut
dapat diperoleh dari kebijakan Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Riau sebagai berikut:

(i) Penjadwalan mata kuliah disusun berdasarkan banyaknya hari dalam satu
minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum’at.

(ii) Dalam setiap hari ada tiga rentang waktu jadwal mata kuliah. Waktu pertama
yaitu pada jam 07.30-09.10 atau jam 07.30-10.00, waktu kedua yaitu pada
jam 10.15-11.55 atau 10.15-12.45 dan pada waktu ketiga yaitu 13.30-16.00
atau 13.30-15.10. Waktu pertama, kedua, dan ketiga saling berkaitan satu
sama lain. Jika pada suatu ruangan dialokasikan pada waktu pertama dengan
jam 07.30-09.10 maka waktu kedua dengan jam 10.05-12.45 dan waktu ketiga
dengan jam 13.30-16.00 begitu juga sebaliknya jika waktu pertama adalah
jam 07.30-10.00 maka waktu kedua jam 10.05-11.45 dan waktu ketiga dengan
jam 13.30-15.10. Pada jam 07.30-10.00, jam 10.05-12.45, dan jam 13.30-16.00
dialokasikan untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS, sedangkan jam 07.30-
09.10, jam 10.05-11.45 dan 13.30-15.10 dialokasikan untuk mata kuliah dengan
bobot 2 SKS.

(iii) Ruang kuliah yang dialokasikan untuk Jurusan Matematika adalah ruang
R101, R202, R302, R304 dan R308. Masing-masing ruang kuliah memiliki
kapasitas 45 orang.

(iv) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa Semester Genap pada tahun akademis
2019-2020 yaitu pada semester 2, 4, 6, dan 8.

(v) Setiap mata kuliah dialokasikan ke satu ruang.

(vi) Mata kuliah wajib tidak dapat dialokasikan pada siang hari atau jam ketiga.

(vii) Hari Jum’at pada jam kedua mata kuliah dengan bobot 3 SKS ditiadakan,
karena pada jam kedua terjadi waktu yang singkat disebabkan istirahat sholat
jum’at.

(viii) Jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran pada suatu ruang tidak
boleh melebihi kapasitas dari ruang kelas.
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Pada artikel ini menggunakan persamaan binary integer programming (0 atau 1),
karena persoalan ini tidak dapat dinilai dalam bentuk pecahan [5, h. 474-475],
sehingga variabel keputusan xi,j,k untuk setiap i ∈ W , j ∈ R dan k ∈ M dari
permasalahan tersebut sebagai berikut:

xi,j,k =

{
1 jika mata kuliah k dialokasikan pada waktu i di ruang j

0 untuk kondisi lainnya

Langkah berikutnya, memodelkan fungsi tujuan dan kendala secara matematis.
Fungsi tujuan dari permasalahan ini adalah memaksimumkan alokasi penjadwalan
ruang kuliah agar memuat banyak mata kuliah yang ditawarkan, sehingga dapat
dimodelkan sebagai berikut:

maks z =
∑
i∈W

∑
j∈R

∑
k∈M

xi,j,k

dengan formulasi kendala-kendala sebagai berikut:

(I) Mata kuliah wajib tidak dapat dialokasikan sore hari pada jam ketiga, karena
pada jam ketiga hanya dialokasikan untuk mata kuliah pilihan. Secara mate-
matis dapat ditulis sebagai berikut:

∑
i

49∑
k=1

xi,j,k = 0 ; ∀j ∈ R,

dengan i:={3, 6, 9, 12, 15} yang berarti bahwa waktu i tersebut tidak dapat
digunakan pada mata kuliah wajib.

(II) Setiap mata kuliah dialokasikan tepat pada satu ruang dan satu periode waktu
tertentu, karena untuk satu mata kuliah diselerenggarakan pada satu ruang ku-
liah dan pada jam tertentu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

15∑
i=1

5∑
j=1

xi,j,k = 1 ; ∀k ∈ M,

(III) Paling banyak terdapat satu mata kuliah yang akan diselenggarakan dalam
suatu ruang dan suatu periode waktu tertentu, sehingga variabel keputusannya
akan bernilai nol atau satu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

69∑
k=1

xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W, j ∈ R,

(IV) Terdapat mata kuliah yang sama terdiri dari 2 kelas dialokasikan pada ru-
ang kelas yang berbeda dalam waktu yang sama. Dengan demikian, Secara
matematis dapat ditulis sebagai berikut:

5∑
j=1

xi,j,k =
5∑

j=1

xi,j,k+1 ; ∀i ∈ W,
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5∑
j=1

xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W,

masing-masing menggunakan mata kuliah k:={1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 24, 29,
31, 34, 36, 40, 42, 45, 47, 51}.

(V) Terdapat mata kuliah yang sama terdiri dari 3 kelas dialokasikan pada ruang
kelas yang berbeda dalam waktu yang sama. Secara matematis dapat ditulis
sebagai berikut:

5∑
j=1

xi,j,k =
5∑

j=1

xi,j,k+1 =
5∑

j=1

xi,j,k+2 ; ∀i ∈ W,

5∑
j=1

xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W,

masing- masing menggunakan mata kuliah k:={58, 59, 60}.

(VI) Mata kuliah wajib dan pilihan pada Semester 2, 4, dan 6 dijadwalkan pada
periode waktu yang berbeda, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

(i) Semester 2
Terdapat mata kuliah wajib dan pilihan pada Semester 2 dan dapat dit-
ulis secara matematis sebagai berikut:

(a) Matematika:
∑5

j=1

∑
k xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W . Masing-masing menggu-

nakan mata kuliah k:={1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19}.
(b) Statistika:

∑5
j=1

∑
k xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W . Masing-masing menggu-

nakan mata kuliah k:={9, 10, 11, 12, 21, 22, 23}.
(ii) Semester 4

Terdapat mata kuliah wajib dan pilihan pada Semester 4 dan dapat dit-
ulis secara matematis sebagai berikut:

(a) Matematika:
∑5

j=1

∑
k xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W . Masing-masing menggu-

nakan mata kuliah k:={24, 29, 31, 50, 51, 53, 54}.
(b) Statistika:

∑5
j=1

∑
k xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W . Masing-masing menggu-

nakan mata kuliah k:={26, 27, 28, 33, 61, 62, 63, 64, 65}.
(iii) Semester 6

Terdapat mata kuliah wajib dan pilihan pada Semester 6 dan dapat dit-
ulis secara matematis sebagai berikut:

(a) Matematika:
∑5

j=1

∑
k xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W . Masing-masing menggu-

nakan mata kuliah k:={34, 36, 40, 42, 45, 47, 55, 56, 57, 58}.
(b) Statistika:

∑5
j=1

∑
k xi,j,k ≤ 1 ; ∀i ∈ W . Masing-masing menggu-

nakan mata kuliah k:={38, 39, 44, 49, 66, 67, 68, 69}.

(VII) Pada hari Jum’at di jam kedua terdapat mata kuliah dengan bobot 3 SKS
ditiadakan, karena pada jam kedua terdapat waktu yang singkat disebabkan
sholat Jum’at, karena tidak boleh mata kuliah dialokasikan pada hari Jum’at
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jam kedua disatu waktu dan disatu ruang dengan mata kuliah bobot 3 SKS,
sehingga variabel keputusan bernilai nol. Secara matematis dapat ditulis se-
bagai berikut:

5∑
j=1

14∑
i=14

51∑
k=13

xi,j,k = 0;
5∑

j=1

14∑
i=14

69∑
k=54

xi,j,k = 0.

(VIII) Ada mata kuliah yang berbobot 4 SKS, dijadwalkan menjadi dua kali tatap
muka dalam seminggu, sehingga mata kuliah tersebut menjadi 2 SKS dalam
satu kali tatap muka. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

9∑
i=1

5∑
j=1

∑
k

xi,j,k ≤ 1;
15∑
i=7

5∑
j=1

∑
k

xi,j,k ≤ 1,

masing-masing menggunakan mata kuliah k:={1,3}.
(IX) Semua variabel keputusan bernilai integer nol-satu. Secara matematis dapat

ditulis sebagai berikut:

xi,j,k ∈ {0, 1};∀i ∈ W, j ∈ R, k ∈ M.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi LINGO 11.0, alokasi penjad-
walan ruang kuliah dengan metode pemrograman linear integer nol-satu sudah me-
menuhi kendala-kendala yang berlaku dan diperoleh nilai yang optimal. Hasil ini
dapat dilihat pada salah satu hasil komputasi sebagai mana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Data Hasil Optimisasi Alokasi Penjadwalan Ruang Kuliah Semester Genap
2019-2020 Jurusan Matematika

Hari Ruang Waktu Prodi Mata Kuliah SKS SMT

Senin

101 07.30-09.10 S1 Stat Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 (W)
202 07.30-10.00 S1 Mat Fisika Dasar II (B) 3 2 (W)
302 07.30-10.00 S1 Mat Fisika Dasar II (A) 3 2 (W)
304 07.30-10.00 S1 Mat Persamaan Diferensial Biasa (B) 3 6 (W)
308 07.30-10.00 S1 Mat Persamaan Diferensial Biasa (A) 3 6 (W)
101 10.15-12.45 S1 Mat Statistika Matematika (A) 3 6 (W)
202 10.15-11.55 S1 Stat Kewirausahaan 2 2 (W)
302 10.15-12.45 S1 Mat Statistika Matematika (B) 3 6 (W)
304 10.15-11.55 S1 Mat Kalkulus II (A’) 2 2 (W)
308 10.15-11.55 S1 Mat Kalkulus II (A’) 2 2 (W)
101 13.30-16.00 S1 Stat Statistika Bayesian 3 6 (P)
202 13.30-16.00 S1 Mat Pengantar Optimisasi (A) 3 4 (P)
304 13.30-16.00 S1 Mat Pengantar Optimisasi (B) 3 4 (P)
308 13.00-15.30 S1 Stat Basis Data 3 4 (P)

Hari Ruang Waktu Prodi Mata Kuliah SKS SMT

Jum’at

101 07.30-10.00 S1 Mat Logika Matematika (A) 3 2 (W)
202 07.30-10.00 S1 Stat Metode Numerik 3 4 (W)
302 07.30-10.00 S1 Mat Logika Matematika (B) 3 2 (W)
308 07.30-10.00 S1 Stat Analisis Runtun Waktu 3 6 (W)
101 10.15-11.55 S1 Mat Pendidikan Agama (B) 2 2 (W)
202 10.15-11.55 S1 Mat Pendidikan Kewarganegaraan (A) 2 6 (W)
302 10.15-11.55 S1 Stat Bahasa Inggris 2 2 (W)
304 10.15-11.55 S1 Mat Pendidikan Agama (A) 2 2 (W)
308 10.15-11.55 S1 Mat Pendidikan Kewarganegaraan (B) 2 2 (W)
202 13.30-16.00 S1 Stat Pengantar Kombinatorik 3 4 (P)
302 13.30-16.00 S1 Mat Model Risiko 3 6 (P)
308 13.30-16.00 S1 Stat Analisis dan Strategi Keputusan 3 4 (P)
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Tabel 2: Jadwal Penggunaan Ruang Kuliah Semester Genap 2019-2020 dari Jurusan
Matematika

Hari Ruang Waktu Prodi Mata Kuliah SKS SMT

Senin

101 07.30-09.10 S1 Mat Kalkulus II (A) 2 2 (W)
202 07.30-09.10 S1 Mat Kalkulus II (B) 2 2 (W)
302 07.30-10.00 S1 Mat Analisis Real I (A) 3 6 (W)
304 07.30-10.00 S1 Mat Analisis Real I (B) 3 6 (W)
308 07.30-10.00 S1 Stat Kalkulus II 3 2 (W)

204 Dekanat 07.30-10.00 S1 Stat Metodologi Penelitian 3 6 (W)
101 10.05-12.35 S1 Mat Matematika Aktuaria II 3 4 (P)
202 10.05-11.45 S1 Stat Ilmu Lingkungan 2 2 (W)
302 10.05-12.35 S1 Mat Logika Matematika (A) 3 2 (W)
304 10.05-12.35 S1 Mat Logika Matematika (B) 3 2 (W)
101 13.00-15.30 S1 Mat Matematika Ekonomi 3 6 (P)
202 13.00-15.30 S1 Stat Basis Data 3 4 (P)
302 13.00-15.30 S1 Stat Analisis Runtun Waktu 3 6 (W)

Hari Ruang Waktu Prodi Mata Kuliah SKS SMT

Jum’at

202 07.30-10.00 S1 Mat Fungsi Variabel 3 6 (W)
Kompleks (A)

101 07.30-10.00 S1 Mat Fungsi Variabel 3 6 (W)
Kompleks (B)

302 07.30-10.00 S1 Mat Pengantar Teori 3 4 (W)
Peluang (A)

304 07.30-10.00 S1 Mat Pengantar Teori 3 4 (W)
Peluang (B)

202 Dekanat 07.30-09.10 S1 Stat Bahasa Inggris 2 2 (W)
308 07.30-10.00 S1 Stat Metode Numerik 3 4 (W)
101 10.05-11.45 S1 Mat Pendidikan Agama (A) 2 2 (W)
202 10.05-11.45 S1 Mat Pendidikan Agama (B) 2 2 (W)
101 13.30-16.00 S1 Mat Pengantar Differensial 3 6 (P)

Geometri
202 13.30-16.00 S1 Mat Riset Operasi I 3 4 (P)
302 13.30-16.00 S1 Mat Kapita Selekta Matemati- 3 6 (P)

ka Murni
304 13.30-16.00 S1 Mat Kapita Selekta Matemati- 3 6 (P)

ka Komputasi
308 13.30-16.00 S1 Stat Kapita Selekta Matemati- 3 6 (P)

ka Managemen
202 Dekanat 13.30-16.00 S1 Stat Simulasi Statistika 3 4 (P)
204 Dekanat 13.30-16.00 S1 Stat Topik Khusus Statistika 3 6 (W)

dengan keterangan: Stat = Mata kuliah Program Studi Statistika, SMT = Semester,
W = Mata kuliah wajib, dan P = Mata kuliah pilihan.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi LINGO 11.0, alokasi pen-
jadwalan ruang kuliah dengan metode pemrograman linear integer nol-satu sudah
memenuhi kendala-kendala yang berlaku dan diperoleh nilai yang optimal. Hasil
yang diperoleh akan dibandingkan dengan penjadwalan ruang kuliah secara ma-
nual, dapat dilihat pada Tabel 2. Adapun perbedaan penjadwalan ruang kuliah
secara manual dengan menggunakan pemrograman linear integer nol-satu adalah
sebagai berikut:

(i) Penjadwalan ruang kuliah secara manual

(a) Waktu penjadwalan mata kuliah yang kurang efisien, karena diperlukan
waktu yang lama untuk mengalokasikan 69 mata kuliah ke ruang kuliah
yang sudah ditentukan dengan waktu yang sesuai secara manual.
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(b) Pengalokasian penggunaan ruang dan waktu kurang efisien, masih terda-
pat beberapa mata kuliah dialokasikan ke ruang yang tidak sesuai dengan
ruang yang telah tersedia. Seharusnya, setelah dilakukan perhitungan
dengan aplikasi LINGO 11.0 dapat dialokasikan ke ruang yang telah di-
tentukan tanpa mengganggu waktu dan ruangan lainnya.

(c) Diperlukan waktu yang lama untuk membuat skenario penjadwalan agar
sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

(ii) Penjadwalan ruang kuliah menggunakan pemrograman linear integer nol-satu

(a) Waktu penjadwalan mata kuliah lebih efisien, karena semua mata ku-
liah dialokasikan pada ruang dan waktu yang sudah ditetapkan kedalam
pemodelan matematika dengan menggunakan aplikasi LINGO 11.0, se-
hingga menghasilkan jadwal yang optimal. Hal ini dapat dilihat pada
Tabel 1.

(b) Pengalokasian penggunaan ruang kuliah sudah optimal, karena semua
mata kuliah sudah sesuai dengan ruangan dan waktu yang telah tersedia
tanpa mengganggu ruang yang lainnya.

(c) Untuk membuat beberapa skenario untuk penjadwalan yang berbeda,
tetapi tetap memenuhi kebijakan yang ada yaitu dengan hanya merubah
beberapa kendala sesuai dengan pembuat keputusan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan optimisasi alokasi penjadwalan ruang kuliah
menggunakan pemrograman linear integer-nol satu pada artikel ini, bertujuan un-
tuk menentukan alokasi penjadwalan ruang kuliah secara optimal dengan memaksi-
mumkan fungsi objektif (tujuan). Fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam penjad-
walan dapat dirumuskan sehingga diperoleh solusi optimal menggunakan aplikasi
LINGO 11.0, karena pengalokasian semua mata kuliah sudah ditentukan dengan
waktu, ruang yang tepat tanpa menambahkan ruang kuliah.

Dengan demikian, optimisasi alokasi ruang kuliah menggunakan aplikasi LINGO
11.0 dengan metode pemrograman linear integer nol-satu lebih layak daripada pen-
gaturan ruang kuliah secara manual dari Jurusan Matematika.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. D. H.
Gamal, M.Sc. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan
kertas kerja ini.
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