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RINGKASAN

Laporan Skripsi dengan judul “Pembuatan Suggest System Dalam
Pengisian Kartu Rencana Studi Dengan Menggunakan Algoritma Genetika Studi
Kasus Stmik Sinar Nusantara”, disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan
pada tanggal 13 Desember 2013 sampai selesai.

Tujuan dari skripsi ini adalah Mengimplementasikan algoritma Genetika
dalam model Suggest System untuk pengisian Kartu Rencana Studi di STMIK
Sinar Nusantara. Diharapkan dengan pembuatan suggest system untuk pengisian
KRS dengan mengimplementasikan algoritma Genetika ini dapat
membantu/mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah, pemilihan
konsentrasi studi, dan masalah akademik lainnya. Disamping itu, sistem ini juga
menampilkan informasi IP Semester, IP Komulatif, Nilai semester, dan nilai dari
semua mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa tersebut.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat
guna melengkapi sistem yaitu metode pengumpulan data antara lain penulis
melakukan pencarian,  pembelajaran dari berbagai macam literatur dan dokumen
yang menunjang pengerjaan serta penyusunan karya ilmiah, serta melakukan
wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

Analisa data dilakukan berdasarkan hasil implementasi algoritma
Genetika, yaitu dengan melakukan pengujian sistem yang dibandingkan dengan
pengujian manual. Pengujian dilakukan sebanyak tujuh kali uji dengan
mengansumsikan mahasiswa yang mempunyai “masalah” yang berbeda-beda
antara pengujian satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat terlihat
perbandingan antara pengujian manual dan pengujian sistem, serta pengujian ini
juga akan menjawab bagaimana kinerja proses algoritma Genetika dalam
pengambilan Kartu Rencana Studi di STMIK Sinar Nusantara.

Kata Kunci: Suggest System, Kartu Rencana Studi, Algoritma Genetika.



v

SUMMARY

The report of the Thesis with the title "The making of suggest system to
filling studyplan card by using genetic algoritme, case study at STMIK Sinar
Nusantara was submitted”. The report was based on the research on 13th
december 2013 until finished.

The aim of the research is implementation genetics algoritme in suggest
system model to filling study plan card at STMIK Sinar Nusantara. By using the
system, it can help the student to choose the subjects, the study concentration and
the others academic problems. Beside them, this system is also appear IP semester
information,comullative IP, semester score and score for all subjects that student
take.

The method that used to collect data for completing this system is
Collecting Data Information Method such as observation from many literatures
and document that related to the topic, also interviewing stakeholders.

Data analyse of the research is the examination on the system and it was
compared to the manual system.the examination was done 7 times with the
different problems that the student had. So, it can see the comparation result
between manual examination and system examination. The examination can also
answer the question"how do the genetic algoritme system process on taking the
study plan card at STMIK Sinar Nusantara.

Key word: Suggest System, Study Plan Card, Genetic Algoritme
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