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ABSTRACT 
Exam scheduling is a combinatorial problem. One approach that can be used for solving the problem is Boolean 
satisfiability problem (SAT). This paper presents a proses conducted in solving an exam scheduling problem found at 
Informatics Dept. Parahyangan Catholic University using Boolean satisfiability problem approach. The scheduling is 
encoded as a SAT problem and is solved by using two simple SAT inference techniques. These techniques are unit 
propagation and  failed literal rule. 
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1. Pendahuluan 
Secara umum masalah penjadwalan dipahami sebagai masalah pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu 
dengan batasan/syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dua masalah penjadwalan yang umum dijumpai di perguruan tinggi 
adalah masalah penjadwalan kuliah dan penjadwalan ujian. Berbagai pendekatan dan teknik telah diusulkan untuk 
menyelesaikan permasalahan penjadwalan, di antaranya dengan algoritma genetik[8], simulated annealing[5], algoritma 
rekursif[1], dan algoritma semut[4]. 
 
Salah satu masalah penjadwalan ujian yang ditemui pada Jurusan Teknik Informatika Unpar adalah masalah penjadwalan 
ujian sidang seminar. Penyusunan jadwal menjadi tanggungjawab koordinator matakuliah seminar. Jadwal yang disusun 
harus menjamin bahwa mahasiswa tidak boleh bentrok dengan ujian mata kuliah yang lain dan dosen pembimbing 
maupun dosen penguji tidak boleh bentrok dengan jadwal mengawas ujian atau kegiatan lainnya.  
 
Masalah penjadwalan termasuk ke dalam masalah kombinatorial. Boolean satisfiability atau SAT adalah salah satu teknik 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Penjadwalan dipandang sebagai Constraint Satisfactory Problem dan 
untuk menyelesaikannya digunakan pendekatan SAT. Masalah biasanya dinyatakan dalam Conjunctive Normal Form 
(CNF) yang berbentuk konjungsi dari satu atau beberapa klausa dan setiap klausa merupakan suatu disjungsi dari satu 
atau beberapa literal. Dua teknik inferensi SAT yang dapat digunakan adalah unit propagation dan failed literal rule. 
Prinsip kerja dari dua teknik ini sangat sederhana. Walaupun begitu, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan 
dengan menggunakan kedua teknik ini. Contohnya adalah penyelesaian masalah permainan Sudoku[6]. 
  
Makalah ini memaparkan penelitian yang dilakukan terhadap masalah penjadwalan ujian Seminar di Jurusan Teknik 
Informatika Unpar. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sejauh mana masalah penjadwalan ujian 
seminar ini dapat dimodelkan sebagai permasalahan SAT dan bagaimana menerapkan teknik inferensi SAT unit 
propagation dan failed literal rule untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan ujian seminar tersebut. Sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan masalah penjadwalan ke dalam bentuk permasalahan SAT, menerapkan 
teknik inferensi unit propagation dan failed literal rule, dan mengimplementasikan algoritma kedua teknik inferensi 
tersebut ke dalam sebuah prototipe perangkat lunak.  
 
2. Landasan Teori 
2.1  Logika Proposisional 
Logika proposisional merupakan logika yang paling sederhana. Kalimat dalam logika proposisional disebut sebagai 
proposisi. Proposisi dapat berupa atom atau kalimat kompleks yang merupakan komposisi kalimat dengan menggunakan 
operator logik (∧,∨,⇒, dsb.). Atom sendiri dapat berupa simbol konstanta, yaitu true atau false, atau simbol variabel 
proposisi. Atom atau negasi dari atom biasa disebut sebagai literal. Setiap kalimat pada logika proposisi memiliki salah 
satu dari nilai {true, false}. Arti kalimat kompleks yang terdiri atas n variabel merupakan fungsi dari nilai kebenaran n 
variabel tersebut. Pemberian nilai kebenaran pada semua variabel dalam suatu kalimat disebut sebagai interpretasi. 
Kalimat F tersebut dapat dipenuhi (satisfiable) jika ada interpretasi yang membuat F bernilai true. 
 
Terdapat banyak cara untuk menyatakan suatu kalimat dalam logika proposisi. Untuk memudahkan komputasi 
diperlukan bentuk-bentuk standar. CNF (Conjunctive Normal Form) adalah salah satu bentuk standar, dimana sebuah 
kalimat dinyatakan sebagai konjungsi dari elementary disjunct (disjungsi dari literal-literal dan tidak ada variabel yang 
muncul di dua disjungsi) dan tidak ada conjunct yang sama. Misal p, q, dan r adalah variabel proposisi, maka contoh 
kalimat dalam bentuk CNF adalah p, ¬q, p ∨ q, dan ¬p ∨ q ∨ ¬r.  
 
Sebagai catatan, disjungsi dari literal biasa disebut juga klausa, klausa yang hanya terdiri dari satu literal disebut sebagai 
unit clause, dan kalimat yang dinyatakan dalam salah satu bentuk standar seringkali disebut juga sebagai formula. 
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2.2  Teknik Inferensi SAT 
Boolean Satisfiability Problem (SAT) adalah suatu permasalahan untuk menentukan apakah sebuah kalimat dapat 
dipenuhi (satisfiable) atau tidak. Dengan perkataan lain, jika diberikan sebuah kalimat, maka akan ditentukan apakah ada 
interpretasi dari kalimat tersebut dimana kalimat bernilai true. Resolusi adalah salah satu teknik inferensi untuk 
permasalahan satisfiability yang paling terkenal [3]. Prinsip kerja resolusi secara umum adalah sebagai berikut : 
diberikan dua klausa ωr = (xi ∨ α) dan ωs = (¬xi ∨ β), di mana α dan β adalah disjungsi dari literal; dari kedua klausa 
tersebut diturunkan sebuah klausa baru ωt dengan menggunakan operasi resolusi ρ dimana ωt = ρ(ωr, ωs ,xi) = ρ((xi ∨ 
α),(¬xi ∨ β), xi) = (α∨ β). 
 
Resolusi dikenal sebagai prosedur pembuktian untuk SAT yang bersifat sound (semua yang dibuktikan pasti benar) dan 
complete (semua yang benar pasti dapat dibuktikan) [7]. Setiap variabel x dieliminasi dengan mengaplikasi operator 
resolusi terhadap setiap pasangan klausa yang mengandung x dan ¬x. Terdapat dua kemungkinan hasil di akhir proses, 
yaitu : hasilnya berupa himpunan klausa yang kosong, yang berarti formula tidak dapat dipenuhi (unsatisfiable) atau 
hasilnya berupa himpunan klausa yang hanya mengandung literal murni, yang berarti formula dapat dipenuhi 
(satisfiable). Sebuah literal disebut murni jika variabelnya hanya muncul dalam bentuk positif atau negatif dalam 
keseluruhan formula. 
 
Secara umum resolusi ini tidak dapat digunakan sebagai prosedur yang utuh dalam proses komputasi. Untuk itu 
digunakan algoritma yang berbeda-beda untuk menyederhanakan formula proposisional untuk membatasi penggunaan 
resolusi. Contohnya adalah bentuk terbatas dari resolusi dimana hanya anak klausa yang disederhanakan saja yang dapat 
diturunkan. Secara formal, diberi ωr = (xi ∨ α) dan ωs = (¬xi ∨ α), di mana α adalah disjungsi dari literal, diturunkan 
klausa ωt = ρ(ωr, ωs ,xi) = ρ((xi ∨ α),(¬xi ∨ α), xi) = (α). Dua bentuk terbatas dari resolusi yang umum digunakan adalah 
unit propagation dan failed literal rule. Penjelasan singkat dari kedua teknik inferensi tersebut adalah sebagai berikut: 
• Unit propagation 
 Aturan unit clause merupakan aturan penyederhanaan yang paling banyak digunakan pada algoritma backtrack-

search SAT [7]. Aturan ini diterapkan bilamana sebuah unit clause ωi = (lj) diidentifikasi. Pada kasus ini, semua 
klausa yang mengandung literal lj dinyatakan terpenuhi (satisfied) dan literal ¬lj dibuang dari semua klausa yang 
mengandung lj. Aturan unit clause dapat diiterasi dan proses ini disebut sebagai unit propagation. Sebagai ilustrasi 
diberikan sekumpulan klausa (i) p, (ii) ¬p ∨¬q, dan (iii) q ∨ ¬r. Misal diterapkan aturan unit clause dengan ωi = p, 
maka klausa (ii) dapat disederhanakan menjadi ¬q. Dengan menerapkan aturan unit clause sekali lagi dengan ωi = 
¬q, klausa (iii) dapat disederhanakan menjadi ¬r. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kumpulan klausa tersebut 
dapat dipenuhi karena ada interpretasi (p, ¬q, dan ¬r) yang membuat kumpulan klausa tersebut terpenuhi. 

• Failed literal rule 
 Penerapan teknik failed literal rule [2] diawali dengan mengambil sebarang variabel proposisi, misalnya x, dan 

memberinya nilai kebenaran true atau false. Kemudian dilakukan unit propagation. Hasil dari unit propagation diuji 
apakah terjadi konflik atau tidak. Konflik terjadi jika ada variabel proposisi yang muncul dalam bentuk positif dan 
negatif atau bernilai true dan false. Jika tidak terjadi konflik, maka proses selesai dan jika terjadi konflik maka unit 
propagation diulang dengan mengubah nilai kebenaran x. Sebagai contoh, misalnya diberikan sekumpulan klausa (i) 
¬p ∨¬q, (ii) q ∨ ¬r, dan (iii) ¬p ∨ q ∨ r. Misal kita ambil variabel p dan kita beri nilai true. Penerapan unit 
propagation, lebih tepat dua kali aturan unit clause,  terhadap kumpulan klausa menghasilkan (i) p, (ii) ¬q, (iii) ¬r, 
dan (iv) r. Tampak bahwa terjadi konflik pada kumpulan  klausa tersebut. Oleh karena itu inferensi diulang dengan 
memberi p nilai kebenaran false. Dengan p bernilai false, penerapan unit propagation akan menghasilkan dua klausa 
(i) ¬p dan (ii) q ∨ ¬r. Penerapan failed literal rule sekali lagi dengan memberi nilai true untuk q akan menghasilkan 
kumpulan klausa (i) ¬p dan  (ii) q  yang membuktikan bahwa kumpulan klausa (i) ¬p ∨¬q, (ii) q ∨ ¬r, dan (iii) ¬p 
∨ q ∨ r dapat dipenuhi. 

 
3. Metode Penelitian 
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendefinisian masalah, pemodelan, pengembangan perangkat lunak 
atau prototipe, dan pengujian. Bagian ini tidak membahas pelaksanaan tahapan tersebut satu per satu, melainkan akan 
memaparkan beberapa hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: definisi masalah yang 
dijadikan studi kasus, pemodelan masalah ke dalam SAT, algoritma, dan struktur data yang digunakan pada 
implementasi prototipe. Sedangkan pengujian dan hasilnya akan dibahas pada bagian tersendiri.  
 
3.1  Definisi masalah 
Salah satu mata kuliah wajib pada Program Studi Teknik Informatika Unpar adalah mata kuliah Seminar. Peserta kuliah 
Seminar harus mencari topik penelitian dan satu atau dua dosen pembimbing di awal kuliah. Dari topik tersebut peserta 
akan membuat proposal penelitian dan mempelajari teori dasar terkait dengan topik tersebut. Hasil dari Seminar ini akan 
dilanjutkan pada mata kuliah Skripsi. Salah satu komponen nilai untuk mata kuliah ini adalah nilai Ujian atau Sidang 
Seminar. Setiap mahasiswa harus menempuh dua kali ujian Seminar. Pelaksanaan ujian pertama adalah di masa Ujian 
Tengah Semester dan ujian kedua pada masa Ujian Akhir Semester. Setiap kali ujian mahasiswa akan diuji oleh seorang 
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dosen penguji dan didampingi oleh (para) pembimbing. Jadwal ujian mata kuliah Seminar ini tidak ditetapkan di awal 
semester, melainkan seminggu sebelum masa ujian dimulai. Koordinator mata kuliah Seminar bertugas untuk menyusun 
jadwal tersebut. Dalam menyusun jadwal Koordinator harus memperhatikan berapa hari, ruang, dan sesi (jam) yang 
dapat digunakan. Tentu saja Koordinator harus memperhatikan pada hari dan sesi mana saja setiap mahasiswa dan dosen 
tidak dapat dijadwalkan. Jadwal yang disusun harus menjamin bahwa mahasiswa tidak bentrok dengan ujian mata kuliah 
yang lain dan juga dosen baik pembimbing maupun penguji tidak bentrok dengan kegiatan lain, misalnya mengawas 
ujian. Berikut ini adalah batasan yang harus dipenuhi oleh jadwal yang disusun: 
1. Setiap mahasiswa harus dijadwalkan 
2. Dosen pembimbing harus hadir pada saat mahasiswa bimbingannya sidang 
3. Dosen penguji bukan dosen pembimbing 
4. Setiap partisipan (dosen dan mahasiswa) tidak boleh dijadwalkan di suatu slot dimana partisipan tersebut bentrok 

dengan kegiatan lain. 
Masukan atau informasi yang disediakan oleh koordinator adalah slot waktu ujian yaitu hari, ruang, dan sesi; daftar 
mahasiswa peserta kuliah beserta pembimbingnya; daftar ujian dari mahasiswa peserta kuliah; dan daftar waktu yang 
disediakan oleh masing-masing dosen untuk menjadi partisipan sidang. 
 
3.2  Pemodelan 
Untuk memodelkan permasalahan penjadwalan dengan menggunakan SAT, dimisalkan dipunyai lima buah himpunan S, 
L, D, R, dan Ss dengan elemen bilangan asli. Masing-masing himpunan merepresentasikan himpunan mahasiswa, dosen, 
hari, ruang, dan sesi. Misal J adalah sebuah relasi S × L × L × D × R × Ss. Sebuah tupel (m, b, u, h, r, s)  ∈ J menyatakan 
mahasiswa m dengan pembimbing dosen b diuji oleh dosen u pada hari h, di ruang r, pada sesi s. Permasalahan 
penjadwalan sekarang dapat dinyatakan sebagai pencarian suatu subhimpunan J1 ⊆ J dimana semua persyaratan yang 
dinyatakan pada definisi masalah terpenuhi. Selanjutnya setiap elemen J, (m, b, u, h, r, s), diasosiasikan dengan sebuah 
proposisi  yang dinotasikan dengan pm,b,u,h,r,s yang akan bernilai true jika dan hanya jika mahasiswa m dibimbing oleh 
dosen b diuji oleh dosen u pada hari h ruang r dan sesi s. Tahap kedua yang dilakukan adalah menyatakan batasan dalam 
bentuk CNF sebagai berikut: 
1. Batasan 1: Setiap mahasiswa harus dijadwalkan 

Misal untuk setiap mahasiswa i didefinisikan sebuah himpunan Xi = {xij | xij adalah pi,b,u,h,r,s} yaitu himpunan 
proposisi yang berasosiasi dengan tupel (m, b, u, h, r, s) ∈ J dimana m = i. Batasan 1 ini dinyatakan dengan 
sekumpulan klausa berbentuk xi1 ∨ xi2 ∨ ... ∨ xi|X| dimana 1≤ i ≤ |S|. 

2. Batasan 2: Dosen pembimbing harus hadir pada saat mahasiswa bimbingannya ujian 
Untuk setiap mahasiswa i dan dosen j, jika j adalah pembimbing dari mahasiswa i maka didefinisikan sekum-pulan 
klausa berbentuk ¬pi,k,u,h,r,s dimana 1≤ k ≤ |L| dan k ≠ j, 1≤ u ≤ |L|, 1≤ h ≤ D|, 1≤ r ≤ |R|, dan 1≤ s ≤ |Ss|. 

3. Batasan 3: Dosen penguji bukan dosen pembimbing 
Untuk setiap mahasiswa i dan dosen j, jika diketahui bahwa dosen j adalah pembimbing dari mahasiswa i maka 
didefinisikan sekumpulan formula berbentuk ¬pi,j,j,h,r,s dimana 1≤ h ≤ |D|, 1 ≤ r ≤ |R|, dan 1≤ s ≤|Ss|. 

4. Batasan 4: Setiap partisipan (dosen dan mahasiswa) tidak boleh dijadwalkan di suatu slot dimana partisipan tersebut 
bentrok dengan kegiatan lain.  
a. Dalam hal partisipan adalah mahasiswa, maka untuk setiap mahasiswa i, jika diketahui bahwa mahasiswa i tidak 

dapat hadir atau dijadwalkan pada hari h sesi s maka didefinisikan sekumpulan formula berbentuk ¬pi,b,u,h,,r,s 
dimana 1≤ b ≤ |L|, 1≤ u ≤ |L|, dan 1≤ r ≤ |R|. 

b. Dalam hal partisipan adalah dosen, maka untuk setiap dosen i jika diketahui bahwa dosen i tidak bisa hadir atau 
dijadwalkan pada hari h sesi s maka didefinisikan sekumpulan formula berbentuk ¬pm,i,j,h,,r,s dan ¬pm,j,i,h,,r,s 
dimana 1≤ m ≤ |S|, 1≤ j ≤ |L|, 1≤ h ≤ |D|, 1≤ r ≤ |R|, dan 1≤ s ≤ |Ss|. 

Selain keempat syarat di atas, ditambahkan juga beberapa syarat yaitu: 
5. Batasan 5: Setiap mahasiswa dijadwalkan maksimal sekali. 

Dengan menggunakan himpunan Xi yang digunakan pada pembentukan batasan 1 di atas, untuk batasan 5 ini untuk 
setiap mahasiswa didefinisikan sekumpulan klausa berbentuk: 
¬xi1 ∨ ¬xi2, ¬xi1 ∨ ¬xi3,  ..., ¬xi1 ∨ ¬xi|X |, ¬xi2 ∨ ¬xi3,  ¬xi2 ∨ ¬xi4,   ... ¬xi2 ∨ ¬xi|X |, ... ,¬xi|X|-1 ∨ ¬xi|X |.  
Kumpulan klausa ini diturunkan dari kalimat xi1 ⇒ ¬xi2 ∧ ¬xi3 ∧ ... ∧ ¬xi|X | dengan menggunakan hukum logika 
proposisi yaitu α ⇒ (β∧γ) ≡ ¬α ∨ ¬(β∧γ) ≡ (¬α ∨ ¬β) ∧ (¬α ∨ ¬γ). 

6. Batasan 6: Setiap dosen tidak boleh dijadwalkan pada dua atau lebih ujian pada hari dan sesi yang sama. 
Misal untuk setiap dosen i, hari j, dan sesi k didefinisikan sebuah himpunan Yijk = {yijkl | yijkl adalah pi,b,u,j,r,k} yaitu 
himpunan proposisi yang berasosiasi dengan tupel (m, b, u, h, r, s) ∈ J dimana b = i atau u = i, h = j, dan s = k. 
Untuk batasan ini untuk setiap dosen i, hari j, dan sesi k didefinisikan kumpulan klausa berbentuk ¬yijk1 ∨ ¬yijk2, 
¬yijk1 ∨ ¬yijk3,  ..., ¬yijk1 ∨ ¬yijk|Yijk |, ¬yijk2 ∨ ¬yijk3,  ¬yijk2 ∨ ¬yijk4,   ... ¬yijk2 ∨ ¬yijk|Yijk |, ... ,¬yijk|Yijk|-1 ∨ ¬yijk|Yijk|.  

7. Batasan 7: Setiap slot hanya dapat digunakan oleh satu ujian. 
Misal untuk setiap hari i, ruang j dan sesi k didefinisikan sebuah himpunan Zijk = {zijkl | zijkl adalah pm,b,u,i,j,k} yaitu 
himpunan proposisi yang berasosiasi dengan tupel (m, b, u, h, r, s) ∈ J dimana h = i, r = j, dan s = k. Untuk batasan 
ini, untuk setiap hari i, ruang j, dan sesi k didefinisikan kumpulan klausa berbentuk ¬zijk1 ∨ ¬zijk2, ¬zijk1 ∨ ¬zijk3,  ..., 
¬zijk1 ∨ ¬zijk|X |, ¬zijk2 ∨ ¬zijk3,  ¬zijk2 ∨ ¬zijk4,   ... ¬zijk2 ∨ ¬zijk|X |, ... ,¬zijk|Zijk|-1 ∨ ¬zijk|Zijk|.  
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3.3  Algoritma 
Semua klausa yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua himpunan yaitu F dan C. Himpunan F adalah himpunan 
klausa dengan panjang satu atau hanya berupa satu literal dan C adalah himpunan klausa sisanya. Himpunan F ini 
selanjutnya disebut sebagai himpunan fakta, karena berisi proposisi yang sudah pasti nilai kebenarannya sedangkan 
himpunan C disebut himpunan batasan. Pencarian solusi untuk permasalahan penjadwalan menggunakan dua prosedur 
utama yaitu unit_prop (Gambar 1.) dan FLR (Gambar 2.). Masing-masing algoritma menggunakan himpunan klausa F 
dan C sebagai parameter masukannya. 
 
Algoritma untuk teknik inferensi unit propagation (procedure unit_prop) sangat sederhana yang pada intinya adalah 
menerapkan aturan unit clause secara berulang terhadap setiap fakta di F dan klausa-klausa yang ada di C. Jika setelah 
penyederhanaan klausa berupa literal, maka literal tersebut berubah menjadi fakta dan akan ditambahkan ke F dan 
sekaligus dihapus dari C. Setelah selesai, solusi dapat diperoleh dengan mencari literal positif di F. 
 

1. procedure unit_prop(F,C)  
2. for all x ∈ F  
3.   for all y ∈ C  
4.   if y mengandung x then hapus y dari C 
5.   if y mengadung ¬x then hapus ¬x dari y  
6.   if y hanya terdiri dari satu literal tambahkan y ke F dan hapus y dari C 

Gambar 1. Procedure Unit_prop. 
 
Cara kerja dari procedure FLR adalah sebagai berikut. Selama C belum kosong, akan diterapkan teknik Failed Literal 
Rule dengan pertama-tama mengambil sebuah variabel proposisi, v, yang muncul pada sebuah klausa di C. Dua 
himpunan baru yaitu Ft dan Ct didefinisikan dengan elemen Ft adalah elemen F dan v dan elemen Ct sama dengan 
elemen C. Setelah itu dilakukan pemanggilan prosedur unit_prop dengan Ft dan Ct sebagai parameter masukannya. 
Setelah itu dilakukan pengujian apakah terjadi konflik pada Ft dengan memanggil fungsi isConflict. Jika terjadi 
konflik maka pendefinisian Ft dan Ct diulangi dengan menggunakan ¬v dan bukan v, dan prosedur unit_prop dipanggil 
lagi. Sampai tahap ini elemen Ft minimal bertambah satu yaitu v atau ¬v. Ft dan Ct kemudian disalinkan ke F dan C dan 
proses diulangi dari awal.  
 

1.  procedure FLR(F,C) 
2.  while (C ≠ ∅) do 
3.   let y ∈ C dan v adalah literal yang muncul di 
y 
4.   Ft = F ∪ {v} 
5.   Ct = C 
6.   unit_prop(Ft,Ct) 
7.   if isConflict(Ft) then 
8.        Ft = F ∪ {¬v} 
9.      Ct = C 
10.     unit_prop(Ft,Ct) 
11.    endif 
12.  F = Ft 
13.  C = Ct 
14. endwhile 

Gambar 2. Procedure FLR. 
 
Pada prosedur FLR, pengulangan akan dihentikan setelah himpunan C kosong. Sama seperti prosedur unit_prop, solusi 
diperoleh dengan cara mencari semua literal positif di F. Untuk mencari solusi dari permasalahan penjadwalan, tahapan 
yang dilakukan adalah memanggil procedure unit_prop kemudian dilanjutkan dengan memanggil procedure FLR. 
 
3.4  Struktur Data 
Prototipe dikembangkan dengan bahasa C++. Proposisi direpresentasikan dengan tipe data integer. Setiap proposisi yang 
ada diberi nomor urut dengan aturan sebagai berikut: proposisi pm,b,u,h,r,s diberi nomor urut (m-1)*|L|*|L|*|D|*|R|*|Ss| + (b-
1)*|L|*|D|*|R|*|Ss| + (u-1)*|D|*|R|*|Ss| + (h-1)*|R|*|Ss| + r*|Ss| + s. Untuk merepresentasikan sebuah klausa digunakan 
array of integer. Elemen array yang merepresentasikan klausa dapat bernilai positif atau negatif. Jika elemen array 
bernilai positif, misal p, maka proposisi dengan urutan p bernilai true sedangkan jika bernilai negatif, misal –p, maka 
proposisi dengan urutan p bernilai false. Sebagai contoh, misal S = {1,2}, L = {1,2,3}, D = {1,2}, R = {1}, dan Ss = 
{1,2,3,4}. Dengan komposisi kelima himpunan tersebut, maka jumlah elemen J dan jumlah proposisi yang berasosiasi 
dengan setiap elemen J adalah 144. Proposisi yang berasosiasi dengan tupel (1,1,1,1,1,1), (1,1,3,2,1,4), dan (2,2,1,1,1,3) 
yaitu p1,1,1,1,1,1, p1,1,3,2,1,4, dan p2,2,1,1,1,3 akan mempunyai nomor urut 1, 24, dan 79. Array [1,24,-79] merepresentasikan 
klausa p1,1,1,1,1,1 ∨  p1,1,3,2,1,4 ∨ ¬ p2,2,1,1,1,3.  
 
Dari hasil pemodelan, diperoleh sekumpulan klausa yang membentuk batasan dari penjadwalan. Panjang klausa untuk 
batasan-batasan ini tidak sama: 
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• Batasan 1 berupa kumpulan klausa dengan panjang |L|*|L|*|D|*|R|*|Ss| literal 
• Batasan 2, 3, dan 4 berupa kumpulan klausa dengan panjang satu literal fakta, dan  
• Batasan 5,6, dan 7 berupa kumpulan klausa dengan panjang dua literal.  
Jumlah klausa dengan panjang dua bisa menjadi sangat besar. Untuk menghemat tempat penyimpanan, kumpulan klausa 
untuk batasan 5, 6, dan 7 ini direpresentasikan secara khusus yaitu setiap himpunan Xi, Yijk, dan Zijk (lihat bagian 
pemodelan) disimpan dalam sebuah array of integer. Array ini merepresentasikan sekumpulan klausa dengan panjang dua 
yang masing-masing literal adalah bentuk negatif dari proposisi yang bersesuaian dengan elemen dari array tersebut. 
Sebagai contoh, sebuah array A = [1,24,-79] merepresentasikan klausa ¬p1,1,1,1,1,1 ∨ ¬p1,1,3,2,1,4 , ¬p1,1,1,1,1,1 ∨ p2,2,1,1,1,3, dan 
¬p1,1,3,2,1,4 ∨ p2,2,1,1,1,3. Penggunaan struktur data ini tentu saja akan berpengaruh pada implementasi algoritma.  
 
4. Hasil 
Untuk menguji kebenaran fungsionalitas prototipe yang dihasilkan, maka dilakukan beberapa tes dengan menggunakan 
data berukuran kecil yang digunakan untuk menguji beberapa kasus yang mungkin terjadi. Pengujian ini dilakukan secara 
black box yaitu hanya melihat kebenaran hasil perhitungan berdasarkan data masukan. Dari hasil pengujian ini, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi dari algoritma sudah benar. Setelah dilakukan pengujian dengan kasus-kasus kecil, 
program juga diuji dengan data nyata, yaitu data pada Semester Genap 2005/2006. Data ini diperoleh sebelum 
penyusunan jadwal sidang seminar yang kedua. Pelaksanaan seminar diinginkan paling lama empat hari (Senin-Kamis) 
dengan menggunakan tiga ruangan, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 17. Dosen pembimbing dan penguji seluruhnya 
berjumlah 14 orang dengan masing-masing dosen menyediakan waktu menguji yang sangat bervariasi (Tabel 1.). Jumlah 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah Seminar sebanyak 32 orang. Pembimbing dan waktu ujian matakuliah selain 
seminar dari masing-masing mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 2. dengan Pb 1 menyatakan pembimbing 1 dan Pb 2 
menyatakan pembimbing 2. Untuk pengujian ini, prototipe juga berhasil memberikan solusi yang benar (Tabel 3.). 

 
Tabel 1. Kesediaan Menguji Dosen 

Dosen Kesediaan menguji  Dosen Kesediaan menguji 

1 Senin: 10-14, Selasa: 10-15, Rabu: 10-15, 
Kamis; 10-15 

 8 Senin: 8-11, 13-17, Selasa: 8-17, Rabu: 8-17, 
Kamis: 8-17 

2 Senin: 9-11, 13-5, Selasa: 9-15, Kamis: 9 -15  9 Senin: 9-16, Selasa: 12-17, Rabu: 11-15, 
Kamis: 11-15 

3 Senin: 8-11, Selasa: 13-15  10 Rabu:7-12, 14-16, Kamis11-14 
4 Rabu:14-16, Kamis: 13-16  11 Senin; 9-15, Selasa; 11-17, Rabu: 9-15 

5 Senin: 9-14, Selasa: 8-16, Rabu: 10-17, 
Kamis; 8-15 

 12 Rabu: 8-14, Kamis:11-14 

6 Senin: 9-15, Selasa: 12-16, Rabu: 9 -16, 
Kamis: 9-16 

 13 Senin; 7-11, Selasa: 7-11 

7 Senin: 11-13, Rabu: 7-13, Kamis; 7-13  14 Senin: 13-17, Selasa:7-15, Rabu:10-17 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan dari makalah ini adalah permasalahan penjadwalan telah berhasil dimodelkan dengan SAT, permasalahan 
penjadwalan dapat diselesaikan dengan menggunakan dua teknik inferensi SAT sederhana, yaitu unit propagatioan dan 
failed literal rule, dan prototipe yang dikembangkan berfungsi baik dan memberikan hasil yang benar. Prototipe yang 
telah dikembangkan akan lebih disempurnakan sehingga menjadi kakas siap pakai. Penelitian juga dapat dikembangkan 
dengan mengkaji penerapan teknik SAT untuk permasalahan penjawalan yang lebih kompleks seperti penjadwalan 
kuliah. Sebagai catatan, permasalahan penjadwalan pernah menjadi kajian pada[5]. Dari sisi kompleksitas, penelitian ini 
lebih sederhana dibandingkan[5] yang selain menjamin tidak ada bentrok jadwal, juga meninjau masalah efisiensi 
pemakaian ruang dan kenyamanan dosen. 
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Tabel 2. Pembimbing Dan Jam Bentrok Mahasiswa                                    Tabel 3. Jadwal Yang Dihasilkan 

Mhs Pb1 Pb2 Bentrok  Mhs Penguji Hari Ruang Jam/(Sesi) 
1 1 - -  1 2 Senin 1 10-11 
2 11 6 -  2 1 Senin 1 11-12 
3 14 5 Senin: 14-16, Rabu: 11-13, 14-16, Kamis: 14-16  3 1 Senin 1 13-14 
4 14 - Senin: 11-13, Rabu: 8-10, 11-13, 14-16  4 1 Selasa 1 10-11 
5 14 - Senin: 11-13, 14-16, Rabu: 8-10, 11-13, 14-16  5 1 Selasa 1 11-12 
6 4 14 -  6 6 Rabu 2 10-11 
7 11 - Senin: 7-17, Rabu: 8-10, 11-13, 14-16  7 1 Selasa 1 13-14 
8 9 - Senin: 14-16, Rabu: 11-13, 14-16, Kamis: 14-16  8 8 Selasa 3 14-15 
9 14 - -  9 1 Selasa 1 14-15 
10 11 6 Rabu: 11-13, 14-16  10 1 Selasa 1 12-13 
11 9 - -  11 1 Rabu 1 11-12 
12 14 - Senin: 8-10, Rabu: 11-13  12 1 Rabu 1 13-14 
13 9 - Rabu: 8-10, 11-13, Kamis: 11-13  13 1 Rabu 1 14-15 
14 11 12 Rabu: 8-10, 14-16, Kamis:11-13, 14-16  14 1 Rabu 1 10-11 
15 1 2 Senin: 14-16, Selasa: 8-10, 11-13  15 7 Senin 3 12-13 
16 10 7 -  16 1 Rabu 1 12-13 
17 11 12 Senin: 8-10, Selasa: 11-13, Rabu: 14-16, Kamis: 11-13, 14-16  17 2 Senin 1 14-15 
18 14 5 Rabu: 11-13, Kamis: 14-16  18 7 Senin 2 11-12 
19 14 5 Selasa: 14-16, Rabu: 11-13   19 1 Kamis 1 10-11 
20 9 - Selasa: 8-10, Kamis: 8-10, 14-16  20 1 Kamis 1 12-13 
21 14 - -  21 11 Selasa 1 12-13 
22 4 7 Senin: 14-16, Selasa: 14-16, Rabu: 8-10, 11-13, 14-16  22 5 Kamis 3 9-10 
23 9 2 Senin: 14-16, Rabu: 8-10, 11-13, Kamis: 14-16  23 1 Kamis 1 13-14 
24 1 8 Senin: 14-16, Selasa: 11-13, Rabu: 14-16  24 2 Kamis 2 10-11 
25 4 12 Senin: 14-16, Rabu: 8-10, 11-13  25 1 Kamis 1 14-15 
26 1 12 -  26 6 Kamis 1 11-12 
27 1 8 Senin: 14-16, Selasa: 11-13, Rabu: 8-10, Kamis: 8-10, 14-16  27 2 Kamis 2 11-12 
28 11 2 Selasa: 7-17  28 3 Senin 1 9-10 
29 10 7 -  29 2 Kamis 2 12-13 
30 11 12 Senin: 14-16, Selasa: 11-13, 14-16  30 2 Senin 2 13-14 
31 4 6 -  31 5 Rabu 1 15-16 
32 1 7 -  32 5 Rabu 2 11-12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


