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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sebuah perusahaan yang ingin usahanya dapat tetap berjalan, dituntut 

untuk terus menjalankan proses produksi sehingga menghasilkan produk yang 

siap untuk dijual. Setelah produk dihasilkan, maka proses selanjutnya adalah 

melakukan penjualan produk. Dalam melaksanakan penjualan produk yang telah 

dihasilkan, suatu perusahaan tidak langsung menjual produknya kepada konsumen 

akhir. Produk-produk tersebut terlebih dahulu didistribusikan menuju distributor-

distributor yang kemudian memasarkan produk-produk tersebut kepada 

konsumen. Distributor tersebar di beberapa wilayah pada satu kota. Selanjutnya 

proses pendistribusian barang yaitu perusahaan mengirimkan barang ke seluruh 

konsumen yang telah melakukan pemesanan. Pada teknis pelaksanaan 

pendistribusian barang, pihak distributor menggunakan kendaraan-kendaraan 

pengangkut barang dengan beban angkut kendaraan yang berbeda-beda. Sebuah 

kendaraan pendistribusi barang tidak hanya melayani satu konsumen saja. Namun 

harus melayani beberapa konsumen sekaligus dari lokasi yang berbeda-beda. 

Permasalahan untuk meminimalkan rute pendistribusian barang dengan 

keterbatasan kapasitas kendaraan biasanya disebut dengan Vehicle Routing 

Problem (VRP). VRP bertujuan untuk mencari rute yang paling optimal untuk 

pendistribusian barang dari satu depot ke pelanggan yang letaknya tersebar dan 

kembali lagi ke depot dengan harus memperhatikan batasan dari kapasitas yang 
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dimiliki oleh kendaraan (Ong & Suprayogi, 2011). Tipe Vehicle Routing 

Problem dapat digambarkan sebagai suatu kasus dengan tujuan mencari rute 

terpendek dari suatu depot menuju sekumpulan titik-titik yang tersebar secara 

geografis (misal kota, toko, dan sekolah) (Bräysy, 2001). 

Permasalahan VRP ini dapat diselesaikan dengan banyak metode, salah 

satunya dengan algoritma genetika (GA). Algoritma genetika adalah algoritma 

yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi 

(Goldberg, 1989). Algoritma genetika mengikuti prosedur/tahap-tahap yang 

menyerupai proses evolusi, yaitu adanya proses seleksi, crossover dan mutasi. 

Metode GA dipilih dalam pemecahan VRP karena GA melakukan pencarian yang 

lebih intensif terhadap suatu area yang diduga memberikan solusi terbaik. GA 

mencari solusi permasalahan dengan menerapkan operator-operator genetika dalam 

pembentukan solusi. Sehingga GA secara signifikan mampu untuk mengurangi 

biaya operasi dan memperbaiki nilai keuntungan (Ren, 2012). Selain itu beberapa 

penelitian membuktikan bahwa hybrid algoritma genetika sangat efektif untuk 

menghasilkan solusi yang lebih baik (Mahmudy dkk, 2014). 

Selain algoritma genetika, algoritma lain yang dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah Vehicle Routing Problem adalah Tabu Search. Ide dasar 

dari algoritma Tabu Search adalah mencegah proses pencarian ulang dari local 

search pada ruang solusi yang pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan suatu 

struktur ruang memori yang mencatat sebagian jejak proses pencarian yang telah 

dilakukan (Henry, 2005). Dengan kata lain Tabu Search merupakan 

pengefektifan proses pencarian solusi dengan cara mencari solusi terbaik pada 
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setiap tahap pelacakan. Pada beberapa tahap pelacakan dapat dikategorikan 

sebagai langkah tabu (dilarang) akan mengakibatkan langkah pengulangan 

kembali pencarian ke solusi yang pernah ditemukan sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk 

Vehicle Routing Problem (VRP) yang akan diselesaikan dengan menggunakan 

hybrid algoritma genetika dan Tabu Search.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana menerapkan hybrid algoritma genetika dan Tabu Search untuk 

menyelesaikan masalah Vehicle Routing Problem (VRP)? 

2. Bagaimana membuat program dari penerapan hybrid algoritma genetika 

dan Tabu Search untuk menyelesaikan Vehicle Routing Problem (VRP)? 

3. Bagaimana mengimplementasikan program hybrid algoritma genetika dan 

Tabu Search ke dalam contoh kasus Vehicle Routing Problem (VRP) ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan hybrid algoritma genetika dan Tabu Search untuk 

menyelesaikan masalah Vehicle Routing Problem (VRP). 

2. Membuat program dari penerapan hybrid algoritma genetika dan Tabu 

Search untuk menyelesaikan Vehicle Routing Problem (VRP). 
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3. Mengimplementasikan program hybrid algoritma genetika dan Tabu 

Search ke dalam contoh kasus Vehicle Routing Problem (VRP). 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang nantinya akan didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan kepada penulis dan pembaca tentang penerapan Riset 

Operasi khususnya dalam masalah Vehicle Routing Problem (VRP) 

dengan menggunakan hybrid algoritma genetika dan Tabu Search. 

2. Dapat menjadi alternatif metode penyelesaian yang dapat digunakan pada 

permasalahan Vehicle Routing Problem (VRP) dalam kehidupan nyata. 
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