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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan definisi maupun informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan Vehicle Routing Problem dengan algoritma 

genetika dan Tabu Search, diantaranya sebagai berikut: 

2.1 Graph 

Suatu graf G adalah pasangan terurut (𝑉,𝐸) dengan V adalah himpunan 

berhingga dan takkosong dari elemen graf yang disebut simpul (node) dan E 

adalah himpunan pasangan tak terurut (mungkin saja himpunan kosong) dari 

simpul-simpul berbeda di V yang disebut sisi (edge). 

(Chartrand dan Oellermann, 1993) 

Misalkan G graf maka {𝑢,𝑣}∈𝐸(𝐺) (dengan 𝑢,𝑣∈𝑉(𝐺)) disebut sisi 

(edge). Sisi {𝑢,𝑣} biasa dituliskan dengan uv atau vu. 

 

Gambar 2.1  Graf G = (V,E) 

Pada Gambar 2.1 diperlihatkan graf G dengan himpunan node 𝑉={𝑣,𝑤,𝑥,𝑦,𝑧} 

dan himpunan edge 𝐸={{𝑣,𝑤},{𝑤,𝑥},{𝑥,𝑦},{𝑥,𝑧}}. 
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Walk W pada suatu graf G adalah barisan berhingga antara node dan edge 

bergantian dimulai dari node dan diakhiri dengan node yang lain. Suatu walk W 

terbentuk dari 𝑊 : v0, e1, v1, e2, v2, ... ,vn-1, en,vn, dengan n ≥ 0, sehingga setiap 

garis berarah terhubung dengan simpul sebelum dan sesudahnya .  

(Chartrand dan Zhang, 2000)  

Ilustrasi walk terdapat pada Gambar 2.2 berikut. W = 𝑢−𝑣− 𝑤−𝑢−𝑥 adalah walk. 

  

Gambar 2.2 Graf D 

Path adalah walk dengan setiap node yang berbeda. Suatu graf dikatakan 

terhubung (connected), jika setiap dua simpulnya dihubungkan oleh satu path. 

(Chartrand dan Oellermann, 1993)  

Ilustrasi path bisa dilihat pada Gambar 2.2. 𝑃=𝑢−𝑣−𝑤−𝑥 adalah path. 

Cycle adalah walk yang biasa digambarkan dengan 𝑣0−𝑣1−⋯−𝑣𝑛 pada 

suatu graf dengan 𝑛≥3, 𝑣0=𝑣𝑛, dan semua titiknya berbeda. Dengan kata lain cycle 

adalah path tertutup, cycle dengan panjang n mempunyai n titik. 

(Chartrand dan Oellermann, 1993)  

Ilustrasi cycle bisa dilihat pada Gambar 2.2. 𝐶 = 𝑢−𝑣−𝑤−𝑢 adalah cycle. 
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Graf berbobot adalah graf yang pada setiap garisnya diberikan suatu 

bilangan real positif yang disebut bobot. Bobot suatu path adalah jumlah bobot 

garis-garisnya.  

(Chartrand dan Oellermann, 1993)  

 

2.2 Vehicle Routing Problem (VRP) 

Vehicle Routing Problem (VRP) pertama kali dikenalkan oleh Dantzig 

dan Ramser pada tahun 1959 dan telah banyak diteliti hingga sekarang. VRP ini 

memegang peranan penting pada manajemen distribusi dan telah menjadi salah 

satu permasalahan dalam optimalisasi kombinasi yang dipelajari secara luas. VRP 

merupakan manajemen distribusi barang yang memperhatikan pelayanan, periode 

waktu tertentu, sekelompok konsumen dengan sejumlah kendaraan yang berlokasi 

pada satu atau lebih depot yang dijalankan oleh sekelompok pengendara, 

menggunakan road network yang sesuai. Solusi dari sebuah VRP yaitu 

menentukan sejumlah rute, yang masing-masing dilayani oleh suatu kendaraan 

yang berasal dan berakhir pada depotnya, sehingga kebutuhan pelanggan 

terpenuhi, semua permasalahan operasional terselesaikan dan biaya transportasi 

secara umum diminimalkan. 

(Belfiore dkk, 2008) 

Vehicle Routing Problem berkaitan dengan penentuan rute optimal untuk 

permasalahan lebih dari satu kendaraan (vehicle) dengan kapasitas tertentu untuk 

mengunjungi sejumlah pelanggan dengan permintaannya masing-masing. Rute 

yang terbentuk harus dimulai dan diakhiri di suatu tempat yang disebut depot. 
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Setiap pelanggan dikunjungi hanya satu kali dan total permintaan semua 

pelanggan dalam satu rute tidak melebihi kapasitas kendaraan yang melayani rute 

tersebut.  

(Bjarnadottir, 2004) 

Tujuan umum dari VRP adalah sebagai berikut :  

1. Meminimalkan biaya transportasi secara menyeluruh.  

2. Meminimalkan jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk dapat melayani 

seluruh konsumen. 

3. Menyeimbangkan rute, untuk waktu tempuh dan beban angkut (vehicle 

load). 

4. Meminimalkan penalti yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan 

yang kurang terhadap konsumen (partial service of customers). 

 (Toth dan Vigo, 2002) 

Menurut Toth dan Vigo (2002), secara matematis VRP dapat dinyatakan 

sebagai suatu digraph G = (V,A) dengan V= {0, 1, ... ,n} adalah himpunan simpul 

yang menunjukkan lokasi pelanggan dan A= {(i,j) | i,j € V, i ≠ j} yaitu himpunan 

sisi berarah yang menyatakan jalan penghubung lokasi pelanggan. Simpul 0 

menunjukkan depot, yaitu tempat dimulai dan diakhirinya suatu rute kendaraan. 

Banyaknya kendaraan yang tersedia di depot adalah K dengan kapasitas 

kendaraan adalah Q. Setiap pelanggan i memiliki permintaan sebanyak qi. Tujuan 

dari VRP adalah menentukan rute yang optimal untuk sejumlah kendaraan maka 

VRP dapat dimodelkan  dalam bentuk sebagai berikut (Toth dan Vigo, 2002) : 
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑘𝑎𝑛  𝑧 =    

𝑁

𝑖=0

  

𝑁

𝑗=0

 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘  

𝐾

𝑘=1

 
 

(2.1) 

dengan kendala : 

1. Setiap pelanggan hanya dikunjungi satu kali : 

  

𝑁

𝑖=0

  

𝐾

𝑘=1

𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1 
j = 1,2,...,N 

i ≠ j                       

 

(2.2) 

2. Kendaraan yang sama akan mengunjungi dan meninggalkan setiap 

pelanggan : 

  

𝑁

𝑖=0

𝑥𝑖𝑙𝑘 −   

𝑁

𝑗=0

𝑥𝑙𝑗𝑘 = 0 
k = 1,2,...,K 

l = 0,1,...,N                       

 

(2.3) 

3. Terdapat K kendaraan yang yang beroperasi yang berawal dari depot : 

  

𝑁

𝑗=1

𝑥0𝑗𝑘 = 1 
 

k = 1,2,...,K                   

 

(2.4) 

4. Total permintaan dari setiap kota dalam rute yang dilalui setiap 

kendaraan tidak boleh melebihi kapasitas muatan kendaraan : 

  

𝑁

𝑖=1

 𝑞𝑖𝑥𝑖𝑗𝑘  

𝑁

𝑗=0

≤ 𝑊 
 

k = 1,2,...,K                   

 

(2.5) 

5. Total jarak dari rute yang dilalui setiap kendaraan tidak boleh melebihi 

jarak tempuh maksimal kendaraan yang diberikan : 

  

𝑁

𝑖=0

 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘  

𝑁

𝑗=0

≤ 𝐸 
 

k = 1,2,...,K                   

 

(2.6) 

 
Dengan: 

𝑥𝑖𝑗𝑘 =  
1, 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑗 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑖
0,                                                         𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑒𝑚𝑖𝑘𝑖𝑎𝑛

  (2.7) 
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Untuk keterangan parameter dan indeks yang digunakan pada model 

VRP selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 

Tabel 2.1 Parameter yang digunakan pada Model Matematis Dasar VRP 

 

Tabel 2.2 Indeks yang digunakan pada Model Matematis VRP 

Notasi Keterangan 

i Indeks kota awal 

j Indeks kota tujuan 

k Indeks kendaraan 

 

2.3 Algoritma Genetika 

Berikut penjelasan mengenai definisi algoritma : 

Definisi 2.1 Algoritma merupakan suatu himpunan aturan atau instruksi yang 

telah dirumuskan dengan baik (well-defined) untuk memperoleh 

suatu keluaran khusus (spesific output) dalam langkah-langkah 

yang jumlahnya berhingga.  

 (Chartrand dan Oellerman, 1993) 

Notasi Keterangan 

𝑥𝑖𝑗𝑘  Kendaraan k melayani kota j setelah mengunjungi kota i 

𝑑𝑖𝑗  Jarak antara kota i dengan kota j 

𝑞𝑖  Permintaan dari kota i 

W Kapasitas maksimum dari kendaraan 

E Jarak tempuh maksimum kendaraan 
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Algoritma genetika pertama kali diperkenalkan oleh John Holland dari 

Universitas Michigan pada awal 1970-an di New York, Amerika Serikat. John 

Holland bersama murid-murid serta rekan kerjanya lalu menghasilkan buku yang 

berjudul "Adaption in Natural and Artificial Systems" pada tahun 1975, yang cara 

kerjanya berdasarkan pada seleksi alam. Konsep yang dipergunakan dalam 

algoritma genetika adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh alam.  

(Desiani dan Arhami, 2006). 

Proses dalam algoritma genetika diawali dengan inisialisasi, yaitu 

menciptakan individu – individu secara acak yang memiliki susunan gen pada 

kromosom tertentu. Kromosom ini mewakili solusi dari permasalahan yang akan 

dipecahkan. Reproduksi dilakukan untuk menghasilkan keturunan (offspring) dari 

individu-individu yang ada di populasi. Evaluasi digunakan untuk menghitung 

kebugaran (fitness) setiap kromosom. Semakin besar fitness maka semakin baik 

chromosome tersebut untuk dijadikan calon solusi. Seleksi dilakukan untuk 

memilih individu dari himpunan populasi dan offspring yang dipertahankan hidup 

pada generasi berikutnya. Fungsi probabilitas digunakan untuk memilih individu 

yang mempertahankan hidup. Individu yang lebih baik (mempunyai nilai fitness 

lebih besar) mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih. 

 (Gen dan Cheng, 1997) 

Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam algoritma genetika dan 

definisinya menurut Gen dan Cheng ( 1997) dan Obitko (1998)  : 

Definisi 2.2 Populasi adalah sebuah kumpulan solusi yang direpresentasikan 

dengan kromosom. 
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Definisi 2.3 Kromosom adalah individu dalam populasi yang terdiri dari 

kumpulan simbol merepresentasikan solusi dari permasalahan. 

Definisi 2.4 Fitness adalah ukuran untuk mengevaluasi kromosom. 

Definisi 2.5 Anak adalah kromosom baru untuk membentuk populasi baru yang 

terbentuk dari penggabungan dua kromosom dari populasi sekarang 

dengan menggunakan operator crossover atau memodifikasi 

kromosom dengan menggunakan operator mutasi. 

Definisi 2.6 Setiap gen mempunyai posisi pada kromosom yang disebut locus. 

Definisi 2.7 Jumlah kromosom yang membentuk sebuah populasi pada satu 

generasi disebut sebagai ukuran populasi (pop_size). 

Definisi 2.8 Population size atau ukuran populasi adalah banyaknya kromosom 

dalam satu populasi pada satu generasi. 

Definisi 2.9 Max_Gen adalah jumlah generasi/iterasi yang menjadi kriteria 

perhentian pencarian algoritma genetika. 

Secara umum langkah-langkah dalam algoritma genetika yaitu : 

1. [Mulai] Membangkitkan populasi secara random sebanyak n individu (solusi 

yang layak dari permasalahan). 

2. [Fitness] Menilai fitness setiap individu dalam populasi. 

3. [Populasi baru] Membentuk populasi baru lewat pengulangan pengoperasian 

operator genetik berikut sampai populasi baru lengkap. 

a. [Seleksi] Memilih induk dari populasi sesuai dengan nilai fitnessnya 

(fitness yang baik, lebih berpeluang untuk dipilih). 
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b. [Crossover] Dengan suatu probabilitas crossover, crossover induk akan 

membentuk anak (individu baru). Jika tidak ada crossover yang 

dilaksanakan, anak merupakan copian yang sama dengan induknya. 

c. [Mutasi] Menggunakan suatu probabilitas mutasi, mutasi induk pada 

masing-masing sifat (locus = posisi dalam kromosom). 

4. [Mengganti] Menggunakan populasi yang baru untuk menjalankan algoritma 

lebih lanjut. 

5. [Menguji] Jika sudah mencapai N iterasi atau optimal, berhenti dan diperoleh 

solusi terbaik dari populasi ini. Jika tidak maka kembali ke langkah 2 sampai 

diperoleh solusi terbaik dari populasi ini.  

(Obitko, 1998) 

Berikut adalah komponen utama algoritma genetika yaitu pengkodean, 

fungsi fitness, seleksi,  crossover, dan mutasi. 

2.3.1 Pengkodean 

Konsep algoritma genetika secara sederhana dimulai dengan 

membangkitkan populasi awal. Sebelum membangkitkan populasi awal maka 

langkah yang dilakukan adalah mengkodekan solusi berdasarkan persoalannya.  

Definisi 2.10 Pengkodean adalah cara menyajikan suatu individu yang berisi 

informasi dari solusi atau individu. 

(Obitko, 1998) 

Langkah awal dari algoritma genetika adalah pengkodean (encoding. 

Menurut Obitko (1998) terdapat beberapa cara untuk mengkode suatu kromosom 

diantaranya : 
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1. Pengkodean Biner  

Adalah pengkodean yang setiap kromosomnya dinyatakan (disimbolkan) 

dengan dua bilangan, yaitu 0 atau 1. 

2. Pengkodean Nilai 

Adalah pengkodean yang setiap kromosomnya direpresentasikan sebagai nilai 

(nilai dapat berupa angka, bilangan real, atau karakter). 

3. Pengkodean Permutasi 

Adalah pengkodean yang setiap kromosomnya direpresentasikan sebagai 

sebuah urutan bilangan. 

2.3.2 Fungsi Fitness 

Fungsi fitness merupakan ukuran kinerja suatu individu agar tetap 

bertahan hidup dalam lingkungannya. Nilai fitness menggambarkan kualitas 

individu dalam populasi tersebut. Pada tiap generasi, individu akan melalui proses 

evaluasi dengan menggunakan alat ukur fitness. Proses ini akan mengevaluasi 

setiap populasi dengan menghitung nilai fitness setiap individu sampai terpenuhi 

kriteria berhenti. Bila kriteria berhenti belum terpenuhi, maka akan dibentuk 

generasi baru. Beberapa kriteria berhenti yang sering digunakan antara lain :  

1. Berhenti pada generasi tertentu. 

2. Berhenti setelah beberapa generasi berturut-turut didapatkan nilai fitness 

tertinggi/terendah. 

3. Berhenti bila dalam generasi berikutnya tidak diperoleh nilai fitness yang 

lebih tinggi/rendah. 

(Zomaya, 1996) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN HYBRID ALGORITMA GENETIKA... SHIRLEEN



15 
 

 
 

2.3.3 Seleksi  

Seleksi adalah proses penentuan induk yang akan dipilih sebagai induk 

untuk crossover atau mutasi untuk mendapatkan individu baru.  

(Zomaya, 1996)  

Berikut ini beberapa metode seleksi dalam algoritma genetika menurut 

Santoso dan Willy (2011): 

1. Seleksi Elitism 

Konsep elitisme (elitism) dalam algortima genetika berarti usaha 

mempertahankan individu-individu terbaik yang telah diperoleh di suatu generasi 

ke dalam generasi selanjutnya. Sehingga individu-individu terbaik ini akan tetap 

muncul di populasi berikutnya. Langkah ini dilakukan dengan berbagai cara, 

misalnya penyalinan individu terbaik atau dapat melalui kombinasi antara solusi-

solusi turunan atau anak dengan induk. Terbukti bahwa penggunaan elitisme ini 

meiliki pengaruh yang sangat penting saat menggunakan algoritma genetika untuk 

menyelesaikan optimasi dengan tujuan tunggal. 

2. Seleksi Roulette Wheel 

Dalam metode roulette wheel probabilitas untuk memilih sebuah individu 

berbanding lurus dengan nilai fitnessnya. Prinsip mekanismenya, proporsi nilai 

fitness dari masing-masing individu dihitung untuk menentukan luasan pada 

roulette wheel. Kemudian dilakukan pencarian secara random guna mendapatkan 

individu yang akan dicrossover atau dimutasi dengan jalan memutar roulette 

wheel sebanyak ukuran populasi. Individu dengan nilai fitness tinggi berpeluang 

besar terpilih sebagai calon induk yang akan dicrossover atau dimutasi. 
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Menurut Obitko (1998) seleksi roda rolet ada beberapa tahapan yaitu : 

i. Menghitung total bobot 𝑓𝑘 𝑥  dengan k = 1, …, pop_size, dengan notasi

)(
_

1
xf

sizepop

k
k



 

ii. Menghitung nilai fitness berdasarkan bobot masing-masing kromosom. 

Nilai fitness dirumuskan dengan: 

𝑒𝑣𝑎𝑙 𝑣𝑘 = 










sizepop

k
k xf

_

1
)( − 𝑓𝑘 𝑥 ,         𝑘 = 1,2, … , 𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒     (2.8) 

iii. Menghitung total nilai fitness untuk populasi: 

 F = 


sizepop

k
kveval

_

1
)(

           (2.9) 

iv. Menghitung fitness relatif (𝑝𝑘) untuk setiap kromosom 𝑣𝑘  dengan rumus: 

𝑝𝑘  = 
F

kveval )(
,        𝑘 =  1, 2, … , 𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒                      

(2.10) 

v. Menghitung fitness   kumulatif   (𝑞𝑘)   untuk  setiap  kromosom 𝑣𝑘   

dengan rumus: 

𝑞𝑘 =


k

j
jp

1
,                𝑘 =  1, 2, … , 𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒     (2.11) 

vi. Menentukan calon induk yang akan dicrossover dan mutasi: 

 Jika 𝑟1  ≤  𝑞1, maka  𝑣1 menjadi calon induk crossover. 

 Jika 𝑞𝑘−1<𝑟𝑖 ≤ 𝑞𝑘 , maka 𝑣𝑘  menjadi calon induk crossover  

(2 ≤  𝑘 ≤  𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒 dan 2 ≤  𝑖 ≤ 𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒 ). 
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vii. Proses seleksi untuk crossover dimana menentukan kromosom yang akan 

dijadikan induk dalam proses crossover. Prosesnya ada dua tahapan, 

yaitu: 

a. Melakukan generate bilangan acak sebanyak pop_size dari interval 

[0,1] = 𝑟𝑖  dengan 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒. 

b. Menentukan induk yang akan di crossover, dengan cara: 

Jika 𝑟𝑖< pc maka calon induk pada random ke-i akan menjadi induk 

crosover dalam proses crossover. 

viii. Proses seleksi untuk mutasi dimana menentukan kromosom yang akan 

dimutasikan, dan kromosom tersebut dijadikan induk dalam proses 

mutasi. Prosesnya ada dua tahapan, yaitu: 

a. Melakukan generate bilangan acak sebanyak pop_size dari interval 

[0,1] = 𝑟𝑖  dengan 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑝𝑜𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒. 

b. Menentukan induk yang akan dimutasikan, dengan cara: 

Jika ri < pm maka calon induk pada random ke-i akan menjadi induk 

mutasi dalam proses mutasi. 

2.3.4 Crossover 

Crossover adalah proses penggabungan (persilangan) antara dua 

individu-individu baru yang mewarisi sifat dari kedua induknya. 

(Obitko, 1998) 

Crossover merupakan operator dasar pada algoritma genetika. Tipe dan 

bentuknya tergantung pada pengkodean dan jenis permasalahannya. Ada 
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bermacam-macam teknik crossover yang bisa digunakan dalam algoritma 

genetika diantaranya sebagai berikut (Obitko, 1998): 

a. Crossover satu titik (Single Point Crossover) 

Satu titik crossover diseleksi, barisan kode dari awal individu sampai titik 

crossover dikopi dari induk pertama, sisanya dikopi dari induk kedua. 

b. Partial Mapped Crossover (PMX) 

Prinsip mekanismenya, PMX memilih dua posisi dalam string dan mengganti 

substring yang terletak diantara posisi tersebut. Kemudian, menentukan hubungan 

antara dua bagian pemetaan dan akhirnya mengatur simpul lain sesuai dengan 

hubungan yang ditemukan. 

c. Order Crossover (OX) 

Order Crossover (OX) dapat dilihat sebagai perluasan dari PMX dengan 

perbedaan dalam perbaikan prosedur. Pertama, OX memilih substring dari satu 

induk secara acak dan membuat keturunan baru dengan menyalin substring di 

posisi yang sama. Kemudian mengatur simpul lain sesuai dengan posisi mereka di 

induk lain.  

Untuk mengetahui berapa banyak individu yang akan dihasilkan dari 

proses crossover diberikan laju crossover (pc) yaitu rasio banyaknya keturunan 

yang dihasilkan dari tiap-tiap generasi terhadap ukuran populasi. Rekomendasi 

dari Obitko (1998) untuk nilai pc 0,8 sampai 0,95.  

(Obitko, 1998) 
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2.3.5 Mutasi 

Mutasi adalah proses perubahan sebagian sifat individu sehingga 

menghasilkan struktur genetika baru. 

(Obitko, 1998) 

Beberapa jenis mutasi diantaranya adalah: 

1. Mutasi Pembalikan (Inversion Mutation), yaitu memilih dua lokus secara 

acak sehingga diperoleh subuntaian. Kemudian membalik urutan gen pada 

subuntaian tersebut. 

2. Mutasi Sisipan (Insertion Mutation), yaitu memilih satu gen secara acak, 

kemudian menyisipkan gen tersebut pada lokus (posisi gen) yang dipilih 

secara acak. 

3. Mutasi Pemindahan (Displacement Mutation), yaitu memilih sub untaian 

secara acak, kemudian menyisipkan subuntaian tersebut pada lokus yang 

dipilih secara acak. 

4. Mutasi Resiprocal Exchange, yaitu memilih dua lokus, kemudian gen-gen 

pada kedua lokus tersebut saling ditukarkan. 

(Gen dan Cheng, 1997) 

Untuk mengetahui berapa banyak individu yang akan dihasilkan dari 

proses mutasi diberikan laju mutasi (pm) yaitu rasio jumlah gen yang dimutasi dari 

total gen pada suatu populasi (Gen dan Cheng, 1997). Rekomendasi dari Obitko 

(1998) untuk nilai pm adalah 0,005 sampai 0,01. 
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2.4 Tabu Search 

Tabu Search diambil dari kata tabu atau taboo yang berasal dari bahasa 

Tongan, yaitu suatu bahasa Polinesia yang digunakan oleh suku Aborigin Pulau 

Tonga untuk mengindikasikan suatu hal yang tidak boleh disentuh karena 

sakralnya (Glover dkk, 1997). Menurut Webster’s Dictionary, kata tabu berarti 

sebuah larangan yang dibentuk oleh kebiasaan sosial sebagai ukuran pencegahan 

atau dilarang karena mengandung resiko. 

Tabu Search adalah sebuah metode optimasi yang berbasis pada local 

search. Proses pencarian bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya, dengan 

cara memilih solusi terbaik neighbourhood solusi sekarang yang tidak tergolong 

solusi terlarang (tabu). Ide dasar dari algoritma tabu search adalah mencegah 

proses pencarian dari local search agar tidak melakukan pencarian ulang pada 

ruang solusi yang sudah pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan suatu struktur 

memori yang mencatat sebagian jejak proses pencarian yang telah dilakukan  

(Amico dan Trubian, 1993). 

Sedangkan menurut Suyanto (2010), Tabu Search adalah suatu metode 

optimasi matematis yang termasuk ke dalam kelas local search. Tabu Search 

memperbaiki performansi local search dengan memanfaatkan penggunaan 

struktur memory. Sebagian solusi yang pernah dibangkitkan ditandai sebagai 

“tabu” (yang berarti sesuatu yang terlarang), sehingga algoritma Tabu Search 

tidak akan mengunjungi solusi tersebut secara berulang-ulang. 

Tabu Search menggunakan struktur memory yang disebut tabu list untuk 

menyimpan atribut dari sebagian move (langkah transisi dari satu solusi ke solusi 
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yang lain) yang telah diterapkan pada iterasi-iterasi sebelumnya. Tabu list 

digunakan untuk menolak solusi-solusi yang memenuhi atribut tertentu agar 

proses pencarian tidak berulang-ulang (cycling) pada daerah solusi yang sama dan 

menuntun proses pencarian pada solusi-solusi yang belum pernah dikunjungi.  

Berikut ini diberikan kerangka umum algoritma tabu search (Amico dan 

Trubian, 1993). 

1. Tahap Insialisasi 

Pada tahapan ini di lakukan penentuan ukuran tabu list awal. 

2. Generate Kandidat Solusi 

Pada tahapan ini dilakukan generate kandidat solusi dari solusi tetangga 

(neighbour solution). 

3. Pemilihan solusi terbaik pada kandidat solusi 

Pada tahapan ini semua kandidat solusi yang ada dihitung T(i) sebagai 

fungsi tujuannya. Kemudian dipilih solusi terbaik pada kandidat solusi. 

4. Update Tabu List 

Pada tahapan ini, solusi terbaik yang terpilih pada langkah 3 akan 

dimasukan pada tabu list. 

5. Ulangi Langkah 2 sampai dengan 4 

Pengulangan dilakukan hingga mencapai iterasi maksimum yang 

ditentukan.  Proses berhenti menunjukkan solusi terbaik yang dihasilkan 

adalah solusi yang didapat dengan  menggunakan algoritma ini. 
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2.5 Hybrid  

Hybrid menurut bahasa berarti campuran atau gabungan. Jadi hybrid 

algoritma merupakan suatu gabungan dua algoritma atau lebih yang digunakan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

(Fang dkk, 2007) 

 

2.6 Pemrograman Java 

Java adalah bahasa pemrograman serbaguna. Java dapat digunakan untuk 

membuat suatu program sebagaimana anda membuatnya dengan bahasa seperti 

Pascal atau C++. Dalam sejumlah literatur, disebutkan bahwa Java merupakan 

hasil perpaduan sifat dari sejumlah bahasa pemrograman, yaitu C, C++, Object-

C,SmallTalk, dan Common LISP. Selain itu Java juga dilengkapi dengan unsur 

keamanan. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Java menambahkan paradigma 

pemrograman yang sederhana. 

(Kadir, 2004) 

Java merupakan bahasa pemrograman yang didasari oleh OOP (Oriented 

Object Programing) yaitu merupakan teknik membuat suatu program berdasarkan 

objek. Java memiliki JVM (Java Virtual Machine) yaitu lingkungan tempat 

eksekusi program Java berlangsung, dimana setiap objek saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya. Virtual Machine inilah yang menyebabkan Java mempunyai 

kemampuan penanganan memori yang lebih baik, keamanan yang lebih tiggi serta 

probabilitas yang besar. Namun, Java tidak terkait oleh lisensi karena java bersifat 

open-source. Sehingga Java merupakan bahasa pemrogaman portable yang bias 
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digunakan secara multi-platform (SistemOperasi) dan multi-arsitektur dimana 

arsitektur Java dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) untuk aplikasi berbasis web, aplikasi 

system tersebar dengan beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang 

tinggi. 

2. Java 2 Standart Edition (J2SE) untuk aplikasi standart berbasis desktop. 

3. Java 2 Mobile Edition (J2ME) untuk aplikasi mobile seperti handphone. 

(Utama, 2002) 

Hal yang paling penting dalam pemrograman Java adalah memahami 

karakter dari pola pemrograman berbasis objek yang mencakup konsep utama 

pada Oriented Object Programing (OOP), yaitu: 

1. Class 

Dalam Java, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci class. 

2. Method 

Terdapat dua buah method (metode) yaitu fungsi dan prosedur. Fungsi 

merupakan metode yang memiliki nilai balik yang menggunakan kata kuci 

tipe_data<spasi>nama_fungsi(). Sebaliknya prosedur merupakan metode 

yang tidak memiliki nilai balik yang menggunakan kata kuci 

void<spasi>nama_fungsi(). 

3. Inheritance (pewarisan) 

Pewarisan adalah pembentukan subclass baru (kelas anak) dari kelas utama 

atau kelas induk sebelumnya yang menggunakan kata kunci 

class<spasi>nama_kelas_anak<spasi>extends <spasi>nama_kelas_induk. 
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4. Polimorfisme 

Polimorfisme adalah pembentukan kelas baru yang bersifat abstrak karena 

adanya keragaman fungsi dari objek – objek yang identik. Oleh karena itu, 

polimorfisme membentuk kelas abstrak yang menggunakan kata kunci 

abstract. 

5. Interface 

Interface hamper menyerupai kelas abstrak, akan tetapi interface merupakan 

kelas abstrak sepenuhnya yang bertujuan untuk menerapkan pewarisan 

jamak. Interface menggunakan kata kunci interface. 

(Huda, 2010) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN HYBRID ALGORITMA GENETIKA... SHIRLEEN




