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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pengangkutan dan pengiriman barang merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam distribusi fisik dan logistik di suatu perusahaan. 

Perancangan sistem distribusi yang baik dapat menghemat biaya yang cukup 

signifikan bagi perusahaan. Potensi penghematan biaya dapat dihasilkan dari 

distribusi produk ke beberapa lokasi customer yang dikombinasikan ke dalam 

beberapa rute. Permasalahan pendistribusian barang tersebut bertujuan 

meminimalkan beberapa sasaran pendistribusian dengan mengambil asumsi untuk 

semua rute, kendaraan harus berangkat dan kembali pada pusat fasilitas. 

Permasalahan untuk meminimalkan rute pendistribusian barang dengan 

keterbatasan kapasitas kendaraan biasanya disebut dengan Vehicle Routing 

Problem (VRP). Vehicle Routing Problem (VRP) dapat digambarkan sebagai 

masalah merancang pengiriman optimal. Proses penggunaan VRP yaitu terdapat 

kendaraan yang berawal dari depot selanjutnya mengirimkan barang ke beberapa 

pelanggan, setelah mengirimkan barang kendaraan kembali lagi ke depot. 

(Christofides et al., 1979) 

 Multi Trip Vehivle Routing Problem (MTVRP) adalah permasalahan dari 

Vehicle Routing Problem (VRP) dengan penambahan Multi  Trip pada setiap 

kendaraan ketika mendistribusikan kepada costumer. MTVRP mempunyai 

penambahan kendala kapasitas dan waktu. Setiap kendaraan dapat memiliki lebih 

dari satu rute pada periode perencanaan. Tujuannya adalah bagaimana 
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menentukan rute yang efektif untuk mereduksi biaya transportasi dengan 

memenuhi kendala yang ada. Kendala yang ada dalam MTVRP adalah jumlah 

permintaan pelanggan tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan, dan total waktu 

baik waktu tempuh (travel time) maupun waktu pelayanan (service time), tidak 

boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan setiap customer hanya 

dilayani oleh satu kendaraan sehingga dapat ditentukan banyaknya kendaraan 

yang dibutuhkan dengan total jarak tempuh minimum.(Olivera,2005) 

Ada beberapa metode-metode sebelumnya yang membahas tentang Multi 

Trip Vehicle Routing Problem. Fleishmann tahun 1990 menyelesaikan Multi Trip 

Vehicle Routing Problem dengan savings algorithm and uses a bin pancking. 

Thaillard et al. tahun 1996 menyelesaikan Multi Trip Vehicle Routing Problem 

dengan Tabu Search algorithm with adaptive memory.(Cattaruzza et al.,2013) 

Hybrid Algoritma Genetika dengan Local Search disebut juga Algoritma 

Memetika, algoritma ini adalah gabungan antara algoritma genetika dengan 

penambahan Local Search. Algoritma Memetika adalah pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan populasi kromosom untuk pemecahan suatu masalah 

optimasi. Hybrid Algoritma Genetika dengan Local Search hanya merupakan 

suatu pendekatan, maka algoritma tersebut termasuk kedalam metode heuristik. 

Hybrid Algoritma Genetika dengan Local Search memiliki kompleksitas yang 

lebih tinggi dibandingkan algoritma genetika karena adanya penambahan 

pencarian solusi local (Prins,2004).  Metode heuristik yaitu metode yang 

digunakan untuk mencari solusi melalui semua kemungkinan yang ada, tetapi 

dalam pencariannya tidak bisa dijamin akan ditemukan solusi yang terbaik, 

sehingga metode ini biasa disebut metode perkiraan (Christofides et al,1990). 
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Algoritma Memetika didasari oleh Teori evolusi Biologi dan pendapat 

Dawkin seorang ahli biologi tentang meme sebagai unit evolusi kultural yang 

mampu melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri. Tujuan  Algoritma 

Genetika dikombinasikan dengan metode ‘Local Search’ ,yaitu dapat 

meningkatkan kualitas pencarian solusi agar solusi tidak terjebak di ekstrim lokal 

(Moscato, 1998). Dalam Skripsi ini dicoba Hybrid Algoritma Genetika dengan 

Local Search untuk permasalahan Multi Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan Hybrid Algoritma Genetika dengan Local Search 

untuk menyelesaikan permasalahan Multi Trip Vehicle Routing Problem? 

2. Bagaimana membuat program untuk Hybrid Algoritma Genetika dengan 

Local Search untuk menyelesaikan permasalahan Multi Trip Vehicle 

Routing Problem? 

3. Bagaimana Implementasi program pada contoh kasus Multi Trip Vehicle 

Routing Problem? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan Hybrid Algoritma Genetika dengan Local Search untuk 

menyelesaikan permasalahan Multi Trip Vehicle Routing Problem. 
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2. Membuat  program untuk Hybrid Algoritma Genetika dengan Local 

Search untuk menyelesaikan permasalahan Multi Trip Vehicle Routing 

Problem. 

3. Mengimplementasikan program pada contoh kasus. 

 

 1.4  Manfaat 

1. Menghasilkan suatu penyelesaian untuk permasalahan Multi Trip Vehicle 

Routing Problem dengan menggunakan Hybrid Algoritma Genetika 

dengan Local Search. 

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang teori-teori matematika khususnya di 

bidang matematika terapan mengenai aplikasi riset operasi. 

3. Menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penggunaan metode 

lainnya yang dapat mendukung perkembangan ilmu sains dan teknologi 

pada masa mendatang. 
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