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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan hybrid Algoritma 

Genetika dan Simulated Annealing untuk penentuan tata letak mesin multi-row 

adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan algoritma genetik, 

simulated annealing, algoritma hybrid, dan tata letak mesin multi-row. 

2. Menerapkan hybrid algoritma genetik dan simulated annealing untuk 

penentuan tata letak mesin multi-row dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Menentukan parameter algoritma genetik beserta parameter simulated 

annealing yaitu pop size, probabilitas crossover (Pc), probabilitas mutasi 

(Pm), maximum iterasi, suhu awal (T0), suhu akhir (Ta), dan koefisien 

penurunan suhu (α). 

b. Membentuk populasi awal secara random. 

c. Mengevaluasi nilai bobot dari setiap individu. 

d. Menyeleksi calon induk dan induk crossover dan simulated annealing 

dengan elitism dan roulette-wheel. 

e. Menghasilkan individu baru melalui proses crossover. Terdapat tiga 

bagian pada proses crossover ini, yaitu: 

i. Proses random untuk membangkitkan separator baru. 
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ii. Proses Order Crossover (OX) untuk membangkitkan urutan mesin 

yang baru. 

iii. Proses Arithmetical Crossover untuk membangkitkan neat clearance 

yang baru. 

f. Menghasilkan individu baru dengan algoritma simulated annealing 

sebagai pengganti proses mutasi. Simulated annealing secara garis besar 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

i. Menghitung nilai fungsi tujuan dan fitness dari solusi awal yaitu    dan 

        . 

ii. Modifikasi solusi awal dengan menggunakan mutation menjadi solusi 

baru ki’ dan menghitung kembali nilai fungsi tujuan dan fitness dari 

solusi baru yaitu     dan         . 

iii. Jika        maka ki
’ akan menggantikan ki. Jika tidak, maka hitung 

probabilitas      ( 
     

 
). Dengan       merupakan selisih 

         dan         , sedangkan T adalah suhu saat ini. Bangkitkan 

bilangan acak   pada interval      . Jika     maka solusi baru tetap 

diterima sebagai solusi sementara. 

iv. Jika sudah mencapai suhu akhir, maka algoritma berhenti. Jika tidak, 

hitung perubahan temperatur             dengan       dan 

kembali ke langkah ii. 

g. Mengevaluasi semua individu hasil crossover dan simulated annealing. 

h. Menggabungkan semua kromosom dari populasi awal dan kromosom anak 

hasil crossover dan simulated annealing kecuali kromosom terbaik. 
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i. Membentuk individu baru dari gabungan individu sejumlah pop size -1  

dengan menggunakan seleksi Roulette-Wheel. 

j. Menggabungkan hasil seleksi Roulette-Wheel dan kromosom hasil elitism. 

k. Mengulangi proses d) hingga k) sampai generasi maksimal tercapai. 

Flowchart dari langkah diatas dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3. Membuat program hybrid Algoritma Genetika dan Simulated Annealing untuk 

penentuan tata letak mesin multi-row. 

4. Mengimplementasikan program pada contoh kasus. 
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