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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini diberikan beberapa definisi yang digunakan pada pembahasan 

hybrid algoritma genetika dan simulated annealing untuk penentuan tata letak 

mesin multi-row. 

2.1 Layout Fasilitas  

Definisi 2.1 Layout adalah tata letak suatu obyek tertentu dengan sistem aturan 

yang dapat disesuaikan dengan keinginan, namun permasalahan 

tata letak sendiri adalah suatu permasalahan yang menyangkut 

system pengaturan terbaik dari fasilitas fisik sebagai penunjang 

proses operasional.Pengaturan layout berpengaruh pada biaya 

penanganan materi, waktu, dan pada akhirnya mempengaruhi 

seluruh produktifitas dan efisiensi suatu pabrik. 

(Morad, 2000) 

Bagi suatu perusahaan manufaktur, perencanaan fasilitas termasuk 

menentukan bagaimana fasilitas pabrik digunakan secara efektif dan efisien dalam 

menunjang produksi. 

Secara umum tujuan dari perencanaan fasilitas dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

1. Menunjang tujuan organisasi melalui peningkatan penanganan 

material dan penyimpanan. 

2. Menggunakan tenaga kerja, peralatan, rruang, dan enerji secara 

efektif 
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3. Meminimalkan investasi modal 

4. Mempermudah pemeliharaan 

5. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. 

(Herjanto, 2008) 

2.2 Multi-row Layout 

Multi-row Layout merupakan tata letak suatu objek berupa mesin dengan 

mesin diatur pada n baris yang berbeda dan perpindahan bahan dapat terjadi antar 

baris yang berbeda. Multi-row Layout bertujuan untuk meminimalkan total biaya 

perpindahan bahan antar mesin. 

Berikut merupakan model masalah layout mesin multi-row (Gen dan 

Cheng, 1997). 

Meminimumkan :  

 

∑ ∑       (|     |  |     |)

 

     

   

   

              (2.1) 

 

Dengan fungsi kendala:  

∑      

 

   

 i = 1,…,n  (2.2) 

∑      

 

   

 k = 1,…,m (2.3) 

         i = 1,…,n (2.4) 

          i = 1,…,n, k = 1,…,m (2.5) 
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Dimana  

    {
                                
                                                    

 

   = biaya perpindahan bahan dari mesin i ke mesin j 

   = frekuensi perpindahan bahan dari mesin i ke mesin j 

  = koordinat x mesin i 

   = koordinat y mesin i 

   = banyak mesin 

m = banyak baris 

2.3 Algoritma Genetika 

Algoritma merupakan suatu himpunan langkah-langkah atau instruksi yang 

telah dirumuskan dengan baik (well defined) untuk memperoleh suatu keluaran 

khusus (specific output) dari suatu masukan khusus (specific input) dalam 

langkah-langkah yang jumlahnya berhingga. 

(Chartrand dan Oellermann, 1993) 

Algoritma Genetika adalah teknik pencarian stokastik yang didasarkan pada 

mekanisme seleksi alam dan genetik alam. Algoritma ini akan mengkombinasikan 

daya tahan (survival) dari struktur data yang paling baik (fittest). 

(Goldberg, 1989) 

 Pada algoritma genetika, teknik pencarian dilakukan sekaligus atas 

sejumlah solusi yang mungkin dikenal dengan istilah populasi. Individu 

yangterdapat dalam satu populasi disebut dengan istilah kromosom. Kromosomini 
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merupakan suatu solusi yang masih berbentuk simbol. Populasi awal dibangun 

secara acak, sedangkan populasi berikutnya merupakan hasilevolusi kromosom-

kromosom melalui iterasi yang disebut dengan generasi. Pada setiap generasi, 

kromosom akan melalui proses evaluasi dengan menggunakanalat ukur yang 

disebut dengan fungsi fitness. 

(Kusumadewi dan Purnomo, 2004) 

 Beberapa istilah yang digunakan dalam algoritma genetika dan definisinya 

menurut Gen dan Cheng (1997) dan Obitko (1998) adalah sebagai berikut : 

Definisi 2.2 Populasi adalah sebuah kumpulan solusi yang direpresentasikan 

dengan kromosom. 

Definisi 2.3 Kromosom adalah individu dalam populasi yang terdiri dari 

kumpulan symbol merepresentasikan solusi dari permasalahan. 

Definisi 2.4 Anak adalah kromosom baru untuk membentuk populasi baru 

yang terbentuk dari menggabungkan dua kromosom dari populasi 

sekarang dengan menggunakan operator crossover atau 

memodifikasi kromosom dengan menggunakan operator mutasi. 

Performa algoritma genetika sangat ditentukan oleh penentuan nilai-nilai 

parameternya. Dalam algoritma genetika terdapat beberapa buah parameter yang 

harus ditentukan, yaitu ukuran populasi (pop_size) jumlah generasi (max_gen), 

probabilitas crossover (  ), dan probabilitas (  ). Berikut adalah definisi 

parameter-parameter tersebut menurut Gen dan Cheng (1997), yaitu : 

1. Pop_Size adalah banyaknya kromosom dalam satu pupulasi pada satu 

generasi 
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2. Max_Gen adalah jumlah generasi/iterasi yang menjadi kriteria perhentian 

pencarian algoritma genetika. 

3. Probabilitas Crossover (  ) adalah rasio banyaknya keturunan yang 

dihasilkan dari crossover pada tiap-tiap generasi terhadap ukuran 

populasinya. 

4. Probabilitas Mutasi (  ) adalah presentase dari jumlah individu dalam 

populasiyang mengalami mutasi. 

Berikut adalah komponen utama algoritma genetika yaitu pengkodean, 

fungsi fitness, seleksi, operator crossover, dan operator mutasi. 

2.3.1 Pengkodean  

Definisi 2.5 Pengkodean adalah representasi nilai sebuah solusi yang 

dinyatakan dalam suatu kromosom. 

(Beasly, 1993) 

Menurut Gen dan Cheng (1997) dan Obitko (1998) terdapat beberapa 

jenis pengkodean, diantaranya : 

1. Pengkodean Biner adalah pengkodean yang setiap kromosomnya 

direpresentasikan dengan dua bilangan, yaitu 0 dan 1. 

2. Pengkodean Permutasi adalah pengkodean yang setiap kromosomnya 

direpresentasikan sebagai sebuah urutan bilangan. 

3. Pengkodean Nilai adalah pengkodean yang setiap kromosomnya 

direpresentasikan sebagai nilai (nilai dapat berupa angka bilangan real, 

atau karakter). 
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Pengkodean yang akan digunakan pada penentuan tata letak mesin multi-

row ini adalah pengkodean nilai. Kode yang digunakan memuat tiga jenis data, 

yaitu separator(s) atau jumlah maksimum mesin pada setiap baris, urutan mesin 

    
 , dan neat clearance    

 atau jarak tambahan antar mesin. 

[  {             } {             }] 

Proses membangkitkan separator adalah dengan membangkitkan integer 

bilangan acak (1,n) dan random permutasi untuk urutan mesin. Sedangkan untuk 

membangkitkan urutan neat clearance, pada dasarnya juga menggunakan 

pendekatan random. Tetapi karena adanya batasan wilayah, maka neat clearance 

dibangkitkan dengan batasan wilayah yang diijinkan. Misalkan L’ adalah wilayah 

yang tersedia dan L adalah batas atas lebar wilayah yang diijinkan. Andaikan 

urutan mesinnya sebagai berikut: 

{          } 

Sehingga wilayah yang tersedia dapat dihitung sebagai berikut: 

      (∑   ∑               

   

   

 

   

) 

Maka urutan neat clearance     
 dapat dibangkitkan melalui proses random 

[0,L’].L’ akan terus berkurang sebesar nilai random untuk setiap pengambilan 

nilai random. 

(Gen dan Cheng, 1997) 
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2.3.2 Fitness Value 

Fitness Value adalah nilai keandalan suatu individu pada suatu ukuran 

populasi tempat individu itu berasaluntuk mengevaluasi setiap individu dalam 

populasi. Individu dengan nilai fitness yang tinggi akan dapat kesempatan lebih 

besar untuk survive dalam populasi selanjutnya. Sehingga fungsi fitnessnya 

sebagai berikut : 

         
 

      
 (2.6) 

 

Dimana 

         : nilai fitness kromosom ki, dengan i = 1,2,3,…,n 

    : nilai fungsi tujuan kromosom i 

    : koefisien penalti 

Dengan : 

   {
 

  
      

      
     

                
 

  
     {  

    
 } 

  
   = area pekerjaan yangdibutuhkan oleh mesin pada baris u 

(Gen dan Cheng, 1997) 

2.3.3 Seleksi  

Definisi 2.6 Seleksi adalah proses penentuan induk yang akan dipilih sebagai 

induk untuk crossover atau mutasi untuk mendapatkan individu 

baru.  

(Zomaya, 1996) 
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Terdapat beberapa metode untuk menyeleksi individu terbaik, antara lain : 

i. Elitism 

Elitism adalah nama metode yang menyalin kromosom terbaik ke populasi 

baru. Sisanya melalui proses seleksi yang lain. Elitism bisa sangat cepat 

meningkatkan kinerja GA, karena mencegah kehilangan solusi terbaik. 

(Obitko,1998) 

ii. Roulette wheels 

Roulette wheels termasuk jenis seleksi fitness-proportional dan dapat memilih 

populasi baru dengan memperhatikan distribusi probabilitas berdasarkan nilai 

fitness.  

(Gen dan Cheng, 1997) 

Menurut Kusumadewi, dkk (2005), cara kerja metode ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hitung total fitness(f) : 

              ∑        ; i = 1, 2, …, pop_size 

2. Hitung probabilitas masing-masing individu dari fitness masing-masing 

dibagi total fitness semua individu (fitness relative) : 

   
        

            
 

3. Hitung fitness kumulatif : 

      

              ; i = 2,3, …, popsize 

4. Pilih induk yang akan dilakukan crossover dengan cara : 

a. Bangkitkan bilangan random r[0,1] 
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b. Jika     , maka kromosom pertama terpilih. Jika             

untuk i = 2, 3, …, popsize, maka pilih kromosom ke       sebagai 

induk. 

 

2.3.4 Crossover  

Definisi 2.7 Crossover adalah persilangan dua individu yang menghasilkan 

anak (offspring) yang masih mewarisi sebagian sifat induknya. 

(Gen dan Cheng, 1997) 

Pindah silang menghasilkan titik baru dalam ruang pencarian yang siap 

untuk diuji. Operasi ini tidak selalu dilakukan pada semua individu yang ada. 

Proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover 

yang ditentukan. 

Terdapat beberapa jenis crossover di antaranya adalah : 

a. OX (Order Crossover)  

1. Memilih subuntaian dari satu induk secara acak 

2. Membentuk calon-anak dengan mengcopy subuntaian tersebut pada 

posisi yang bersesuaian 

3. Hapus gen pada induk kedua yang sama dengan gen pada subuntaian. 

Diperoleh barisan gen yang terdiri dari gen-gen yang dibutuhkan oleh 

calon-anak. 

4.  Letakkan gen tersebut di lokus kosong pada calon-anak, dari kiri ke 

kanan sesuai urutan untuk menghasilkan anak.  
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b. PBX (Position Based Crossover) 

1. Pilih himpunan lokus dari satu induk secara acak 

2. Membentuk calon-anak dengan mengcopy gen pada lokus tersebut 

pada lokus calon-anak yang bersesuaian. 

3. Hapus gen pada induk kedua yang sama dengan gen yang telah 

terpilih. Diperoleh barisan gen yang terdiri dari gen-gen yang 

dibutuhkan oleh calon-anak. 

4. Letakkan gen tersebut di lokus kosong pada calon-anak, dari kiri ke 

kanan sesuai urutan untuk menghasilkan anak. 

c. Arithmetical Crossover 

1. Misal k1,k2 adalah induk crossover, dimana: 

k1 = {  
    

      
 } 

k2 = {  
    

      
 } 

2. Pilih            dengan           

sedemikian sehingga diperoleh calon-anak, 

   {  
    

      
 } 

    {  
     

       
  } 

dimana: 

  
      

      
                   (2.7) 

  
       

      
   (2.8) 

Terdapat tiga bagian pada proses crossover yang digunakan dalam 

permasalahan tata letak mesin multi-row ini, yaitu: 
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1. Proses random untuk membangkitkan separator baru. 

a. Menentukan batas atas dan batas bawah separator dari induk crossover. 

b. Melakukan proses random bilangan bulat antara batas atas dan batas 

bawah separator induk untuk memperoleh separator baru. 

2. Proses Order Crossover(OX)untuk membangkitkan urutan mesin yang baru. 

3. Proses Arithmetical Crossover untuk membangkitkan neat clearance yang 

baru. 

(Gen dan Cheng, 1997) 

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. Namun untuk beberapa 

persoalan crossover,        memiliki hasil yang paling baik. 

(Obitko, 1998) 

2.3.5 Mutasi 

Definisi 2.8 Mutasi adalah proses perubahan sebagian sifat individu sehingga 

menghasilkan struktur genetika baru. 

(Obitko, 1998) 

Untuk mengetahui berapa banyak individu yang akan dihasilkan dari 

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

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

Obitko (1998) untuk nilai    0,05 sampai 0,01. 
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Beberapa jenis mutasi diantaranya adalah : 

1. Mutasi Inversi (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 dipertukarkan. 

5. Mutation, yaitu memilih satu gen secara acak   , kemudian dengan 

menggunakan nilai integer q yang sudah diketahui, diperoleh 2q gen 

dengan: 

   
   

  

 
 (2.9) 

 
  
 
  

  
   

 
  

 
                    (2.10) 

 

Sehingga diperoleh: 

{          
       } 

{          
       } 
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{          
 
      } 

  

{          
        } 

(Gen dan Cheng, 1997) 
 

2.3.6. Prosedur Algoritma Genetika 

Prosedur Algoritma Genetika adalah sebagai berikut : 

1. Menginputkan parameter, yaitu Pc, Pm, max gen, dan pop size 

2. Membangkitkan populasi awal. 

3. Mengevaluasi populasi dengan cara menghitung fungsi tujuan dan 

menentukan nilai fitness dari masing-masing individu. 

4. Melakukan seleksi untuk memperoleh induk crossover dan induk 

mutasi 

5. Crossover 

6. Mutasi 

7. Membentuk populasi baru 

(Gen dan Cheng, 1997) 

 

2.4 Simulated Annealing 

Simulated annealing adalah suatu metode optimasi yang berdasarkan pada 

proses pendinginan yang digunakan dalam Metalurgi. Ketika menyelesaikan 

masalah optimasi menggunakan simulated annealing, struktur sebuah zat akan 

mewakili penyusunan solusi dari sebuah masalah, dan suhu digunakan untuk 

menentukan bagaimana dan kapan solusi baru dapat diperbarui dan diterima. 
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Algoritma ini dimulai pada suhu yang sangat tinggi dan dibiarkan menurun 

sampai batas yang diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan solusi 

yang lebih baik hanya saat logam mencapai struktur kristal. 

(Chibante, 2010) 

 

2.5 Hybrid Algoritma Genetika dan Simulated Annealing 

Secara harfiah hybrid berarti perkawinan antara dua jenis yang berlainan. 

Sehingga algoritma hybrid dapat dikatakan sebagai gabungan antara dua 

algoritma. 

Optimasi hybrid berdasarkan Genetika algoritma dan Simulated Annealing 

dapat menjaga solusi yang lebih baik. Selain itu, mencapai pencarian tidak hanya 

secara global, tetapi juga local. 

(Yoshikawa, 2008) 

Hybrid algoritma genetika dan simulated annealing dilakukan dengan cara 

mengganti operator mutasi pada algoritma genetika dengan simulated annealing. 

Proses simulated annealing dilanjutkan sampai suhu mencapai minimal (suhu 

akhir). Kemudian proses dilanjutkan dengan mengecek iterasi pada algoritma 

genetika sampai mencapai maksimum (max_gen). 

 

2.6 Java 

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang sintaksnya 

mengikuti bentuk bahasa C dan C++, sehingga bagi para programmer bahasa C 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HYBRID ALGORITMA GENETIKA .... YEKTI AMBAR WULAN



20 
 

tidak akan kesulitan ketika akan bermigrasi ke bahasa java, karena sintaknya 

hampir sama (Utomo, 2013). 

Secara umum, menurut Utomo (2013) ada tiga pilihan edisi yang dapat 

digunakan ketika akan men-devel aplikasi menggunakan bahasa java, yaitu : 

1. Java SE (Standard Edition), bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk 

membuat aplikasi berbasis desktop (standalone application) dan aplikasi 

yang dijalankan pada browser yang dikenal sebagai Applets. 

2. Java ME (Mobile Edition), bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk 

membuat aplikasi yang dikenal sebagai MIDlets dan Xlets. MIDlets biasanya 

untuk peralatan yang bersifat mobile dengan tampilan grafis yang kecil, 

penggunaan keypad yang sederhana, dan akses jaringan yang terbatas. 

Sedangkan Xlets biasanya untuk peralatan televisi seperti pemutar disk. 

3. Java EE (Enterprise Edition), bahasa pemrograman Java yang digunakan 

untuk membangun komponen-komponen aplikasi dengan skala enterprise. 

Komponen tersebut termasuk servlets dan servlets yang berbasis JSP (Java 

Server Pages). 

Beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat program 

dengan aplikas Java, yaitu : 

1. Pemrograman Java bersifat case-sensitive artinya bentuk string “test” dan 

“TEST” akan dianggap berbeda. 

2. Java mengabaikan spasi kosong (seperti tab, baris baru). 

3. Tanda brace atau {} adalah simbol dari pengelompokan dalam Java yang 

menandai awal dan akhir bagian dari suatu program. 
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4. Setiap pernyataan pada program Java harus diakhiri dengan simbol ; (titik 

koma). 

5. Simbol // akan membuat sebuah baris komentar sedangkan simbol /* … */ 

akan membatasi bagian awal dan akhir menjadi sebuah komentar. 

6. Java mempunyai beberapa kata yang dicagangkan dan tidak bias digunakan 

dalan kode program. Kata-kata tersebut disebut keyword. Beberapa keyword 

yang ada pada Java dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Keyword yang Terdapat pada Java 

abstract boolean do if 
case catch short package 
continue default this static 
for false true try 
new int class else 
public null double float 
switch return long byte 

 

7. Nama file harus sama dengan nama class public, missal nama file adalah 

Coba.java maka nama dari class public juga harus Coba. 

(Utomo, 2013) 
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