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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Hybrid Algoritma Genetika dan Simulated Annealing dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah tata letak mesin multi-row dengan 

langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan parameter algoritma genetik beserta parameter 

simulated annealing. 

b. Membentuk populasi awal, kemudian menentukan nilai fungsi tujuan 

tiap individu dalam populasi awal. 

c. Menyeleksi calon induk dan induk untuk proses crossover dan 

simulated annealing. 

d. Melalui proses crossover dan simulated annealing akan dihasilkan 

individu baru, kemudian individu tersebut akan dievaluasi.  

e. Menggabungkan semua kromosom dari populasi awal dan 

kromosom anak hasil crossover dan simulated annealing untuk 

individu baru dengan menggunakan seleksi Roulette-Wheel 

f. Menggabungkan hasil seleksi Roulette-Wheel dan kromosom hasil 

elitism untuk populasi baru pada iterasi selanjutnya. 

2. Program untuk menyelesaikan masalah tata letak mesin multi-row 

dengan menggunakan metode hybrid algoritma genetika dan simulated 

annealing dapat dibuat dengan bahasa pemrograman Java dengan 

NetBeans IDE 8.0.2. 
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3. Implementasi program untuk contoh kasus dengan parameter popsize = 

10, 30 50, Max generation = 10, 100, 500, Probabilitas crossover (Pc) = 

0.75, Probabilitas simulated annealing (Psa) = 0.01, 0.05, 0.1, Suhu awal 

(T0) = 1000, Suhu akhir (Ta) = 0, Koefisien penurunan suhu (alpha) = 

0.1, r = 10, dan p = 200 untuk data 6 mesin diperoleh nilai fungsi tujuan 

sebesar 5447.5435. Sedangkan pada data 15 mesin diperoleh nilai fungsi 

tujuan sebesar 31137.24. Penggunaan parameter yang berbeda-beda 

mengakibatkan diperolehnya nilai fungsi tujuan yang berbeda-beda. 

Semakin besar popsize dan max generation yang digunakan, maka nilai 

fungsi tujuan yang diperoleh semakin baik. Pada data 6 mesin 

penggunaan hybrid algoritma genetika dan simulated annealing 

menghasilkan nilai fungsi tujuan yang lebih baik daripada menggunakan 

algoritma genetika. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian berikutnya, permasalahan tata letak mesin multi-row ini tidak 

hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hybrid algoritma genetika dan 

simulatet annealing tetapi juga dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma 

lain seperti firefly, ant colony optimization atau algoritma lainnya, sehingga 

memungkinkan mencapai solusi yang lebih baik. 
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