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ABSTRAK 

 

Vehicle routing merupakan salah satu masalah transportasi yang dapat 

digambarkan sebagai sejumlah kendaraan yang memulai dan mengakhiri 

perjalanannya untuk melayani sejumlah pelanggan di sebuah tempat yang disebut 

dengan depot, dengan setiap pelanggan memiliki permintaan masing – masing, 

dan semua kendaraan memiliki kapasitas yang sama. Skripsi ini bertujuan untuk 

menentukan rute kendaraan yang total jaraknya adalah minimal sebagai solusi dari 

masalah VRP menggunakan hybrid algoritma particle swarm optimization dengan 

simulated annealing.  

Hybrid Algoritma PSO-SA merupakan algoritma yang menggabungkan 

antara algoritma PSO dan algoritma SA. Secara umum proses PSO adalah 

membangkitkan partikel, mencari pibest dan gbest, serta update kecepatan dan 

posisi. Hybrid algoritma PSO-SA merupakan suatu proses dimana pencarian pibest 

dan gbest dilakukan berdasarkan aturan SA. Algoritma ini berhenti ketika suhu 

yang dikehendaki sudah tercapai. 

VRP dengan data 20 pelanggan, 75 pelanggan, dan 100 pelanggan 

diselesaikan dengan hybrid algoritma PSO-SA menggunakan perangkat lunak 

BorlandC ++. Solusi terbaik untuk VRP 20 pelanggan adalah 1.114,7 km dengan 

parameter S = 25, L = 10, Taw = 100, Tak = 1, dan α = 0.01. Solusi terbaik untuk 

VRP 75 pelanggan adalah 1.500,07 km dengan parameter S = 50, L = 20, Taw = 

100, Tak = 1, dan α = 0.01. Dan solusi terbaik untuk VRP 100 pelanggan adalah 

1.987,06 km dengan parameter S = 50, L = 20, Taw = 100, Tak = 1, dan α = 0,01. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dari semua data menunjukkan bahwa semakin 

kecil nilai dari koefisien cooling (α) ,semakin besar nilai dari L dan S, maka solusi 

dari VRP yang diperoleh cenderung lebih baik. 

 

Kata Kunci: Vehicle Routing, Particle Swarm Optimization (PSO), Simulated 

Annealing (SA), dan Hybrid. 

 

 

 

 

vii 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HYBRID ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO)  
DENGAN SIMULATED ANNEALING (SA) UNTUK MENYELESAIKAN VEHICLE ROUTING PROBLEM (VRP) 

ABIDAH KAMILAH




