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ABSTRAK  

Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) atau Penjadwalan 
Proyek dengan Sumber Daya Terbatas merupakan suatu permasalahan yang 
bertujuan untuk mencari durasi minimal dari penjadwalan suatu proyek yang terdiri 
dari sejumlah aktivitas dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan RCPSP dengan hybrid algoritma 
Artificial Bee Colony (ABC) dan Simulated Annealing (SA). Algoritma ABC 
merupakan salah satu metode yang terinspirasi dari kehidupan sebuah koloni lebah 
pada saat mereka mencari sumber makanan. SA merupakan metode yang 
dianalogikan dengan proses annealing. Hybrid algoritma ABC dan SA adalah 
gabungan dari kedua algoritma dengan cara memasukkan proses SA ke proses 
algoritma ABC. Proses algoritma ini dimulai dengan input data dan inisialisasi 
parameter, membangkitkan solusi awal, menghitung nilai fungsi tujuan, pencarian 
neigbourhood dari solusinya dan menghitung nilai fungsi tujuan, seleksi roulette 
wheel, pencarian solusi baru dengan neigbourhood dari solusinya oleh onlooker, 
menghitung nilai fungsi tujuan, pemilihan solusi untuk SA, melakukan proses SA 
terhadap solusi yang sudah dipilih dengan invertion mutation, mengingat solusi 
terbaik, menentukan solusi yang telah mencapai batas limit, dan proses berlanjut 
sampai maksimum iterasi. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah proyek 
dengan 10 aktivitas dan 4 tipe sumber daya, proyek dengan 25 aktivitas dan 3 tipe 
sumber daya, dan proyek dengan 60 aktivitas dan 4 tipe sumber daya. Program 
hybrid algoritma ABC dan SA untuk RCPSP dibuat dengan bahasa pemograman 
C++ pada Borland C++ 5.0.2. Fungsi tujuan terbaik berdasarkan hybrid algoritma 
ABC dan SA didapatkan untuk data proyek dengan 10 aktivitas dan 4 tipe sumber 
daya yaitu 27, untuk data proyek dengan 25 aktivitas dan 3 tipe sumber daya yaitu 
64, sedangkan untuk data proyek dengan 60 aktivitas dan 4 tipe sumber daya 
diperoleh 82.  
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