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Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Herry Suprajitno, M.Si. dan Auli Damayanti, 
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ABSTRAK 

Uncapacitated Facility Location Problem (UFLP) merupakan salah satu 
permasalahan penempatan lokasi yang akan dibangun fasilitas dengan kapasitas 
customer yang dilayani oleh masing-masing fasilitas diasumsikan tidak terbatas, 
sehingga diperoleh biaya total minimum. Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan 
UFLP menggunakan Bat Algorithm (BA) dengan Harmony Search (HS). Bat 
Algorithm adalah suatu algoritma pencarian metaheuristik yang terinspirasi dari 
perilaku ekolokasi kelelawar sebagai signal untuk menentukan mangsa dan 
merasakan jarak. Bat Algorithm memiliki dua langkah penyelesaian utama, yakni 
perbaruan kecepatan dan posisi bat serta pencarian solusi baru dengan 
menggunakan local search. Harmony Search adalah metode metaheuristik yang 
terinspirasi dari improvisasi musik untuk menciptakan suatu harmoni musik yang 
lebih indah. Harmony Search sendiri memiliki tiga langkah utama, yakni penentuan 
solusi dengan perbandingan nilai HMCR, penentuan solusi baru dengan 
perbandingan nilai PAR, dan penyesuaian solusi menggunakan bandwitdh. Metode 
ini akan diimplementasikan pada data kecil yang terdiri dari 10 lokasi dan 15 
customer serta data besar yang terdiri dari 50 lokasi dan 50 customer dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C++ dan dengan menggunakan variasi nilai 
pada parameter popsize, maksimum iterasi dan pulse rate. Berdasarkan pada hasil 
implementasi, semakin tinggi iterasi dan lebih banyak popsize yang digunakan 
maka solusi yang diperoleh semakin baik.  
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