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ABSTRAK 
 

 
 Multi Trip VehicleRouting Problem (MTVRP) merupakan 
pengembangan dari VehicleRouting Problem (VRP) di mana adanya penambahan 
kendala berupa batas waktu kerja kendaraan. Permasalahan pencarian rute yang 
optimal dengan adanya batasan kapasitas serta ketersediaan banyaknya kendaraan 
biasa disebut sebagai VehicleRouting Problem (VRP).Permasalahan ini 
menyebabkan kendaraan harus melakukan beberapa perjalanan dengan kembali ke 
depot dan mengangkut kembali permintaan setiap pelanggan sebelum melakukan 
perjalanan yang selanjutnya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menentukan 
rute yang optimal pada permasalahan Multi Trip VehicleRouting Problem dengan 
menggunakan algoritma Firefly. Secara umum proses algoritma Fireflyadalah 
menghitung nilai intensitas cahaya, menghitung jarak, menghitung 
attractivenessmelakukan proses movement, menentukan global best.Pada 
permasalahan kali ini telah di asumsikan bahwa kapasitas pada setiap kendaraan 
sama, dan kecepatan yang digunakan kendaraan konstan. Data yang digunakan 
adalah datadengan  9 pelanggan dalam pengiriman pigura di perusahaan Batu 
Malang, dan data dengan 100 pelanggan, serta diselesaikan menggunakan bahasa 
pemogramanBorland C++ 5.02. Hasil terbaik dari penerapan algoritma 
fireflyuntuk data kecil didapatkan 1320km, dan data besar didapatkan 2770km. 
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