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ABSTRAK 
 

Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengepakan lingkaran dalam 
persegi panjang dengan metode algoritma genetika. Masalah pengepakan 
lingkaran  digambarkan  dengan  N  item  berbentuk  lingkaran  yang  akan 
dimasukkan ke dalam satu objek persegi panjang (yang lebih besar) dengan tujuan 
untuk mendapatkan urutan masuk dan koordinat dari item yang dapat 
meminimalkan panjang objek terpakai. Secara umum, proses algoritma genetika 
adalah membangkitkan populasi awal, mengevaluasi kromosom, seleksi, 
crossover, dan mutasi. Proses seleksi yang digunakan adalah seleksi roulette 
wheel, proses crossover yang digunakan adalah partial mapped crossover, dan 
proses mutasi yang digunakan adalah mutasi respirocal exchange. Data yang 
digunakan berupa 3 jenis data dan diselesaikan dengan bahasa pemrograman C++ 
menggunakan software Borland C++. Penyelesaian yang didapatkan 
menggunakan program algoritma genetika untuk data pertama dengan jumlah 
item sebanyak 10 unit dan lebar objek 30 satuan panjang (sp), didapatkan panjang 
minimum objek terpakai adalah 24,6099 sp. Untuk data kedua dengan jumlah 
item 50 unit dan lebar objek 9,5 sp, didapatkan panjang minimum objek terpakai 
adalah 30,5608 sp. Untuk data ketiga dengan jumlah item 110 unit dan lebar objek 
11 sp, didapatkan panjang minimum objek terpakai adalah 61,9016 sp. Diperoleh 
kesimpulan, semakin besar nilai parameter popsize dan maxgen yang diberikan, 
maka solusi yang diperoleh semakin baik. Nilai probabilitas crossover (𝑝𝑐) yang 
rendah dan nilai probabilitas mutasi (𝑝𝑚) yang tinggi menghasilkan solusi yang 
lebih baik. 
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