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ABSTRAK 

 

Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) merupakan suatu 

permasalahan yang bertujuan untuk meminimalkan durasi penyelesaian proyek 

dengan kendala sumber daya terbatas. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mencari 

solusi terbaik dari RCPSP menggunakan hybrid Artificial Bee Colony (ABC) dan 

Firefly Algorithm (FA). ABC adalah sebuah algoritma yang terinspirasi dari 

kehidupan kawanan lebah dalam mencari sumber makanan. FA adalah algoritma 

yang terinspirasi dari kedipan cahaya kunang-kunang. Hybrid ABC-FA adalah 

gabungan dari kedua algoritma tersebut, dimulai dengan proses ABC kemudian 

proses FA. Langkah pengerjaannya adalah input data dan inisialisasi parameter, 

membangkitkan solusi awal, menghitung nilai fungsi tujuan menggunakan 

Priority Scheduling Method, mencari solusi baru (tahap employed bee), 

menghitung nilai fungsi tujuan, update solusi dan trial limit, seleksi, mencari 

solusi baru (tahap onlooker bee), menghitung nilai fungsi tujuan, update solusi 

dan trial limit, pencarian food source baru oleh scout bee, penentuan populasi 

awal FA, menghitung intensitas cahaya tiap firefly, membandingkan intensitas 

cahaya antar firefly, menghitung jarak, attractiveness, dan movement pada firefly, 

menentukan firefly terbaik, melakukan proses movement pada firefly terbaik dan 

proses berlanjut sampai maksimum iterasi. RCPSP dapat diselesaikan dengan 

algoritma hybrid ABC-FA. Perubahan hasil solusi dipengaruhi oleh parameter 

max_iterasi. Ketika nilai parameter max_iterasi dinaikkan, solusi yang dihasilkan 

cenderung lebih baik. Sedangkan parameter nlebah dan alpha tidak begitu 

menunjukkan pengaruh. 

 

Kata Kunci:  Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP), 

 Artificial Bee Colony (ABC), Firefly Algorithm (FA), Hybrid, 

 Priority Scheduling Method 

  


	COVER 
	LEMBAR JUDUL
	LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH SKRIPSI
	LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI 
	PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III METODE  PENELITIAN
	BAB IV PEMBAHASAN
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

