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ABSTRAK 

Multiple-Trips Vehicle Routing Problem with Time Windows 

(MTVRPTW) merupakan masalah penentuan rute pendistribusian yang melibatkan 

depot dan sejumlah pelanggan yang memiliki kendala waktu pelayanan. Rute 

pengiriman harus berawal dan berakhir di depot, dengan jumlah maksimal 

permintaan masing-masing rute tidak melebihi kapasitas maksimal kendaraan. Pada 

permasalahan ini masing-masing kendaraan diperbolehkan melayani lebih dari satu 

rute selama time windows depot masih terpenuhi. Pada skripsi ini, digunakan Firefly 

Algorithm (FA) untuk menyelesaikan MTVRPTW. Firefly Algorithm merupakan 

algoritma yang terinspirasi dari pola dan perilaku berkedipnya kunang-kunang. 

Tahapan dari Firerfly Algorithm adalah mengenerate populasi awal untuk setiap 

firefly, menentukan bentuk permutasi, menghitung nilai fungsi tujuan pada setiap 

firefly, menghitung intensitas cahaya masing-masing firefly, membandingkan 

intensitas cahaya setiap firefly, menentapkan firefly terbaik sebagai g-best, 

melakukan movement pada firefly terbaik selama jumlah iterasi belum terpenuhi. 

Program yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan MTVRPTW dengan 

menggunakan firefly algorithm adalah Borland C++ dan diimplementasikan pada 3 

contoh kasus, data kecil dengan 8 pelanggan, data sedang dengan 25 pelanggan, 

dan data besar dengan 100  pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa banyak iterasi 

dan banyak firefly mempengaruhi jumlah kendaraan dan waktu yang dibutuhkan 

untuk seluruh kendaraan melayani pelanggan semakin minimal. Sedangkan nilai 

koefisien arbsorpsi tidak memberikan pengaruh pada kualitas nilai fungsi tujuan. 

Kata Kunci : Firefy Algorithm, Multiple-Trips Vehicle Routing Problem, Vehicle 

Routing Problem with Time Windows, Multiple-Trips Vehicle Routing Problem 

with Time Windows (MTVRPTW), Vehicle Routing Problem (VRP) 
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