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SKRIPSI PENERAPAN CUCKOO SEARCH…          EKA ASMA’UL N. 

Eka Asma’ul Nurtyana, 2019, Penerapan Cuckoo Search Algorithm (CSA) untuk 

Menyelesaikan Multi-Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP). Skripsi ini 

dibawah bimbingan Dr. Herry Suprajitno, M.Si. dan Asri Bekti Pratiwi, S.Si., 

M.Si., Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Airlangga, Surabaya. 

 

ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan Multi-Trip Vehicle 

Routing Problem (MTVRP) dengan menggunakan Cuckoo Search Algorithm 

(CSA). Multi-Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) adalah suatu permasalahan 

penentuan rute kendaraan yang optimal untuk melayani setiap pelanggan dengan 

meminimumkan total jarak tempuh kendaraan dan setiap kendaraan dapat 

melakukan perjalanan lebih dari satu rute. MTVRP memiliki batasan yaitu setiap 

pelanggan hanya dilayani tepat satu kali, jumlah permintaan setiap pelanggan tidak 

melebihi batas kapasitas kendaraan, dan total waktu kerja kendaraan tidak melebihi 

batas waktu kerja kendaraan yang sudah ditentukan. Cuckoo Search Algorithm 

(CSA) merupakan salah satu algoritma yang terinspirasi dari alam yaitu sifat parasit 

beberapa spesies cuckoo yang meletakkan telurnya di sarang burung inang lainnya. 

Program penerapan Cuckoo Search Algorithm (CSA) untuk menyelesaikan Multi-

Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java dengan software NetBeans IDE 8.2 yang diimplementasikan 

pada contoh kasus dengan dua jenis data yaitu data kecil dengan 9 pelanggan dan 

data besar dengan 100 Pelanggan dengan total jarak tempuh minimum masing-

masing yaitu 1.454 dan 2.148. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah sarang dan jumlah iterasi, serta 

semakin kecil nilai probabilitas pergantian sarang (𝑝𝑎) maka penyelesaian dari 

Multi-Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) lebih baik.  

 

Kata Kunci : Multi-Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP), Cuckoo Search 

Algorithm (CSA). 
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