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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini, kemajuan yang pesat dalam hal produksi, transportasi dan teknologi 

mengakibatkan sektor industri semakin kompetitif sehingga untuk bersaing suatu 

perusahaan harus memperhatikan banyak faktor agar dapat bertahan dan mampu 

memperoleh laba sebesar-besarnya. Salah satu faktor yang dapat dimaksimalkan 

yaitu  proses distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa yang 

dilakukan dari produsen ke konsumen yang tersebar secara cepat, tepat dan efektif. 

Kegiatan distribusi berguna untuk mendekatkan produsen dengan konsumen atau 

sebagai perantara antara kegiatan produksi dan konsumsi. (Batubara dkk., 2013). 

Dalam pendistribusian, penentuan rute yang tepat memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan proses distribusi karena distribusi dengan jarak tempuh 

minimal serta mampu melayani seluruh permintaan pelanggan berarti juga 

meminimalkan biaya distribusi yang dapat meningkatkan keuntungan bagi 

perusahaan (Bell dan McMullen, 2004). Salah satu jenis permasalahan penentuan 

rute distribusi dinamakan Close Vehicle Routing Problem (Close-VRP) atau biasa 

disebut Vehicle Routing Problem (VRP). Permasalahan VRP dapat didefinisikan 

sebagai permasalahan mencari rute dengan biaya minimum dari suatu depot ke agen 

yang lokasinya tersebar dengan jumlah permintaan yang berbeda-beda. Pada VRP, 

seluruh rutenya berawal dan berakhir di depot, setiap pelanggan harus dilayani tepat 

satu kali hanya dengan satu kendaraan dan jumlah permintaan dalam satu rute tidak 

boleh melebihi kapasitas kendaraan (Bräysy, 2001). Salah satu jenis VRP yaitu 

Close-Open Mixed Vehicle Routing Problem (COMVRP) yang merupakan 

gabungan dari Close-VRP dan Open-VRP.
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COMVRP dapat digunakan pada penentuan rute distribusi suatu perusahaan yang 

memiliki beberapa kendaraan pribadi namun kendaraan tersebut tidak mampu 

memenuhi semua permintaan pelanggan sehingga mengakibatkan perusahaan harus 

menyewa beberapa kendaraan dari perusahaan lain untuk memenuhi permintaan 

pelanggan. Dalam hal ini, kendaraan pribadi akan kembali ke depot setelah 

melayani pelanggan terakhir sedangkan kendaraan sewa tidak kembali ke depot 

(Liu dan Jiang, 2012). Algoritma yang pernah digunakan untk mencari solusi dari 

COMVRP adalah Memetic Algorithm (Liu dan Jiang, 2012) dan Improve 

Harmony Search Algorithm (Pichpibul dan Ruengsak, 2013). 

Algoritma Kelelawar atau Bat Algorithm (BA) adalah salah satu algoritma 

yang diperkenalkan oleh Xin-She Yang pada tahun 2010. Secara umum algoritma 

kelelawar meniru tingkah laku kelelawar dalam mencari makanan dengan 

menggunakan gelombang suara yang dipancarkan. Dalam algoritma kelelawar 

terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yang pertama semua kelelawar 

menggunakan echolocation untuk memperkirakan jarak dan membedakan antara 

mangsa atau rintangan. Kemudian, setiap kelelawar terbang dengan kecepatan dan 

posisi random serta secara otomatis dapat mengatur frekuensi dari gelombang suara 

yang dipancarkannya dan menyesuaikan pulse rate bergantung pada kedekatan 

jarak dengan target. Dan yang terakhir, tingkat loudness diasumsikan dimulai dari 

nilai positif konstanta terbesar menuju nilai konstanta terkecil  (Yang, 2010). 

 Menurut penelitian yang dilakukan Xin She Yang pada tahun 2010, Bat 

Algorithm (BA) menunjukkan performa yang lebih baik daripada Particle Swarm 

Optimization (PSO), Genetic Algorithm (GA) ataupun Harmony Search (HS).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat menarik untuk membahas 

penyelesaian Close-Open Mixed Vehicle Routing Problem (COMVRP) dengan 

menggunakan Bat Algorithm yang bertujuan untuk membentuk rute yang optimal 

untuk sejumlah kendaraan ke sejumlah pelanggan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menyelesaikan permasalahan Close-Open Mixed Vehicle 

Routing Problem (COMVRP) dengan menggunakan Bat Algorithm ? 

2. Bagaimana membuat program penyelesaian Close-Open Mixed Vehicle 

Routing Problem (COMVRP) dengan menggunakan Bat Algorithm? 

3. Bagaimana implementasi program pada contoh kasus Close-Open Mixed 

Vehicle Routing Problem (COMVRP) dengan menggunakan Bat 

Algorithm? 

1.3 Tujuan 

Sebagaimana telah dirumuskan suatu rumusan masalah sebelumnya, maka 

didapatkan tujuan sebagai berikut : 

1. Menyelesaikan permasalahan Close-Open Mixed Vehicle Routing Problem 

(COMVRP) dengan menggunakan Bat Algorithm. 

2. Membuat program penyelesaian Close-Open Mixed Vehicle Routing 

problem (COMVRP) dengan menggunakan Bat Algorithm. 

3. Mengimplementasi program pada contoh kasus Close-Open Mixed Vehicle 

Routing Problem (COMVRP) dengan menggunakan Bat Algorithm. 

 

1.4 Manfaat 

Beberapa manfaat yang bisa diambil adalah: 

1. Menghasilkan suatu penerapan Close-Open Mixed Vehicle Routing Problem 

(COMVRP) dengan menggunakan Bat Algorithm. 

2. Dapat menjadi bahan masukan dan perbandingan algoritma lainnya dalam 

menyelesaikan Close-Open Mixed Vehicle Routing Problem (COMVRP) 

yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa 

sekarang dan yang akan datang. 
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3. Program yang telah dibuat diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

alternatif metode penyelesaian Close-Open Mixed Vehicle Routing Problem 

(COMVRP
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