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ABSTRAK 

Delivery order merupakan salah satu layanan jasa pesan antar makanan siap saji yang cukup diminati 

masyarakat. Adanya layanan delivery order memberi kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan makanan. 

Salah satu perusahaan yang menggunakan layanan delivery order adalah Pizza Hut Delivery (PHD) Rungkut 

Yakaya Surabaya. Dalam melakukan pengantaran makanan, kurir perusahaan harus mengetahui rute yang harus 

dilewati. Adapun proses pencarian rute di PHD masih manual, sehingga tidak diketahui apakah rute yang 

dilewati merupakan rute yang optimal atau tidak. Untuk menyelesaikan masalah ini maka dibutuhkan suatu 

aplikasi yang dapat membantu kurir untuk mengetahui rute yang optimal dalam proses pengantaran makanan. 

Penelitian ini menggunakan Evolution Strategies dalam pemilihan rute menuju  lokasi konsumen. Evolution 

Strategies dapat digunakan untuk memecahkan masalah pencarian rute optimum. Berdasarkan hasil pengujian 

yang dilakukan Evolution Strategies memperoleh hasil optimal pada jumlah generasi 50 dan 100 serta semakin 

besar jumlah populasi (miu) maka nilai fitness yang dihasilkan juga semakin besar. 

 

Kata kunci: Evolution Strategies, Rute Optimum, Delivery Order 

 

 

ABSTRACT 

 

Delivery order is one of the messaging services  fast food who become the people interest. The existence of the 

service delivery order to provide convenience for consumers to acquire the food. One company that uses the 

service delivery order was Pizza Hut Delivery (PHD) Rungkut Yakaya Surabaya. Its conduct a food delivery, 

Pizza Hut Delivery (PHD) need to know the route should be skipped. The PHD route search process is still 

manual, so that it’s not known whether a route that bypassed the optimal route or not. To complete this problem 

we need a application that can help the courier to find the optimal route in the delivery of food. 

The study used the Evolution Strategies in the selection of the route to the location of the consumer. Evolution 

Strategies can be used to solve the problem of optimum route search. Based on the results of tests performed 

Evolution Strategies obtain optimal results on the number of generations 50 and 100 as well as  greater number 

of the population (miu) so the result of the fitness value is also greater. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Delivery order (jasa pengiriman makanan) 

merupakan salah satu layanan makanan siap saji 

yang cukup diminati masyarakat, karena kebanyakan 

masyarakat cenderung memiliki kesibukan sehingga 

tidak sempat untuk mengunjungi restoran/rumah 

makan secara langsung. Selain mempermudah 

konsumen dalam mendapatkan makanan, layanan ini 

juga membantu meningkatkan penjualan bagi 

perusahaan tersebut. Salah satu cara meningkatkan 

kepuasan pelanggan adalah memaksimalkan layanan 

dengan melayani pesanan dalam waktu yang singkat. 

Agar dapat menempuh waktu yang singkat, maka 

harus lebih menekankan pada penentuan rute atau 

jalur yang akan dilewati secara optimal untuk 

menuju tempat konsumen. Perusahaan delivery order  

membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan 

informasi alamat tujuan dan rute jalan sehingga 

membantu kurir dalam proses pengantaran makanan. 

Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem 

delivery order adalah Pizza Hut Delivery (PHD) 

Rungkut Yakaya Surabaya. 

Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan optimasi pencarian rute adalah 

Evolutionary Algorithms (EA). EA merupakan teknik 

optimasi yang meniru proses evolusi biologi. 

Berbagai jenis EA yang digunakan dalam 

permasalahan optimasi diantaranya adalah Genetic 

Algorithm (GA), Evolutionary Programming dan 

Differential Evolution. 
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Anies Hannawati, Thiang, dan Eleazar dari Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Kristen Petra pernah 

melakukan penelitian tentang pencarian rute 

optimum. Peneliti menggunakan GA dalam 

menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks 

yaitu pencarian rute optimum dengan memperhatikan 

kondisi jalan. Penelitian ini menggunakan 

representasi kromosom string bit, mutasi bit, seleksi 

roulette wheel dan elitism, serta crossover one-cut-

point dan two-cut-point. Dari hasil penelitian GA 

dapat berjalan dengan baik dalam menyelesaikan 

masalah dan efektif dalam mencari rute terpendek 

dengan waktu tersingkat berdasarkan kondisi rute. 

Metode lain yang digunakan dalam optimasi yaitu  

Evolution Strategies (ES) yang juga merupakan salah 

satu jenis Evolutionary Algorithms. ES 

diperkenalkan tahun 1960 dan dikembangkan 1970 

oleh Rechenberg, Hans Paul Schwefel, dan rekannya 

di Technical University of Berlin (TUB). Evolution 

Strategies (ES) adalah salah satu algoritma meta-

heuristic yang menggunakan vektor bilangan 

pecahan (real-vector) sebagai representasi solusi. 

Pada perkembangannya, ES diadopsi untuk 

permasalahan kombinatorial yaitu representasi 

permutasi. ES hampir serupa dengan Genetic 

Algorithm (GA). Perbedaannya GA menggunakan 

crossover dalam operator reproduksi utama, 

sedangkan ES menggunakan operator  mutasi. 

Notasi-notasi yang digunakan ES antara lain µ (miu) 

yang menyatakan ukuran populasi dan λ (lambda) 

yang menyatakan banyaknya offspring yang 

dihasilkan saat proses reproduksi berlangsung. ES 

menggunakan metode elitism untuk proses seleksi. 

Penelitian ini memaparkan penggunaan ES untuk 

permasalahan pencarian rute optimum pada kasus 

delivery order. Penggunaan ES diharapkan dapat 

memperoleh solusi permasalahan rute yang paling 

optimal berdasarkan jarak yang paling minimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ada pada skripsi ini, dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menyelesaikan masalah pencarian 

rute optimum menggunakan evolution strategies 

dengan sebuah aplikasi perangkat lunak? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran populasi, ukuran 

offspring, dan banyaknya generasi terhadap nilai 

fitness dalam pencarian rute optimum? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam skripsi ini, adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi kasus pada penelitian ini adalah pada 

perusahaan delivery order Pizza Hut Delivery 

(PHD) Cabang Rungkut Yakaya Surabaya. 

2. Pengambilan data dilakukan untuk sampel 

pengujian dan Untuk data jalan diambil jalan 

raya dan jalan utama. 

3. Persoalan transportasi yang dibahas merupakan 

persoalan transportasi delivery order dari satu 

sumber ke satu tujuan. 

4. Perhitungan yang dilakukan adalah untuk 

mencari rute optimal dalam pengantaran mulai 

dari outlet PHD menuju lokasi konsumen. 

5. Perhitungan dilakukan berdasarkan jarak dan 

pembuatan rute pada sistem tidak 

memperhatikan dan memperhitungkan faktor 

kemacetan serta faktor-faktor lain yang berada 

diluar kendali sistem seperti penutupan jalan dan 

sebagainya. 

6. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah evolution strategies.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyelesaikan masalah pencarian rute optimum 

menggunakan Evolution Strategies (ES) dengan 

sebuah aplikasi perangkat lunak  

3. Mengetahui  pengaruh ukuran populasi, ukuran 

offspring, dan banyaknya generasi terhadap nilai 

fitness dalam pencarian rute optimum? 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah dijadikan 

usulan bagi perusahaan penyedia jasa pengiriman 

makanan (delivery order) dalam mempertimbangkan 

rute jalan yang akan dilalui untuk mengantar 

makanan kepada konsumen agar lebih optimum 

 

2. TINJAUAN PUSTAJA 

2.1 Evolution Strategies (ES) 

Evolution Strategies  (ES) merupakan salah satu 

cabang dari Evolutionary Algorithms (EAs). EA 

merupakan bentuk genetik dari algoritma optimasi 

meta-heuristic berbasis populasi. ES adalah suatu 

algoritma pencarian yang berbasis pada mekanisme 

seleksi alam dan genetika. ES menggunakan mutasi 

sebagai operator reproduksi utama. Representasi 

yang digunakan oleh ES adalah vektor bilangan 

pecahan (real-vector), tetapi seiring dengan 

perkembangan ES dapat menggunakan representasi 

permutasi untuk permasalahan kombinatorial. Notasi 

yang digunakan pada ES yaitu µ (miu) menyatakan 

ukuran populasi dan λ (lambda) menyatakan 

banyaknya offspring. 

 

2.2 Siklus Evolution Strategies (ES) 

Terdapat empat tipe siklus dari ES yaitu (µ , λ), (µ/r , 

λ), (µ + λ), dan (µ/r + λ). Pada penelitan ini 

menggunakan siklus (µ + λ) dikarenakan pada 

penelitian ini tidak menggunakan rekombinasi dan 

proses seleksi menggunakan elitism selection 

melibatkan individu offspring dan individu induk. 

 

2.3 Struktur Umum Evolution Strategies (ES) 



 

 

2.3.1 Representasi Kromosom 

Representasi kromosom merupakan pembentukan 

himpunan solusi baru yang terdiri dari beberapa gen, 

sehingga membentuk kromosom dan ditempatkan di 

penampungan populasi. ES menggunakan 

representasi real vector untuk mempresentasikan 

individu ke dalam suatu kromosom. Seiring 

perkembangan saat ini ES dapat menggunakan 

representasi permutasi untuk permasalahan 

Travelling Salesman Problem (TSP). Pada penelitian 

ini digunakan representasi kromosom permutasi. 

Panjang string kromosom tergantung pada 

banyaknya node jalan yang dilewati. 

 

2.3.2 Mutasi 

Mutasi merupakan operator ES yang menghasilkan 

perubahan acak pada suatu gen dari suatu individu 

dan menghasilkan individu baru yang ditempatkan di 

penampungan offspring. Pada ES rekombinasi tidak 

digunakan maka hanya mutasi yang berperan 

menghasilkan offspring. Jenis mutasi yang digunakan 

ES salah satunya adalah exchange mutation. 

 

2.3.3 Evaluasi (Fungsi Fitness) 

Fungsi fitness merupakan ukuran untuk kondisi dari 

kromosom yang mengekspresikan kemungkinan 

suatu kromosom akan tetap hidup dalam 

generasinya. Kromosom dipilih untuk diseleksi dan 

memperoleh generasi baru. Semakin besar nilai 

fitness-nya maka semakin baik pula solusi yang 

didapatkan dari individu tersebut dan akan 

mempunyai kesempatan dipertahankan untuk 

menghasilkan generasi selanjutnya. Untuk 

permasalahan meminimalkan fungsi (minimasi) 

maka fitness yang dapat digunakan, yakni : 

 

Fitness = 1 / f(x)    (1) 

 

2.3.4 Seleksi 

Seleksi menentukan individu mana yang akan 

dimasukkan pada populasi baru dan digunakan untuk 

pembentukan generasi selanjutnya. Semakin tinggi 

nilai fitness suatu individu, maka semakin besar 

kemungkinan untuk dipilih .Pada metode evolution 

strategies digunakan seleksi elitism. 

 

3. METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam pengerjaan 

skripsi yaitu studi literature, analisis dan 

perancangan, implementasi perangkat lunak, serta uji 

coba dan evaluasi, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1 

Studi Literatur

Analisis dan 

Perancangan

Implementasi Perangkat 

Lunak

Uji Coba dan Evaluasi

 
Gambar 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

 

Langkah-langkah pencarian rute optimum dengan 

evolution strategies ditunjukkan pada Gambar 2 

 
Start

Input :

- Lokasi Tujuan

- Ukuran Populasi (µ)
- Ukuran offspring (λ)

- Banyak Generasi

Offsring 

sejumlah λ=µ ?

Menghitung fitness

Output :

Nilai fitness

Output :

Offspring

Ya

Setiap Individu telah 

dihitung fitness nya ?

Ya

Tidak

Stop

- Urutan Nilai fitness 

dari yang Terbesar

- Populasi Baru

Generasi 

Terpenuhi ?

Output :

 Rute Perjalanan 

Optimum

Ya

Tidak

Mutasi

Populasi Awal

Seleksi

Tidak

 
Gambar 2 Diagram Alir Penyelesaian Pencarian 

Rute Optimum dengan ES 

 

 

 

4. IMPLEMENTASI 

4.2 Form Input Parameter Evolution Strategies 

Form ini merupakan form untuk penginputan lokasi 

tujuan dan parameter ES. Parameter ES antara lain 

jumlah populasi (miu), jumlah offspring (lamda), dan 

jumlah generasi. 

 

 
Gambar 3 Parameter Input ES 

 



 

 

4.3 Tampilan Proses Perhitungan 

Proses perhitungan dengan ES terdiri dari beberapa 

langkah yaitu menentukan populasi awal,  mutasi, 

dan yang terakhir seleksi 

 
Gambar 4 Populasi Awal 

 

 
Gambar 5 Offspring Hasil Mutasi 

 

 
Gambar 6  Hasil Sorting Kumpulan Kromosom 

Awal dan Kromosom Hasil Mutasi 

 

 
Gambar 7  Populasi Baru Hasil Elitism Selection 

 

 
Gambar 8 Hasil Solusi Setiap Generasi 

 

 

 
Gambar 9 Rute Optimal 

 

 
Gambar 10 Peta Rute  

 

 

5. PENGUJIAN 

Pada pengujian sistem dalam penetuan rute optimum 

dengan menggunakan ES, dilakukan dengan 2 uji 

coba. Uji coba I yaitu pengaruh kombinasi ukuran 

populasi (miu) dan ukuran offspring (lamda) 

dilakukan pada generasi 100. Ukuran jumlah 

populasi yang digunakan adalah 5.10, 25, 30, 35, 40, 

45, dan 50. Sedangkan untuk ukuran jumlah 

offspring adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10.  

  



 

 

 

Tabel 1 Hasil Uji Coba I 

Ukur

an 

Offspr

ing(λ) 

Ukuran Populasi Rata 

-

Rata  
(µ) 

5 10 15 20 25 30 

1µ 

0.078

8022 

0.105

2630 

0.141

483 

0.141

4830 

0.141

483 

0.141

483 

0.124

9995 

2µ 

0.085

8811 

0.109

3250 

0.109

325 

0.145

0750 

0.139

8010 

0.141

83 

0.121

8729 

3µ 

0.115

3930 

0.115

3930 

0.141

483 

0.145

0750 

0.141

483 

0.141

83 

0.133

4428 

4µ 

0.109

3250 

0.124

5430 

0.141

483 

0.103

1570 

0.139

8010 

0.141

483 

0.126

6320 

5µ 

0.105

2630 

0.141

4830 

0.115

393 

0.141

4830 

0.141

483 

0.141

483 

0.131

0980 

6µ 

0.115

3930 

0.153

9450 

0.141

483 

0.141

4830 

0.141

483 

0.141

483 

0.139

2117 

7µ 

0.110

8160 

0.084

4737 

0.141

483 

0.139

8010 

0.141

483 

0.141

483 

0.126

5900 

8µ 

0.056

4653 

0.165

3761 

0.103

157 

0.109

3250 

0.141

483 

0.141

483 

0.119

5482 

9µ 

0.084

4737 

0.162

3109 

0.090

1551 

0.145

0750 

0.141

483 

0.141

483 

0.127

4968 

10µ 

0.078

0275 

0.160

2286 

0.141

483 

0.109

3250 

0.141

483 

0.141

483 

0.128

6717 

Rata -

Rata  

0.093

9840 

0.132

2341 

0.126

69281 

0.132

1282 

0.141

1466 

0.141

5524 

 ------

------ 

 

Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa nilai fitness terbesar 

dihasilkan oleh pengujian dengan ukuran  populasi  

30 dengan  nilai fitness 0.1415524 dan yang terkecil 

adalah ukuran populasi 5 dengan nilai fitness 

0.0939840. Dan ditunjukkan juga bahwa nilai fitness 

terbesar dihasilkan oleh pengujian dengan ukuran 

offspring  6 dengan  nilai fitness 0.1392117 dan yang 

terkecil adalah ukuran offspring 8 dengan nilai 

fitness 0.1195482. 

 

Gambar 11 Grafik Perbandingan  ukuran Populasi 

(miu) Terhadap Nilai Fitness 

 

Gambar 11 menunjukkan bahwa hasil perbandingan 

ukuran populasi terhadap nilai fitness cenderung naik 

Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya 

ukuran populasi (miu), nilai fitness juga semakin 

besar. 

 

Gambar 12 Grafik Perbandingan  Ukuran Offspring 

(lamda) Terhadap Nilai Fitness 

 

Gambar 12 menunjukkan bahwa hasil perbandingan 

ukuran offspring terhadap nilai fitness cenderung 

tidak stabil atau naik turun. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah offspring yang besar tidak menjamin 

menghasilkan nilai fitness yang besar. 

 

Uji coba II yaitu pengujian terhadap pengaruh ukuran 

generasi dilakukan dengan menggunakan ukuran 

populasi (miu) adalah 30 dan ukuran offspring 

(lamda) adalah 6. Untuk ukuran generasi yang 

digunakan yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 100. Untuk 

setiap pengujian dilakukan 5 kali uji coba untuk 

kemudian diambil rata-rata. 
 

Tabel 2 Hasil Uji Coba II 

Banya

k 

Gener

asi 

µ = 30, λ = 6 Rata-

Rata 

Nilai 

Fitness 

Percobaan Ke -  

1 2 3 4 5 

10 

0.1414

830 

0.1093

250 

0.1153

930 

0.1093

250 

0.141

483 

0.1234

018 

20 

0.1153

930 

0.0564

653 

0.1414

830 

0.1414

830 

0.115

393 

0.1140

435 

30 

0.1153

930 

0.1414

830 

0.1052

630 

0.1652

070 

0.115

393 

0.1285

478 

40 

0.1414

830 

0.1414

830 

0.1652

070 

0.1652

070 

0.193

250 

0.1613

260 

50 

0.1932

500 

0.1932

500 

0.1932

500 

0.1932

500 

0.193

250 

0.1932

500 

100 

0.1932

500 

0.1932

500 

0.1932

500 

0.1932

500 

0.193

250 

0.1932

500 

 

Tabel 2 menunujukkan bahwa rata-rata nilai fitness 

tertinggi diperoleh ketika generasi berjumlah banyak 

yaitu 50 dan 100 generasi dengan rata-rata fitness 

sebesar 0.1932500. Sedangkan nilai fitness terkecil 

diperoleh pada saat jumlah generasi 10 
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Gambar 13 Grafik Pengaruh Banyak Generasi 

Terhadap Rata-rata Fitness 

Gambar 13 menunjukkan bahwa seiring 

bertambahnya generasi nilai fitness juga semakin 

besar. Pada grafik diatas menunjukkan bahwa nilai 

fitness mengalami penurunan ketika banyak generasi 

20 dan naik kembali ketika banyak populasi 30. 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Evolution Strategies (ES) dapat 

diimplementasikan untuk menyelesaikan 

permasalahan pencarian rute optimum pada 

permasalahan delivery order dengan 

menggunakan representasi permutasi, metode 

elitism, dan exchange mutation.  

2. Pencarian  rute optimum dengan menggunakan 

evolution strategies dipengaruhi oleh beberapa 

parameter. Pengaruh parameter ukuran populasi 

(miu / ) dan ukuran  offspring (lamda / ). 

Semakin besar ukuran populasi (miu /
 
 )  

maka hasil yang diperoleh atau nilai fitness akan 

semakin tinggi (besar). Sedangkan pengaruh 

parameter ukuran offspring (lamda / ) 

menunjukkan perubahan nilai fitness tidak stabil 

(naik dan turun). 

3. Pengaruh parameter banyak generasi 

menunjukkan bahwa semakin banyak generasi 

yang digunakan, maka nilai fitness juga 

cenderung semakin tinggi. Namun, semakin 

banyak generasi waktu eksekusi yang diperlukan 

juga semakin lama. Berdasarkan hasil pengujian, 

rata-rata nilai fitness tertinggi diperoleh pada 

saat jumlah generasi 50 dan 100. 

6.3   Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih 

lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

metode mutasi yang berbeda, serta 

membandingkan metode mana yang lebih baik 

digunakan. Contoh metode mutasi yang dapat 

digunakan adalah insertion mutation. 

2. Aplikasi perlu dikembangkan dengan 

menggunakan kondisi yang sebenarnya yaitu 

dengan menambahkan faktor lain yang 

mempengaruhi, misalnya kepadatan lalu lintas, 

lampu lalu lintas, waktu tempuh perjalanan, dan 

biaya perjalanan. 
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