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ABSTRAK 

Saluran distribusi merupakan aspek penting bagi perusahaan untuk memasarkan 

produk. Jalur distribusi yang optimal mampu memberikan keuntungan pada perusahaan untuk 

menekan biaya distribusi. Permasalahan inti pada distribusi adalah apabila wilayah pemasaran 

produk semakin meluas, produsen akan mengeluarkan biaya transportasi yang besar untuk 

mendistribusikan produk  pada konsumen akhir. Distribusi barang dua tahap digunakan untuk 

mempermudah pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen akhir dengan cara 

membangun sebuah distributor yang berdekatan dengan wilayah pemasaran pelanggan. 

Distribusi dua tahap diterapkan pada pabrik yang mendistribusikan pada distributor dan 

dilanjutkan pendistribusian barang pada agen dengan kapasitas permintaan yang sesuai dengan 

kapasaitas persediaan pabrik. Algoritma genetika diterapkan pada kasus distribusi barang dua 

tahap untuk mengoptimasi rute distribusi barang untuk mendapatkan biaya distribusi minimum. 

Optimasi rute distribusi menggunakan algoritma genetika menggunakan teknik crossover 

dengan one cut point crossover, mutasi dengan exchange mutation dan seleksi menggunakan 

elitism selection.  Pada penelitian ini digunakan 2 pabrik, 5 distributor dan 10 agen yang 

direpresentasikan menggunakan representasi permutasi. Solusi optimal diperoleh dari ukuran 

populasi sebanyak 80, kobinasi crossover rate (cr) 0,4 dan mutation rate (mr) 0,6 dengan 

jumlah generasi sebanyak 80 dan mutasi dengan segmen campuran memperoleh rata-rata nilai 

fitness tertinggi yaitu 0,166514. Hasil akhir berupa jalur distribusi optimum dengan kapasitas 

yang tepat dan biaya distribusi minimum untuk distribusi tahap 1 dan 2.   

Kata Kunci : Algoritma genetika, optimasi rute distribusi, distribusi dua tahap.

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rantai pasok atau supply chain merupakan 

bentuk konsep penting dalam dunia bisnis, 

dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang 

bekerja bersama untuk menciptakan 

pendistribusian produk hingga sampai pada 

tingkat konsumen akhir. Pertama kali produk 

disediakan oleh produsen atau pabrik, 

kemudian dilanjutkan pendistribusian barang 

oleh distributor ke agen dan yang terakhir 

adalah konsumen (Pujawan, 2010). Hal yang 

penting dalam jaringan rantai pasok adalah  

masalah pendistribusian produk.  

Inti permasalahan pada distribusi adalah 

ketika wilayah pemasaran produk semakin 

meluas, jika jalur distribusi tidak optimal maka 

produsen akan mengeluarkan biaya transportasi 

yang besar untuk pendistribusian produk. Hal 

ini dikarenakan produsen harus mengirimkan 

barang secara langsung kepada konsumen 

akhir, dimana semakin jauh jangkauan tempat 

tujuan dari pusat distribusi maka biaya 

transportasi juga akan semakin besar. Oleh 

karena itu dibentuk distribusi dua tahap, pada 

tipe distribusi dua tahap dibangun sebuah 

distributor yang sesuai dengan wilayah agen 

dengan kapasitas permintaan produk yang 

sesuai. Tujuan utama dari ditribusi barang dua 

tahap adalah untuk membuat jalur 
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pendistribusian barang secara tepat sehingga 

dapat mengoptimalkan biaya distribusi.  

Permasalahan untuk menentukan jalur 

distribusi yang optimal pada distribusi dua 

tahap dapat diselesaikan menggunakan 

algoritma genetika. Secara umum algortima 

genetika memiliki representasi genetik, cara 

membentuk populasi, pencarian fitness, 

memiliki nilai dan parameter genetik (Haupt, 

2004). Algoritma genetika dinilai mempunyai 

hasil yang optimal untuk banyak masalah, hal 

ini telah dibuktikan bahwa Algortima genetika 

dapat menghasilkan himpunan solusi optimal 

yang sangat berguna dengan banyak obyektif 

(Mahmudy, 2013). Kekuatan utama algoritma 

genetika adalah kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah kompleks dalam waktu 

yang relative cepat (Mahmudy, WF, Marian, 

RM, & Luong, 2014). Dengan kemampuannya 

ini, algoritma genetika sangat layak diterapkan 

untuk permasalahan distribusi barang dua 

tahap. 

Karena algoritma genetika telah berhasil 

diterapkan pada berbagai masalah kompleks, 

pada penelitian ini algoritma genetika 

digunakan untuk permasalah distribusi dua 

tahap, digunakan metode crossover berupa one 

cut point crossover, metode mutasi exchange 

mutation dan seleksi menggunakan elitism 

selection. Dengan mengimplementasikan 

algoritma tersebut, diharapakan dapat 

menghasilkan solusi yang lebih baik pada kasus 

optimasi distribusi barang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah  

diuraikan, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana menerapkan Algortima 

Genetika untuk menyelesaikan masalah 

ditribusi barang dua tahap. 

2. Bagaimana menentukan representasi 

kromosom untuk kasus optimasi 

distribusi barang dua tahap. 

3. Bagaimana  mengukur kebaikan solusi 

yang dihasilkan Algoritma Genetika 

untuk menyelesaikan masalah 

distribusi barang dua tahap. 

4. Bagaimana pengaruh  parameter 

algoritma genetika (ukuran populasi, 

crossover rate , mutation rate , dan 

jumlah generasi) terhadap hasil dari 

optimasi distribusi barang dua tahap. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah digunakan untuk 

menghindari melebarnya masalah yang akan 

diselesaikan, pada peneliatian kali ini adalah : 

1. Produk yang didistribusikan hanya satu 

macam produk. 

2. Pengangkutan barang dari pabrik ke 

distributor dan pengangkutan barang 

dari distributor ke agen menggunakan 

jenis kendaraan yang sama.  

3. Parameter penentuan optimasi adalah 

jalur distribusi barang yang optimum, 

dan total biaya distribusi tanpa 

memperhitungkan jadwal produksi, 

jumlah kendaraan dan pengaruh 

lainnya. 

4. Input data berupa variable proses 

distribusi berupa jumlah sumber, 

distributor, agen atau pelanggan serta 

biaya transportasi yang merupakan data 

dummy yang dibuat oleh peneliti 

sendiri. Karakteristik data disesuaikan 

dengan kondisi permasalahan nyata.  

5. Penelitian diterapkan pada kasus 

distribusi seimbang dimana setiap 

sumber diasumsikan selalu memiliki 

persediaan dan setiap tujuan 

diasumsikan memiliki permintaan 

sesuai dengan jumlah persediaan dan 

tidak nol. 

6. Output yang akan dihasilkan oleh 

sistem adalah jalur distribusi mana saja 

yang akan dilalui yang menghasilkan 

fitness terbesar 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menerapkan Algortima Genetika 

dalam menyelesaikan masalah 

distribusi barang dua tahap. 

2. Untuk menentukan representasi 

kromosom yang tepat untuk kasus 

distribusi barang dua tahap. 

3. Untuk mengukur kebaikan solusi yang 

dihasilkan Algoritma Genetika untuk 

menyelesaikan masalah distribusi 

barang dua tahap. 

4. Untuk mengetahui  pengaruh  

parameter algoritma genetika (jumlah 

populasi, crossover rate , mutation rate 
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, dan jumlah generasi) terhadap hasil 

dari optimasi distribusi barang dua 

tahap 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Distribusi  

Proses distribusi banyak dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang memproduksi 

barang dalam jumlah besar, kegiatan 

distribusi merupakan suatu proses penting 

untuk kelancaran pemasaran produk. 

Distribusi adalah bagaimana memindahkan 

dan menyimpan barang dari sumber (source) 

untuk sampai ke tujuan (destination) dengan 

tujuan meminimalkan transportasi dan biaya 

pengiriman (Pujawan, 2010). 

 

2.2 Distribusi Dua Tahap 

 

Ciri khusus pada model distribusi dua 

tahap adalah terdapat sumber dan sejumlah 

tujuan, kuantitas komoditas produk yang 

dipindahkan dari sumber sesuai dengan 

permintaan tujuan dan produk yang diminta 

harus sesuai dengan jumlah barang yang 

diproduksi oleh sumber. 

Pada distribusi barang dua tahap 

digambarkan pada suatu model transportasi 

dengan sumber (I), distributor (J) dan 

konsumen (K) untuk memperjelas proses 

yang ada. Untuk lebih jelasnya pemodelan 

distribusi dua tahap dapat dilihat  pada 

Gambar 2.1 . 
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 Gambar Error! No text of specified style in 

document..1 Model Distribusi Dua Tahap 

Sumber : Gen dkk dalam Prabowo, 2010 

2.3 Pemodelan Matematis Distribusi Dua 

Tahap 

 

Untuk penyelesaian masalah transportasi 

variabel-variabel yang digunakan adalah : 

a. I   : Jumlah  sumber (i= 1,2,...i). 

b. xij : Jumlah  barang yang dikirimkan dari 

sumber (pabrik) menuju distributor. 

c. ai   : Unit persediaan (kapasitas produksi)  

sumber untuk dipindahkan ke 

distributor. 

d. J   : Jumlah distributor (j= 1,2,...j). 

e. tij  : Biaya perjalanan dari sumber (pabrik) 

menuju distributor. 

f. yjk: Jumlah barang yang dikirimkan dari 

distributor menuju konsumen. 

g. bj   : Jumlah kapasitas jual ditributor. 

h. cjk : Biaya perjalanan dari distributor 

menuju konsumen. 

i. K  : Jumlah konsumen (k= 1,2, ....k). 

j. dk  : Jumlah permintaan dari konsumen K. 

Untuk meminimilakan biaya transportasi 

diberikan fungsi obyektif hubungan antara 

biaya dan variabelnya. Fungsi obyektif untuk 

permasalahan transportasi pada distribusi dua 

tahap adalah dengan miminimalkan Z yang 

dinyatakan secara matematis pada Persamaan 

2.1 (Gen, Altiparmak, & Lin, 2006): 

Z = ∑ ∑        ∑ ∑        
 
   

 
   

 
   

 
       (Error! 

No text of specified style in document.-1) 

Distribusi barang dimana boleh melebihi 

kapasitas yang dinyatakan dalam Persamaan 

2.2 dan 2.3. 

∑               
 
      (Error! No text 

of specified style in document.-2) 

∑                 
 
     (Error! No text 

of specified style in document.-3) 

Jumlah distributor yang dibuka tidak 

melebihi jumlah distributor yang maksimum 

yang diinginkan dinyatakan dalam Persamaan 

2.4. 

∑         
 
                      (Error! No text 

of specified style in document.-4) 
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Semua permintaan konsumen harus 

terpenuhi, dinyatakan dalam Persamaan 2.5. 

∑               
 
                (Error! No text 

of specified style in document.-5) 

Penawaran  total sama dengan permintaan 

total yang biasa disebut transportasi berimbang. 

Tidak boleh terdapat perhitungan negatif, 

dinyatakan dalam Persamaan 2.6 dan 2.7 

∑ ∑     ∑ ∑    
 
   

 
    

 
   

 
    (Error! No text 

of specified style in document.-6) 

                           (Error! No text 

of specified style in document.-7) 

2.4 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika merupakan cabang 

dari algoritma evolusi. Dalam penerapannya 

algoritma genetika mampu menyelesaikan 

berbagai masalah kompleks dalam segala 

bidang permasalahan, algoritma genetika 

terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi 

alam yang diperkenalkan oleh John Holland 

dari Universitas Michigan pada tahun 1975. 

Dasar dari algoritma genetika adalah individu 

dalam populasi bersaing untuk sumber daya 

dan pasangannya dengan melakukan 

reproduksi untuk memperoleh individu baru 

yang mempunyai gen lebih baik dari orang 

tuanya yang kemudian akan melalui proses 

genetik yaitu seleksi alam individu yang lebih 

kuat akan bertahan untuk mendapatkan 

generasi yang lebih baik (Sutojo, Mulyanto, 

& Suhartanto, 2011). Secara umum siklus dari 

algoritma genetika adalah : 

1. Representasi Kromosom 

2. Inisialisasi populasi awal 

3. Menghitung nilai fitness 

4. Proses reproduksi dengan crossover 

dan mutasi 

5. Evaluasi 

6. Seleksi untuk mendapatkan individu 

baru untuk generasi selanjutnya 

2.5 Representasi Kromosom 

Representasi kromosom merupakan 

suatu proses untuk menyelesaikan masalah, 

dimana suatu permasalahan dapat dikodekan 

kedalam kromosom (Gen & Cheng, 2000). 

Algoritma genetika memiliki beberapa jenis 

representasi kromosom untuk permasalahan 

yang berbeda, seperti representasi biner, 

integer, real dan permutasi. Representasi 

permutasi telah sukses diterapkan pada 

berbagai masalah kombinatorial seperti 

Travelling Salesperson Problem,  perencanaan 

dan penjadwalan produksi industri manufaktur 

(Mahmudy, 2013). Contoh penggunaan 

representasi permutasi dijelaskan pada Gambar 

2.2. 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..2 Bentuk kromosom pada 

representasi permutasi 

Sumber : Mahmudy 2013 

2.6 Nilai Fitness 

 
Nilai  fitness menyatakan nilai dan 

tujuan, algoritma genetika digunakan untuk 

memaksimalkan nilai fitness.  Dalam 

transportasi nilai fitness berupa inversi dari 

biaya yang digunakan. Nilai fitness 

membedakan kualitas kromosom satu dengan 

yang lain dan untuk membedakan kromosom 

yang dihasilkan. Fungsi fitness dapat 

dilakukan dengan Persamaan 2.8. 

Fitmess = C - f(x) atau Fitness = 
 

 ( )  
s      (Error! 

No text of specified style in document.-8) 

Dengan C adalah konstanta dan   adalah 

bilangan kecil yang ditentukan untuk 

menghindari agar tidak terjadi pembagian 

oleh nol dan x adalah individu. 

2.7 Crossover (Pindah Silang) 

Sebuah individu baru yang mengarah 

pada solusi optimal bisa diperoleh melalui 

proses pindah silang. proses cross over adalah 

memilih dua buah kromosom sebagai parent 

yang dipilih secara acak, sehingga masing-

masing kromosom parent terpisah menjadi dua 

segmen. Setelah memilih secara acak, 

dilakukan penukaran segmen kromosom induk 

untuk menghasilkan offspring atau individu 

baru. Pada representasi permutasi untuk 

masalah transportasi cross over dapat 

digunakan metode one cut point crossover. 

Misalkan terdapat dua parent terpilih yang 

memiliki panjang kromosom delapan satuan. 

Dalam kromosom ditentukan titik potong atau 

cut point secara random dengan cut point pada 

posisi gen ke-4. Offspring yang dihasilkan dari 

one cut point dijelaskan pada Gambar 2.3. 
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Gambar Error! No text of specified style in 

document..3 Cross over pada representasi 

permutasi 

Sumber : Mahmudy 2013 

2.8 Mutasi  

 

Mutasi  merupakan proses suatu operator 

genetika untuk menghasilkan perubahan 

acak pada satu kromosom. Metode mutasi 

yang biasa digunakan dalam representasi 

permutasi adalah repciprocal exchange 

mutation dan insertion mutation.         

Metode mutasi dengan repciprocal 

exchange mutation bekerja dengan memilih 

dua posisi (exchage point /XP) secara 

random kemudian menukarkan nilai pada 

posisi tempatnya sehingga menghasilkan 

offspring baru. Metode repciprocal 

exchange mutation dijelaskakan pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..2 Proses mutasi dengan repciprocal 

exchange mutation 

Sumber : Prabowo 2011 

2.9 Seleksi Elitism 

Seleksi dilakukan untuk memilih 

individu dari himpunan populasi dan 

offspring yang dipilih untuk melakukan 

proses genetik pada generasi berikutnya 

(Mahmudy, 2013). Seleksi elitism merupakan 

suatu prosedur seleksi untuk memilih individu 

yang memiliki nilai fitness tertinggi untuk 

dijadikan generasi berikutnya. Metode seleksi 

ini bekerja dengan mengumpulkan semua 

offspring dan parent dalam satu 

penampungan, popsize dengan fitness 

individu terbaik akan lolos menjadi generasi 

selanjutnya 

 

3. METODE PENELITIAN DAN 

PERANCANGAN 

Pada penelitian dalam bidang perangkat 

lunak, umumnya menggunakan tahapan-

tahapan penelitian. Gambar 3.1 adalah tahapan-

tahapan penelitian untuk membangun sistem.  

 

Gambar 3. 1. Tahapan-tahapan penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1, penjelasan 

mengenai tahapan penelitian mengenai 

optimasi distribusi barang  dua tahap 

menggunakan algoritma genetika adalah : 

1. Mengumpulkan berbagai studi literatur 

mengenai metode algoritma genetika, 

jurnal dan literatur lain  yang terkait 

dengan optimasi distribusi barang dua 

tahap. 

2. Menganalisa dan merancang perangkat 

lunak untuk optimasi distribusi barang  

dua tahap dengan menggunakan algoritma 

genetika. 

3. Mengimplementasikan hasil analisis dan 

perancangan yang telah dilakukan dalam 

bentuk perangkat lunak untuk optimasi 

distribusi barang dua tahap.   

4. Melakukan uji coba terhadap perangkat 

lunak untuk distribusi dua tahap dengan 

menggunakan algoritma genetika. 

5. Mengevaluasi hasil dari sistem yang 

dibangun untuk distribusi dua tahap 

berdasarkan kondisi nyata. 

 

3.1 Data Penelitian 

Optimasi distribusi barang dua tahap 

menggunakan data berupa jumlah pabrik, 

distributor dan agen, data kapasitas persediaan 

pabrik, data permintaan dari distributor dan 

agen. Pada sistem ini pengaruh utama pada 

distribusi berupa banyaknya kapasitas barang 
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yang akan didistribusikan dan biaya yang akan 

dikeluarkan pada proses pendistribusian 

barang. Digunakan pabrik sebanyak 2 buah, 

distributor 5 buah dan agen sebanyak 10. Data 

distribusi barang dua tahap yang akan 

digunakan pada penelitian ini berupa tabel yang 

berisi jumlah produksi, jumlah permintaan, dan 

tabel biaya distribusi. Data distribusi dua tahap 

pada penelitian ini dijelaskan pada Tabel 3.1 

sampai 3.3 mengenai data kapasitas produksi 

pabrik dan permintaan distributor dan agen.   

Tabel Error! No text of specified style in 

document..1 Data Pabrik dan Kapasitas 

Persediaan Pabrik 

Id 

Pabrik 

Nama 

Pabrik 

Kapasitas 

Pabrik 

1 Pabrik 1 300 

2 Pabrik 2 400 

Tabel Error! No text of specified style in 

document..2 Data Distributor dan Kapasitas 

Distributor 

Id 

Distributor 

Nama 

Distributor 

Kapasitas 

Distributor 

1 Distributor 1 300 

2 Distributor 2 400 

3 Distributor 3 250 

4 Distributor 4 600 

5 Distributor 5 450 

   

Tabel Error! No text of specified style in 

document..3 Data Agen dan Kapasitas 

Permintaan Agen 

Id 

Pabrik 

Nama Agen Permintaan 

Agen 

1 Pabrik 1 150 

2 Pabrik 2 175 

3 Pabrik 3 200 

4 Pabrik 4 225 

5 Pabrik 5 200 

6 Pabrik 6 150 

7 Pabrik 7 150 

8 Pabrik 8 300 

9 Pabrik 9 200 

10 Pabrik 10 250 

 

Setelah dijabarkan mengenai data produksi 

dan permintaan, pada distribusi dua tahap 

dibutuhkan pula data biaya distribusi untuk 

pengiriman barang dari pabrik menuju 

distributor dan dari distributor menuju agen. 

Data biaya dijelaskan pada Tabel 3.4 mengenai 

data distribusi pabrik ke distributor dan Tabel 

3.5 mengenai data distribusi dari distributor ke 

agen. 

Tabel Error! No text of specified style in 

document..4 Biaya Distribusi Pabrik ke 

Distributor 

Node 1 2 3 4 5 

1 27 32 10 17 16 

2 14 12 29 12 29 

      

Tabel Error! No text of specified style in 

document..5 Biaya Distribusi Distributor ke 

Agen 
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3.2 Perancangan Sistem  

 

Siklus penyelesaian masalah optimasi 

distribusi barang dua tahap menggunakan 

algoritma genetika ditunjukkan dengan 

diagram alir gambar 3.2. 
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Mulai

Selesai

Input data :
- jumlah pabrik, agen, sub agen

- kapasitas barang pabrik
-jumlah permintaan agen, sub agen
-Matriks biaya distribusi tahap 1,2 
- popsize, cr, mr, jumlah generasi

Inisialisasi populasi 
awal

Seleksi

Reproduksi

Output:
Individu baru

Individu baru 
sejumlah 

cr*popsize 
+mr*popsize

no

Menghitung fitness

Yes 

Output :
Nilai fitness

Individu telah 
dihitung nilai 
fitnessnya?

No 

-urutan nilai fitness 
secara descending

Populasi baru

Generasi 
terpenuhi ?

Output : 
- indivisu dengan nilai 

terbesar sejumlah popsize
- jalur distribusi optimum

-total biaya distribusi

Yes 

Yes 

No 

Gambar 3.2 Diagram Alir Algoritma Genetika 

Proses optimasi distribusi dua tahap 

dengan algoritma genetika sesuai dengan 

diagram alir pada Gambar 3.2 adalah sebagai 

berikut : 

1. Inisialisasi populasi  awal 

Inisialisasi populasi awal dibentuk dari 

nilai masukan dari jumlah pabrik, distributor 

dan agen, pembentukan populasi awal 

dilakukan secara random.  

2. Reproduksi 

Proses reproduksi dilakukan dengan 

menggunakan operator crossover dan mutasi. 

Proses crossover dilakukan dengan 

menggunakan metode one cut point crossover, 

sedangkan proses mutasi menggunakan 

exchange mutation.   

3. Perhitungan nilai fitness 

Proses perhitungan nilai fitness digunakan 

sebagai nilai pembanding pada kebaikan solusi 

setiap kromosom. Perhitungan nilai fitness 

dilakukan sesuai dengan persamaan 2.8 pada 

bab 2.   

4. Proses seleksi 

Proses seleksi dilakukan terhadap individu 

pada populasi awal dan individu baru hasil dari 

proses reproduksi. Elitism selection dilakukan 

dengan mengurutkan kromosom sesuai dengan 

nilai fitnessnya dari besar ke kecil  

 

4. IMPLEMENTASI 

Implementasi user interface terdiri dari 

halaman input data pabrik, distributor, agen, 

biaya dan parameter yang digunakan pada 

proses algoritma genetika. Halaman input 

parameter ditunjukkan pada gambar 4.1. 

  

 

Gambar 4.1 Halaman Input Parameter 
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Halaman hasil proses algoritma genetika 

untuk distribusi dua tahap ditunjukkan pada 

gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Halaman Hasil 

5. PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pengujian sistem yang dilakukan bersifat 

sequential, artinya hasil pengujian terbaik 

digunakan untuk pengujian selanjutnya. 

Pengujian dilakukan pada parameter sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh jumlah pop_size 

Analisis ini bertujuan untuk 

menentukan berapa jumlah pop_size yang 

menghasilkan rata-rata nilai fitness terbaik. 

2. Pengaruh kombinasi cr dan mr 

Analisis ini bertujuan untuk 

menentukan kombinasi cr dan mr tepat 

untuk menghasilkan rata-rata nilai fitness 

terbaik. 

3. Pengaruh jumlah generasi 

Analisis ini bertujuan untuk 

mendapatkan generasi terbaik yang 

menghasilkan rata-rata nilai fitness terbaik. 

4. Pengaruh penggunaan segmen mutasi 

Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan segmen 

mutasi untuk menghasilkan rata-rata nilai 

fitness terbaik. 

 

5.1 Hasil  dan Analisa Pengujian 

5.1.1 Pengujian Ukuran Populasi 

Pengujian terhadap jumlah populasi 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

jumlah populasi terhadap nilai fitness yang 

dihasilkan. Pengujian terhadap pengaruh 

ukuran populasi dilakukan dengan ukuran 

populasi sebanyak 20, 40,  60, 80 dan 100 

dengan kombinasi cr = 0,4 dan mr = 0,6 dan 

jumlah generasi sebanyak 50. Untuk 

mendapatkan nilai rata-rata fitness setiap 

percobaan akan dilakukan sebanyak 10 kali. 

Pada gambar 5.1 dapat dilihat grafik kenaikan 

dan penurunan nilai fitness.  

 
Gambar 5.1 Grafik hasil uji coba ukuran 

populasi 

Berdasarkan grafik hasil pengaruh 

pengujian ukuran populasi terhadap nilai 
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fitness dari rentang 20 sampai 80 mengalami 

kenaikan, pada ukuran 100 populasi 

mengalami penurunan kembali. Pada 

pengujian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

ukuran populasi yang terlalu kecil maupun 

terlalu besar tidak akan menghasilkan solusi 

yang optimal. Karena ukuran populasi yang 

terlalu kecil mengakibatkan area eksplorasi 

terlalu lebar sehingga peluang untuk 

mendapatkan solusi terbaik semakin kecil, 

sedangkan ukuran populasi yang terlalu besar 

mengakibatkan area eksplorasi menjadi 

semakin sempit sehingga memungkinkan 

terjadi konvergensi dan waktu komputasi juga 

akan lama. Eksplorasi  yang sempit 

menyebabkan pencarian solusi terbaik tidak 

berjalan dengan baik dan child yang 

dihasilkan nilai fitness-nya hampir sama 

dengan induknya (Mahmudy, 2013). 

 

5.1.2 Pengujian Pengaruh Kombinasi cr 

dan mr 

Pengujian terhadap pengaruh kombinasi 

nilai crossover rate (cr) dan mutation rate 

(mr) digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi dari kedua parameter terhadap 

hasil yang optimal untuk kasus distribusi 

barang dua tahap. Pada pengujian ini 

digunakan jumlah populasi terbaik dari 

pengujian sebelumnya sebanyak 80 populasi 

dan jumlah generasi sebanyak 50. Kombinasi 

parameter reproduksi yang digunakan 

berkisar 0,1 sampai 0,9 dan masing-masing 

percobaan dilakukan sebanyak 10 kali yang 

akan diambil nilai rata-rata fitness. Pada 

gambar 5.2 dapat dilihat grafik kenaikan dan 

penurunan nilai fitness.  

 
Gambar 5.2 Grafik hasil uji coba kombinasi cr 

dan mr 

Berdasarkan Gambar 5.2 diperoleh rata-

rata nilai fitness terbesar adalah pada ukuran 

kombinasi crossover rate (cr) sebesar 0,6 dan 

ukuran mutation rate (mr) sebesar 0,4 dengan 

rata-rata nilai fitness 0,16566. Sedangkan 

rata-rata nilai fitness terkecil adalah pada 

ukuran kombinasi cr 0,1 dan mr 0,9 dengan 

rata-rata fitness 0,1596. Nilai fitness yang 

dihasilkan pada setiap kombinasi cenderung 

rendah pada nilai cr dan mr yang tidak 

seimbang, yaitu cr yang terlalu kecil maupun 

mr yang terlalu kecil. Nilai cr yang terlalu 

tinggi dan mr yang rendah menyebabkan 

algoritma genetika tidak akan mampu 

memperlebar area pencarian, sedangkan nilai 

cr yang rendah dan mr yang tinggi 

menyebabkan algoritma genetika akan 

bekerja seperti random search dan tidak 

mampu mengekplorasi daerah pencarian 

secara efektif (Mahmudy, WF, Marlian, RM 

dan Luong, LHS dalam Pratiwi, 2014). 

 

5.1.3 Pengujian Pengaruh Jumlah 

Generasi 

Pengujian terhadap maksimum generasi 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

banyaknya jumlah generasi yang digunakan 

terhadap rata-rata nilai fitness. Pada pengujian 

ini digunakan jumlah generasi sebanyak 20, 

40, 60, 80,100 dengan jumlah ukuran 

populasi sebanyak 80 dan kombinasi cr 

sebesar 0,6  dan mr sebesar 0,4.  Percobaan 

terhadap pengaruh jumlah generasi dilakukan 

sebanyak 10 kali untuk diambil nilai rata-rata 

fitness, hasil pengujian ditunjukkan pada 

Gambar 5.3. 

 
Gambar 5.3 Grafik hasil uji coba jumlah 

generasi 

Berdasarkan Gambar 5.3 mengenai 

pengujian jumlah generasi  diperoleh solusi 

terbaik pada generasi ke 80. Hasil fitness 

tertinggi pada generasi tersebut adalah 

0,165652 dan nilai fitness terendah dihasilkan 

ketika menggunakan jumlah generasi yang 

sedikit pada jumlah generasi 20. Pada grafik 
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yang ditunjukkan oleh Gambar 6.3   generasi 

20 sampai dengan 80 mengalami kenaikan 

rata-rata nilai fitness yang signifikan. Jumlah 

generasi sebanyak 20 memiliki rata-rata nilai 

fitness cenderung sedikit dikarenakan 

eksplorasi terhadap ruang pencarian 

cenderung lebih kecil. Sedangkan pada 

jumlah generasi 80 menghasilkan rata-rata 

nilai fitness yang tinggi karena eksplorasi 

terhadap ruang pencarian cenderung lebih 

besar namun dibarengi dengan waktu 

eksekusi yang lebih lama. Pada generasi ke 

100 rata-rata nilai fitness cenderung 

mengalami penurunan karena ruang pencarian 

cenderung lebih besar dan memungkinkan 

kromosom mendapatkan fitness yang lebih 

kecil karena sifat genetika adalah random 

kromosom. 

 

5.1.4 Pengujian Pengaruh Segmen Mutasi 

Pengujian terhadap segmen mutasi 

digunakan untuk mengetahui perbandingan 

rata-rata nilai fitness berdasarkan segmen 

mutasi yang digunakan. Pada pengujian 

segmen mutasi digunakan beberapa parameter 

terbaik dari pengujian sebelumnya yaitu 

ukuran populasi sebanyak 80, kombinasi cr 

0,6 dan mr 0,4 serta jumlah generasi 80. 

Pengujian segmen mutasi diterapkan dengan 

menggunakan segmen mutasi pada distribusi 

tahap 1, segmen mutasi pada distribusi tahap 

2, menggunakan dua segmen sekaligus dan 

menggunakan kombinasi antara ketiga jenis 

segmen. Percobaan pada pengujian segmen 

mutasi dilakukan sebanyak 10 kali untuk 

diambil rata-rata nilai fitness, hasil pengujian 

terhadap segmen mutasi ditunjukkan pada 

Gambar 5.4. 

 
Gambar 5.3 Grafik hasil uji coba segmen 

mutasi 

Berdasarkan grafik pada Gambar 5.4 

mengenai pengujian segmen mutasi terhadap 

rata-rata nilai fitness, menunjukkan bahwa 

segmen campuran menghasilkan hasil optimal 

dibandingkan dengan menggunakan segmen 

yang lain. Hasil rata-rata nilai fitness optimal 

ditunjukkan oleh segmen mutasi campuran 

dengan hasil 0,166514, sedangkan untuk hasil 

rata-rata nilai fitness minimal ditunjukkan 

oleh penggunaan segmen mutasi distribusi 

tahap 1. Hal ini membuktikan bahwa mutasi 

dengan segmen campuran lebih optimal 

karena lebih banyak solusi yang dicoba pada 

setiap segmennya, sedangkan pada mutasi 

dengan segmen 1 saja menghasilkan hasil 

yang lebih rendah dibandingkan dengan yang 

lain mengakibatkan area eksplorasi lebih kecil 

dikarenakan pada segmen pertama panjang 

kromosomnya lebih pendek. Sehingga 

kecenderungan suatu kromosom untuk lebih 

mirip dengan induknya lebih besar. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai 

penerapan algoritma genetika untuk 

menyelesaikan permasalahan optimasi 

distribusi barang dua tahap, diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Algoritma genetika mampu menyelesaikan 

permasalahan optimasi distribusi barang 

dua tahap dengan memberikan solusi 

berupa pencarian jalur distribusi yang tepat 

dan menghitung biaya total minimum dari 

satu jenis barang dengan distribusi barang 

dua tahap.     

2. Penyelesaian masalah distribusi barang dua 

tahap dengan algoritma genetika digunakan 

representasi kromosom berupa permutasi 

dengan jumlah gen didapat dari 

mengalikan jumlah produsen dengan 

distributor untuk tahap 1, sedangkan untuk 

tahap 2 panjang kromosom diperoleh dari 

distributor dikali dengan agen. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya dengan 

operasi tambah. Pada jenis representasi 

penelitian ini lebih optimal karena lebih 

banyak solusi yang ditawarkan namun 

dibarengi dengan waktu eksekusi yang 

lebih lama untuk pengecekannya. 

3. Digunakan teknik crossover berupa one cut 

point crossover, mutasi berupa exchange 

mutation dan seleksi elitism. Teknik mutasi 

menggunakan exchange mutation dengan 

segmen campuran yang memperoleh hasil 
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rata-rata fitness tertingggi sebesar 0,1665. 

Teknik mutasi jenis ini menyebabkan area 

eksplorasi lebih besar sehingga 

memungkinkan untuk menemukan solusi 

terbaik.  

4. Nilai parameter popsize yang baik untuk 

penelitian ini adalah 80, kombinasi cr 0,4 

dan mr 0,6, jumlah generasi sebanyak 80 

dan menggunakan segmen mutasi 

campuran memberikan rata-rata nilai 

fitness tertinggi yaitu 0,1665. 

5. Pengujian dilakukan terhadap 2 pabrik, 5 

distributor dan 10 agen dengan individu 

terbaik yang pernah diperoleh adalah pada 

rute distribusi  3-5-4-1-10-2-8-7-9-6 untuk 

tahap 1 dan 45-3-27-47-7-4-14-1-30-20-2-

18-17-39-13-16-23-21-25-38-28-37-19-31-

9-44-10-46-36-29-50-12-8-11-5-43-33-49-

48-26-6-35-40-15-34-42-24-41-32-22 

untuk tahap 2. 

 

6.2 Saran 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa hal 

yang dapat dikembangkan dan dijadikan bahan 

untuk penelitian lebih lanjut yaitu : 

1. Aplikasi dapat diterapkan pada kasus 

distribusi yang lebih nyata dengan 

memperhatikan kapasitas distribusi dan 

biaya distribusi. Pada penelitian ini masih 

menggunakan jenis distribusi yang 

seimbang pada kapasitas persediaan sesuai 

dengan kapasitas permintaan, padahal pada 

kenyataannya kapasitas persediaan tidak 

selalu sama dengan permintaan bisa jadi 

lebih atau kurang.  

2. Biaya distribusi yang diperoleh pada 

penelitian ini masih berdasarkan survei, 

belum memperhatikan faktor biaya tetap 

pada pengiriman barang misalnya jarak 

distribusi, standar harga bahan bakar, beban 

gaji supir, jumlah kendaraan yang dipakai 

dan jadwal distribusi.  

3. Menggunakan jumlah pabrik, distributor dan 

agen yang lebih banyak untuk membuktikan 

daya tahan (robustness) pada data yang 

berukuran besar.  

4. Melakukan proses hibrid dengan algoritma 

lain untuk memperoleh solusi yang lebih 

baik. Terbukti bahwa teknik hibrid cukup 

sukses diterapkan pada kasus yang 

kompleks (Mahmudy, WF, Marian, RM, & 

Luong, 2014) 
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