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ABSTRAK 

Optimasi dalam pemilihan rute perjalanan merupakan satu masalah yang paling banyak dibahas dengan 
pengiriman barang sebagai salah satu contohnya. Pada beberapa masalah pengiriman barang seperti antar 
jemput laundry dengan beberapa pelanggan yang memiliki waktu khusus untuk menerima barang adalah 
salah satu problem yang bisa dihadapi dengan banyaknya jasa laundry yang menyediakan jasa tersebut. 
Penghitungan rute terpendek memegang peranan penting karena harus tepat waktu dan dilakukan dalam 
waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan TSP konvensional yang tujuannya adalah untuk meminimalkan 
jarak, pada kasus ini juga harus dipertimbangkan waktu datang yang sesuai untuk tiap-tiap pelanggan. 
Algoritma genetika adalah salah satu algoritma untuk menyelesaikan permasalahan multi objective, sehingga 
dapat diterapkan untuk masalah pemilihan rute antar jemput laundry. Pencarian solusi untuk 
permasalahannya adalah dengan mengkombinasikan solusi-solusi (kromosom) yang ada untuk menghasilkan 
solusi baru dengan menggunakan operator genetika (seleksi, crossover dan mutasi). Untuk mencari solusi 
terbaik digunakan beberapa kombinasi probabilitas crossover dan mutasi serta jumlah populasi dan jumlah 
generasi. Dari hasil pengujian kombinasi probabilitas crossover yang terbaik adalah 0.4 dan mutasi adalah 
0.6 sedangkan untuk jumlah generasi optimal adalah 2000 dan jumlah populasi yang optimal adalah 80 
populasi. 

 
Kata Kunci: Traveling salesman problem, Time Windows, Algoritma genetika, Rute Terbaik. 
 
 
 

ABSTRACT 

Optimization selection route is a most widely discussed problem with the delivery problem as an example. 
For some delivery problem like laundry pickup with a few customers who had reserved time to receive their 
laundry is one of the problems that could be faced. Calculating the shortest path is an important role because 
it must be done on time and in a very short time. Unlike the conventional TSP, the goal is to choose the 
shortest path, in this case considering the right arrival time for each customer. The genetic algorithm an 
algoritm for solving multiple objectives, so it can be applied to Optimization Laundry Pickup Service Route 
problem. Solution of the problem is to combine solutions (chromosomes) to produce new solutions by using 
genetic operators (selection, crossover and mutation). to find the best solution is used combination of 
crossover probability, mutation probability,  number of population and number of generation. From the test 
results the best combination crossover probability is 0.4 and mutation probability is 0.6. The optimum 
number of generation is 2000 and the optimum number of poopulation is 80 population. 

 
Key word: TSPTW, Time Windows, Genetic Algorithm, Optimum Route. 
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PENDAHULUAN 

Usaha laundry adalah usaha yang bergerak 
dibidang jasa cuci dan setrika. Keberadaan jasa 
cuci mencuci dan setrika sudah menjadi bagian 
dari kebutuhan hidup manusia. Fakta di lapangan 
membuktikan bahwa untuk urusan mencuci dan 
mensetrika yang dulu dikerjakan sendiri dan 
kemudian dikerjakan oleh pembantu sekarang 
sudah mulai bergeser menjadi dikerjakan oleh jasa 
cuci atau laundry. Berkembangnya bisnis laundry 
kiloan menjadikan persaingan di sektor ini menjadi 
semakin ketat. Untuk menjaga agar usaha ini tidak 
sepi oleh pelanggan setiap penyedia jasa laundry 
memiliki ciri khas dan cara promosi masing-
masing, seperti menyediakan jasa antar jemput 
cucian  (Anonimous, 2013). 
 
Beberapa pelanggan cucian mempunyai waktu 
khusus untuk mengambil dan menerima cucian 
mereka saat diantarkan. Melihat dari keadaan ini 
maka parameter waktu yang Akan dihabiskan 
dijalan dapat diperkirakan rute mana yang akan 
diambil oleh sopir antar jemput cucian agar bisa 
datang di tempat sesuai dengan waktu yang 
diinginkan pelanggan. Untuk menyelesaikan 
masalah ini maka dibuatlah suatu sistem yang 
memperhitungkan jarak antar pelanggan dengan 
melalui rute tercepat manggunakan konsep 
VRPTW (Vahicle Routing Problem with Time 
Windows) yang merupakan sebutan bagi VRP 
dengan kendala tambahan berupa adanya time 
windows pada masing-masing pelanggan 
(Gambardella, Taillard, & Agazzi, 1999). Waktu 
ketersediaan pada masing-masing pelanggan dapat 
berbeda satu sama lain dan dinyatakan dalam 
selang waktu berupa batas waktu awal sampai 
akhir pelayanan pada pelanggan tersebut. 
 
Beberapa penelitian untuk menyelesaikan VRPTW 
telah diajukan dalam beberapa penelitian seperti 
implementasi dan “Analisis Algoritma Pencarian 
Rute Terpendek Di Kota Surabaya”  (Purwanto, 
Purwitasari, & Wibowo, 2005) dengan 
menggunakan grap penulis ingin mecari rute 
terpendek di kota surabaya, “Penerapan Algoritma 
Genetika Pada Sistem Rekomendasi Wisata 
Kuliner” (Widodo & Mahmudy, 2010) penulis 
ingin mencari jarak terpendek dari tujuan 
wisatawan yang ingin melakukan wisata 
kuliner,dan “Vehicie Routing Optimization 
Probiem with Time-windows and its Soiution by 
Genetic Aigorithm” oleh (Chen & Zhou, 2013) 
membuat suatu optimasi problem dengan time 
windows menggunakan algoritma genetika. 

LAUNDRY 

Laundry adalah kata benda yang mengacu pada 
tindakan mencuci pakaian, tempat mana yang 
mencuci dilakukan atau yang perlu, sedang, atau 
telah dicuci. Cucian dapat dianggap sebagai ruang 
atau daerah, seperti di sebuah bangunan rumah 
atau apartemen dan Toko. Dari tahun ketahun 
Usaha laundry merupakan salah satu bidang usaha 
jasa yang semakin di butuhkan khususnya oleh 
masyarakat di perkotaan. Hal ini disebabkan 
karena aktifitas masyarakat yang tinggi. Dan 
diiringi dengan tingkat pendapatan yang memadai 
memperngaruhi perilaku masyarakat yang 
cenderung menginginkan kebutuhan – kebutuhan 
tertentu dengan secara instant. Semakin banyaknya 
usaha laundry membuat setiap usaha untuk 
berlomba-lomba menarik perhatian pelanggan, 
salah satunya dengan mengadakan promo antar 
jemput laundry gratis. Promo tersebut membuat 
pelangan semakin senang terutama bagi mereka 
yang suka sesuatu yang instan tanpa harus repot ke 
tempat laundry  (Anonimous, 2013). 

RUTE TERCEPAT 

Rute tercepat adalah suatu masalah yang paling 
banyak dibahas dan dipelajari sejak akhir tahun 
1950. Pencarian rute terpendek ini telah diterapkan 
di berbagai bidang untuk mengoptimasi kinerja 
suatu sistem, baik dengan tujuan untuk 
meminimalkan biaya ataupun untuk mempercepat 
perjalanan (Purwanto, Purwitasari, & Wibowo, 
2005). Penentuan rute perjalanan merupakan salah 
satu permasalahan yang sering dihadapi dalam 
kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yaitu rute 
yang dipilih sopir pengirim barang untuk samapai 
pada tujuan dengan tepat waktu. Setiap daerah 
tujuan pengiriman tersebut harus dikunjungi satu 
kali, kemudian kembali lagi ke tempat awal. 
Permasalahan tersebut dikenal sebagai Travelling 
Salesman Problem (TSP). salah satu bentuk 
pengembangan TSP yang lebih rumit yang 
melibatkan dua variabel atau lebih adalah TSP-TW 
yaitu pencarian rute optimal yang 
mempertimbangkan waktu total waktu perjalanan , 
waktu pengiriman ,waktu pelayanan, dan waktu 
kedatangan (Gambardella, Taillard, & Agazzi, 
1999). 

ALGORITMA GENETIKA 

Algoritma generika pertama kali dikembangkan 
pada tahun 1975 oleh Jhon Hollan dari Unversitas 
Michigan (Nugraha, 2008). Algoritma genetika 
adalah algoritma yang memanfaatkan proses 
seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi 
yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam 
proses evolusi, individu secara terus-menerus 
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mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan 
dengan lingkungan hidupnya. “Hanya individu-
individu yang kuat yang mampu bertahan”. 
Algoritma genetika mungkin tidak selalu mencapai 
hasil yang terbaik, tetapi seringkali memecahkan 
masalah dengan cukup baik. 
 Untuk menggunakan algoritma genetika, 
solusi permasalahan direpresentasikan sebagai 
kromosom. Terdapat beberapa aspek penting 
dalam algoritma genetika antara lain: 
- Defenisi Fitness 
- Defenisi dan implementasi representasi genetika 
- Defenisi dan implementasi operasi genetika 
Ketiga aspek diatas sangat mendukung kinerja 
algoritma genetika. (Nugraha, 2008). Jumlah 
populasi solusi yang besar adalah keunggulan 
algoritma genetika.  

NILAI FITNESS 

Fitness adalah fungsi yang dimiliki oleh masing-
masing individu untuk menentukan tingkat 
kesesuaian individu tersebut dengan criteria yang 
ingin dicapai. Nilai fitness suatu kromosom 
menggambarkan kualitas kromosom dalam 
populasi tersebut. Fungsi tujuan untuk sistem 
optimasi rute antar jemput laundry menggunakan 
Algoritma genetika dapat ditunjukkan pada 
persamaan Persamaan 1 dan Persamaan 2 dibawah 
ini (Mahmudy, 2013). 

Nilai fitness =  
xf

1
   (1) 

Dimana: 

∑∑ += iix pcf )(    (2) 

 
Keterangan:  
- ��� adalah jarak tempuh dari titik i ke titik j. 
- �� merupakan penalti jika customer dilayani 

diluar jadwal. 

CROSSOVER 

Crossover merupakan bagian terpenting dalam 
algoritma genetika, karena disini ditentukan 
bagaimana membentuk generasi yang baru. 
Crossover adalah mekanisme yang dimiliki 
algoritma genetika dengan menggabungkan dua 
kromosom sehingga menghasilkan anak kromosom 
yang mewarisi ciri-ciri dasar dari parent. Crossover 
bekerja dengan membangkitkan offspring baru 
dengan mengganti sebagian informasi dari parents 
(Mahmudy, 2013). Pada penelitian ini digunakan 
PMX dikarenakan dengan metode ini bisa 
mencegah adanya gen ganda pada suatu individu. 
Langkah – langkah metode ini adalah (Azmi, 
Jamaran, Arkeman, & Mangunwidjaya, 2011): 
 

Langkah 1. Tentukan dua posisi pada kromosom 
dengan aturan acak. Substring yang 
berada dalam dua posisi ini dinamakan 
daerah pemetaan. 

Langkah 2. Tukar dua substring antar induk untuk 
menghasilkan anak 

Langkah 3. Tentukan hubungan pemetaan di 
antara dua daerah pemetaan. 

Langkah 4. Tentukan kromosom keturunan 
mengacu pada hubungan pemetaan. 

Untuk lebih jelasnya contoh metode PMX dapat 
dilihat pada ilustrasi Tabel 1. 
 

Tabel 1 contoh crossover PMX 
Kromosom 

parent 1 1 2 3 4 5 6 
parent 2 3 2 1 6 5 4 
anak 1 3 2 1 4 5 6 
anak 2 1 2 3 6 5 4 

    

Maping 
3 4   
1 6         

MUTASI 

Mutasi menciptakan individu baru dengan 
melakukan modifikasi satu atau lebih gen dalam 
individu yang sama. Mutasi berfungsi untuk 
mengganti gen yang hilang dari populasi selama 
proses seleksi serta menyediakan gen yang tidak 
ada dalam populasi awal (Zukhri, 2004). Sehingga 
bisa disimpulkan bahwa mutasi akan meningkatkan 
variasi populasi. penelitian ini digunakan 
reciprocal exchange mutasi dengan memilih dua 
posisi secara random, kemudian menukar kedua 
posisi tersebut. Penggunaan metode ini 
dikarenakan sangat mudah dan sederhana untuk 
diimplementasikan dan hasil dari proses mutasi 
tidak akan terdapat gen yang sama pada anaknya. 
Untuk lebih jelasnya bisa melihat ilustrasi Tabel 2. 

Tabel 2. Ilustrasi Mutasi 

Kromosom 

Parent 1 2 3 4 5 6 
Anak 5 2 3 4 1 6 

SELEKSI 

Proses seleksi adalah proses untuk mendapatkan 
calon generasi yang terbaik. Induk yang baik akan 
mampu untuk menghasilkan anak yang baik. 
Beberapa cara dilakukan untuk membangkitkan 
nilai induk, salah satunya adalah dengan 
membangkitkan bilangan random. Semakin tinggi 
nilai Fitness dari suatu individu maka semakin 
besar kemungkinannya untuk terpilih (Widodo & 
Mahmudy, 2010). 
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METODE SELEKSI ROULETTE WHEEL 

Metode seleksi roulette wheel (roda roulet) ini 
merupakan metode yang paling sederhana serta 
paling banyak digunakan, dan sering juga dikenal 
dengan nama stochastic sampling with 
replacement. Pada metode ini, orangtua dipilih 
berdasarkan nilai fitnessnya, semakin baik nilai 
fitnessnya maka semakin besar kemungkinannya 
untuk terpilih. Diandaikan semua kromosom 
diletakkan pada sebuah roda roulet, besarnya 
kemungkinan bagi setiap kromosom adalah 
tergantung dari nilai fitnessnya (Wati, 2011), untuk 
memberi gambaran tentang roulette whell bisa 
dilihat pada Gambar 1. 
 

 

Gambar 1 Ilustrasi Roulette whell 

SELEKSI SELEKSI ELITIS 

Metode Seleksi Elitis adalah Metode dimana 
individu-individu yang terpilih untuk menjadi 
generasi selanjutnya didasarkan pada nilai fitness 
tinggi. Individu tersebut akan dipertahankan untuk 
dibandingkan dengan individu hasil proses 
regenerasi (Wati, 2011). Proses seleksi dilakukan 
secara random sehingga tidak ada jaminan bahwa 
suatu indvidu yang bernilai fitness tertinggi akan 
selalu terpilih. Walaupun individu bernilai fitness 
tertinggi terpilih, mungkin saja individu tersebut 
akan rusak (nilai fitnessnya menurun) karena 
proses pindah silang. Oleh karena itu, untuk 
menjaga agar individu bernilai fitness tertinggi 
tersebut tidak hilang selama evolusi, maka perlu 
dibuat satu atau beberapa salinannya. Prosedure ini 
dikenal sebagai elitis. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Proses pencarian rute tercepat dengan algoritma 
genetika adalah seperti pada flowchart Gambar 2. 
Proses pertama adalah dengan menginisialisasikan 
parameter awal yaitu :  
- Memasukkan tujuan dan waktu untuk masing-

masing tujuan. 
- Jumlah individu pada setiap populasi. 
- Jumlah generasi. 

- Probabilitas crossover ( cP ). 

- Probabilitas mutasi (mP ). 

 Setelah menginisialisasikan parameter awal proses 
selanjutnya adalah membangkitkan populasi awal 
dengan panjang kromosom adalah banyaknya 
tujuan yang akan dituju, banyaknya populasi sesuai 
dengan jumlah individu yang telah diinisialisasi 
sebelumnya. Setelah mendapatkan populasi awal 
langkah selanjutnya adalah reproduksi dengan cara 
melakukan crossover dan mutasi. Pada proses 
crossover dan mutasi populasi diambil untuk 
dijadikan sebagai calon induk. Pemilihan induk 
dilakukan secara random untuk menghasilkan anak 
sebanyak probabilitas crossover dan mutasi. 
 

Start

menginisialisai 

Parameter Awal

Memenuhi Kondisi 

Berhenti ?

Kromosom Terbaik

Stop

ya

Membuat Populasi Awal

Membuat Populasi Baru Crossover

Mutasi

Menghitung Nilai Fitness

Menyeleksi Kromosom

Meneyimpan Kromosom 

Terabaik

Tidak

Gambar 2 Flowchart program 
 
Setelah membuat populasi baru proses selanjutnya 
adalah dengan menghitung nilai fitness smua 
kromosom dari semua proses pada generasi ini. 
Proses perhitungan nilai fitness dengan 
menggunakan Persamaan 1 dan Persamaan 2. 
setelah semua kromosom dihitung nilai fitnessnya 
dilanjutkan dengan menyeleksi kromosom untuk 
diproses pada generasi selanjutnya dan menyimpan 
kromosom dengan nilai fitness. Proses menyimpan 
Kromosom terbaik dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai fitness terbaik pada generasi 
ini dengan nilai fitness terbaik pada generasi 
sebelumnya. Proses seleksi digunakan untuk 
menyaring kromosom yang akan digukanan untuk 
proses generasi selanjutnya yang bertujuan untuk 
mendapatkan kromosom yang berfariasi dengan 
nilai fitness yang bagus. Proses seleksi melibatkan 
seluruh kromosom dari generasi awal dan 
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kromosom hasil dari proses crossover dan mutasi. 
Hasil akhir dari algortima genetika adalah 
menampilkan kromosom yang memiliki nilai 
fitness tertinggi dari semua generasi. 
Dalam penelitian ini saya melakulan beberapa 
rangkaian sekenario uji coba. Uji coba dilakukan 
dengan menggunakan 20 data pelanggan. 
Sekenario uji coba yang saya lakukan Antara lain 
adalah : 
 
1. Uji coba membandingkan metode seleksi 

roulette wheel dan metode seleksi elitis 
2. Uji coba untuk menentuka banyaknya generasi 

yang optimal untuk proses algoritma genetika 
TSP - TW 

3. Uji coba untuk mencari kombinasi probabilitas 
mutasi dan probabilitas crossover yang terbaik 
untuk menyelesaikan permasalahan TSP-TW 

4. Uji coba untuk menentuka banyaknya populasi 
yang optimal untuk proses algoritma genetika 
TSP – TW.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Analisa Uji Coba Perbandingan 
Metode Seleksi Elitis dengan Roulette wheel 

Uji coba yang pertama dilakukan pengujian 
metode seleksi elitis dengen metode seleksi 
roulette wheel terhadap perubahan nilai fitness. 
Data yang digunakan pada pengujian pertama 
adalah data 20 pelanggan laundry. Jumlah populasi 
yang dipakai sebanyak 20 individu dan jumlah 

generasi yang dipakai sebanyak 1000 generasi. Uji 
coba ini dilakukan sebanyak 10 kali untuk setiap 
metode seleksi dengan populasi sebanyak 40. Dari 
uji coba tersebut akan diperoleh metode seleksi 
mana yang tepat yang digunakan agar 
menghasilkan nilai fitness yang optimal. Hasil dari 
percobaan dengan menggunakan metode seleksi 
roulette wheel dan metode seleksi elitis bisa dilihat 
pada grafik Gambar 3. 
 
Gambar 3 menunjukan hasil dari 10 kali percobaan 
dengan metode roulette wheel hasilnya selalu 
berada dibawah percobaan dengan menggunakan 
metode elitis Pada Tabel 3 dapat dilihat rata-rata 
nilai fitness metode seleksi elitis adalah 0.0022 
lebih besar dari pada metode seleksi roulette whell 
dengan nilai rata-rata fitness sebesar 0.001845. Hal 
ini membuktikan bahwa seleksi dengan 
menggunakan metode elitis lebih sesuai untuk 
masalah TSP-TW karena pada elitis semua 
individu yang bagus langsung dipilih menjadi 
indukan yang akan di proses pada generasi 
selanjutnya, sedangkan dengan metode roulette 
wheel individu yang belum bagus masih punya 
kesempatan untuk menjadi induk untuk generasi 
selanjutnya. 
 

Tabel 3. Nilai fitness rata-rata ujicoba1 

Metode rata - rata 

Roulette Whell 0.001844532 

elitis 0.002200025 

 

 Gambar 3 . Grafik perbandingan metode seleks roulette whell dengan elitis

Hasil dan Analisa Uji Coba Banyaknya 
Generasi 

Uji coba kedua adalah mencari banyaknya generasi 
yang optimum untuk menyelesaikan masalah 
optimasi antar jemput laundry dengan algoritma 
genetika. Pada percobaan kedua pelangan laundry 
20 dan waktu ketersediann masih sama dengan 
percobaan pertama. Untuk banyaknya generasi 
adalah kelipatan 500 mulai dari 500 sampai 3000 
generasi. Setiap generasi dilakukan 20 kali 
percobaan dengan populasi sebanyak 40 populasi. 

Metode seleks yang digunakan adalah metode 
seleksi elitis. Uji coba kedua akan diperoleh berapa 
banyak generasi yang optimal untuk 
menyelesaikan masalah TSP-TW. Hasil dari 
percobaan bisa dilihat grafik Gambar 4.  
 
Grafik Gambar 4 bisa dilihat bahwa jumlah 
generasi berpengaruh terhadap hasil dari proses 
algoritma genetika. Nilai terendah terdapat pada 
generasi 500 yaitu jumlah generasi terendah pada 
percobaan ini dikarenakan algoritma genetika 
belum memproses secara optimal karena 
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kurangnya jumlah generasi. Namun terlalu banyak 
jumlah generasi juga belum tentu membuat 
algoritma genetika menjadi lebih optimal. Selain 
waktu proses yang menjadi lebih lama hasil nilai 
fitness yang dihasilkan juga belum tentu jauh lebih 

baik dari generasi yang lebih rendah seperti pada 
rata-rata generasi 2000 sampai generasi 3000 tidak 
terjadi peningkatan rata-rata nilai fitness yang 
signifikan. Jadi generasi yang optimal hasil dari 
percobaan kedua ini adalah 2000 generasi. 

 

 

Gambar 4 Grafik rata-rata nilai fitnes tiap generasi. 

Hasil dan Analisa Uji Coba Percobaan 
Kombinasi Probabilitas Crossover dan 
Probabilitas Mutasi 

Uji coba yang ketiga adalah pengujian pengaruh 
probabilitas crossover dan probabilitas mutasi 
terhadap perubahan nilai fitness. Data yang 
digunakan pada pengujian pertama adalah data 20 
pelanggan laundry dengan data waktu ketersediaan 
pelanggan masih sama. Pada data tersebut akan 
diujikan nilai probabilitas crossover dan 
probabilitas mutasi dengan nilai 0 sampai 1. 
Jumlah populasi yang dipakai adalah 20 populasi 
dan jumlah generasi yang dipakai adalah 1500 
generasi dan untuk metode seleksinya 
menggunakan hasil dari percobaan pertama yaitu 

elitis. Uji coba ini dilakukan sebanyak 10 kali pada 
setiap kombinasi probabilitas crossover dan 
probabilitas mutasi. Untuk hasil dari percobaan 
bisa dilihat pada grafik Gambar 5.  
 
Dari grafik rata-rata nilai fitness seperti pada grafik 
Gambar 5 bisa melihat bahwa rata-rata niai fitness 
terbaik seperti pada grafik Gambar 5 dengan rata-
rata nilai fitness 0.002232167 yaitu probabilitas 
crossover 0.4 dan probabilitas mutasi 0.6 dan yang 
terburuk adalah pada kombinasi probabilitas 
crossover 1 dan probabilitas mutasi 0 dengan rata-
rata nilai fitnessnya adalah 0.00178. 
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Gambar 5 Grafik kombinasi probabilitas crossover dan mutasi  

Hasil dan Analisa Uji Coba Banyaknya 
Populasi 

Percobaan keempat ini tetap menggunakan 20 
pelanggan laundry dan waktu kunjungan yang 
sama dengan pengujian pertama. Untuk banyaknya 
generasi digunakan hasil uji coba banyaknya 
generasi yaitu 2000 generasi dan untuk nilai 
probabilitas crossover dan probabilitas mutasi 
adalah  0.5. Dari uji coba tersebut akan diperoleh 
berapa banyak generasi yang optimal untuk 
menyelesaikan masalah TSP-TW. Hasil dari 
percobaan bisa dilihat pada grafik Gambar 6. 
 

Grafik Gambar 6 bisa dilihat kenaikan signifikan 
rata-rata nilai fitness untuk 20 kali percobaan mulai 
dari jumlah populasi 20 sampai dengan jumlah 
populasi 80 namun untuk jumlah populasi 80 
sampai 120 sudah tidak terjadi perubahan yang 
cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa pada 
jumlah populasi 80 merupakan jumlah populasi 
yang optimal untuk masalah ini. Semakin tinggi 
jumlah populasi maka berpengaruh pada rata-rata 
nilai fitness yang didapatkan namun pada jumlah 
populasi 80 adalah titik optimum dimana tidak 
terjadi lagi kenaikan yang signifikan rata-rata 
fitness untuk jumlah populasi diatas 80. 

 

Gambar 6 Grafik percobaan Banyaknya populasi 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa 
simpulan sebagai berikut :  

1. Algoritma genetika dapat diimplementasikan 
untuk menyelesaikan permasalahan rute antar 
jemput laundry. 

2. Dalam  sistem optimasi rute antar jemput 
laundry menggunakan Algoritma genetika  
seleksi dengan menggunakan metode Elitis 
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lebih baik dengan rata-rata nilai fitness 0.0022 
lebih besar dari pada metode seleksi roulette 
whell dengan rata-rata nilai fitness 0.0018. 

3. Dalam  sistem optimasi rute antar jemput 
laundry menggunakan Algoritma genetika  
jumlah generasi yang optimum adalah 2000 
generasi dengan rata-rata nilai fitness adalah 
0.002. 

4. Kombinasi probabilitas crossover dan mutasi 
yang terbaik pada penelitian ini adalah 
probabilitas crossover 0.4 dan probabilitas 
mutasinya adalah 0.6 dengan rata-rata nilai 
fitness 0.00223. 

5. Dalam  sistem optimasi rute antar jemput 
laundry menggunakan Algoritma genetika  
jumlah populasi yang optimal adalah sebanyak 
80 populasi dengan rata-rata nilai fitness 
adalah 0.00223. 

 
Dari simpulan yang dibuat maka saran yang 
diberikan adalah:  
1. Sistem optimasi rute antar jemput laundry 

menggunakan Algoritma genetika  bisa 
dimanfaatkan untuk sistem antar jemput selain 
untuk laundry yang memiliki batasan waktu 
pada setiap tujuannya. 

2. Sistem optimasi rute antar jemput laundry 
menggunakan Algoritma genetika dapat 
dikembangkan dengan menggunakan data 
jarak antar pelanggan dan data kepadatan 
lalulintas yang diambil secara real time. 
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