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ABSTRAK 

Pengiriman barang merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam instansi pemerintah atau perusahaan. Salah satu 
contoh kasus dalam distribusi adalah distribusi mie instan. Pengiriman mie instan yang dilakukan oleh gudang, akan 
didistribusikan ke  toko yang telah ditentukan. Pendistribusian mie instan diawali dengan kendaraan yang sudah berisi muatan 
dari gudang yang sudah ditentukan. Kemudian kendaraan yang sudah berisi muatan tersebut akan memulai perjalanan dari 
gudang tadi menuju toko- toko yang sudah ditentukan. Permasalahan yang sering muncul pada saat pengiriman adalah rute yang 
ditempuh terlalu jauh, banyak kendaraan yang dioperasikan serta pengiriman yang terkadang telat. Vehicle Routing Problem with 
Time Window (VRPTW) dalam Algoritma Genetika  mampu mengatasi permasalahan dengan menghitung optimasi rute 
menggunakan kendaraan yang terbatas. Hasil dari optimasi ini akan didapatkan fitness yang memiliki waktu paling optimal dan 
jumlah pinalti paling sedikit. Penelitian ini menggunakan panjang kromosom 30, yang melambangkan toko dengan atribut 
permintaan, jarak, time window. Data tersebut diuji coba dan menghasilkan generasi yang paling optimal adalah 1500 dan 100 
populasi. Uji coba menggunakan nilai crossover rate 0.3 dan crossover rate 0.7 mendapatkan nilai fitness terbaik sebesar 
0.075048. Penelitian ini menggunakan seleksi Elitism yang menghasilkan nilai fitness 0.079685 dan mutasi Reciprochal 
Exchange dengan nilai fitness 0.078515. 
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ABSTRACT 

 Distribution of goods is an activity that is often performed by a government or company. Distribution of instant 
oodles is one example of a case in the distribution of goods. Distribution of instant noodles performed by warehouse, will be 
distributed to stores that have been determined.Distribution of instant noodles begins with a vehicle that already contains the 
charge of the warehouse that has been determined. Then a vehicle that already contains the charge will embark on a journey 
from the warehouse to the stores that have been determined.Vehicle Routing Problem with Time Window ( VRPTW ) in Genetic 
Algorithm able to overcome the problem by calculating optimization route route using a limited vehicle. The results of this 
optimization will be obtained fitness that has the most optimal time and the least amount of penalties . This research has a long 
chromosome 30 , which symbolizes the store with attribute query , distance , time window. The data were tested and produce the 
most optimal generation is 1500 and 100 population . The test uses 0.3 of crossover rate and 0.7 of mutation rate, and have the 
best fitness value of 0.075048. This study uses Elitism selection that produces fitness value 0.079685 and mutation Reciprochal 
Exchange with fitness value 0.078515 . 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengiriman barang merupakan kegiatan yang sering 
dilakukan dalam instansi pemerintah atau perusahaan. Salah 
satu contoh kasus dalam distribusi adalah distribusi mie instan. 
Pada pengiriman mie instan yang dilakukan oleh gudang, mie 
instan akan didistribusikan ke  toko yang telah ditentukan. 
Kegiatan pendistribusian mie instan diawali dengan kendaraan 
yang sudah berisi muatan dari gudang yang sudah ditentukan. 
Kemudian kendaraan yang sudah berisi muatan tersebut akan 
memulai perjalanan dari gudang tadi menuju toko- toko yang 
sudah ditentukan. Permasalahan yang sering muncul pada saat 
pengiriman adalah rute yang ditempuh agar dapat 
mengoptimalkan waktu tempuh, banyak kendaraan yang 
dioperasikan serta agar pengiriman dapat datang sesuai dengan 
time window toko.   

Untuk menyelesaikan masalah diatas, akan digunakan 
algoritma genetika dengan menerapkan VRPTW yang 
memiliki batasan waktu. VRPTW harus memperhatikan 
kapasitas angkut kendaraan dan tidak boleh melanggar batasan 
waktu yang telah ditetapkan dan rute yang terbentuk harus 
berawal di lokasi yang sama dengan jalur subrute yang 
berbeda untuk tiap kendaraan. Pada proses perhitugan 
VRPTW, generasi terbaik akan didpatkan dari nilai fitness 
yang sudah dipilih pada tiap populasi [10]. 
 Pada penelitian [13] dan [6] menggunakan algoritma 
genetika untuk menentukan jarak terpendek. Pada penelitian 
[13], pengujian dari sistem ini diketahui bahwa algoritma 
genetika hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik 
untuk menyelesaikan 40 iterasi masalah. Sedangkan dari uji 
coba penelitian [6] menunjukkan bahwa semakin besar 
kapasitas angkut maka semakin sedikit rute yang dilalui 
demikian sebaliknya, semakin kecil kapasitas angkut maka 
semakin banyak rute yang harus ditempuh dalam perjalanan 
tersebut. Permintaan pupuk yang diangkut pada setiap 
perjalanan tidak boleh lebih dari kapasitas angkut.  

Algoritma genetika banyak digunakan dalam masalah 
optimasi pencarian rute terpendek. Penelitian ini 
menggunakan VRPTW untuk mendapatkan hasil solusi 
terbaik dalam optimasi rute. Panjang kromosom yang 
dugunakan adalah 30, dan tiap gen melambangkan toko. 
Masing- masing toko memiliki atribut permintaan, jarak, time 
window.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan 
masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana menerapkan Vechile Routing Problem with 

Time Windows (VRPTW)  menggunakan Algoritma 
Genetika pada pencarian rute terpendek pengiriman Mie 
Instan? 

2. Bagaimana pengaruh parameter genetika yang digunakan 
(crossover rate, crossover rate, banyaknya generasi dan 

jumlah populasi) terhadap hasil dari optimasi rute 
distribusi mie instan ? 
 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah 
diatas, di bawah ini merupakan batasan yang digunakan untuk 
membatasi masalah : 
1. Aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman Java. 
2. Panjang kromosom yang digunakan adalah 30 yang 

melambangkan masing- masing nomor toko. 
3. Kecepatan kendaraan yang digunakan diasumsikan 

konstan yaitu 20 km/jam dengan tidak 
mempertimbangkan macet dan lampu merah. 

4. Tempat keberangkatan diasumsikan dari depot atau 
distributor. 

5. Semua kendaraan diasumsikan berangkat secara 
bersamaan yaitu tepat pukul 07.00 dilakukan one day 
service dengan kunjungan tepat satu kali berdasarkan time 
window toko. 

6. Apabila kendaraan datang melebihi waktu tutup  toko, 
maka akan dikenakan pinalti dan tidak akan dilayani. 
 

1.4. Tujuan 

 Tujuan dari  penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1.  Menerapkan Vechile Routing Problem with Time 

Windows (VRPTW) menggunakan Algoritma Genetika 
pada pencarian rute terpendek pengiriman Mie Instan agar 
didapatkan waktu tempuh minimum. 

2. Mengetahui pengaruh dari parameter genetika yang 
digunakan (crossover rate, crossover rate, banyaknya 
generasi dan jumlah populasi) terhadap hasil dari optimasi 
rute terpendek distribusi Mie Instan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Algoritma Genetika 

Algoritma Evolusi adalah teknik pencarian dan optimasi 
dimana pada prosesnya meniru proses evolusi dan perubahan 
genetika pada kromosom makhluk hidup [8]. Tahap awal dari 
Algoritma Genetika adalah pembangkitan calon solusi secara 
acak yang disebut dengan populasi awal. Populasi awal 
terbentuk dari kumpulan individu yang disebut dengan 
kromosom. Selanjutkan kromosom- kromosom ini 
diregenerasi oleh operator yang ada di dalam algoritma 
genetika. Setelah mengalami regenerasi, kromosom ini akan 
dilihat nilai fitness-nya [4] 
 Setelah terjadi regenerasi pada populasi awal maka akan 
terbentuk generasi baru. Di dalam generasi baru, terdapat 
kromosom yang baru dibentuk dan dinamakan dengan anak 
(offspring). Kromosom anak (offspring) ini dapat terbentuk 
dari hasil modifikasi kromosom menggunakan operator mutasi 
dan hasil penggabungan dua kromosom yang menggunakan 
operator penyilangan. Kromosom yang lebih baik, besar 
kemungkinan untuk dipilih di generasi selanjutnya. Setelah 
dihasilkan beberapa generasi, terbentuklah sekumpulan 
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kromosom terbaik yang diharapkan mampu memberikan 
solusi optimum [5]. Solusi dari induk mencari nilai fitness 
yang tinggi dari beberapa kromosom yang berbeda sehingga 
pencarian akan dikombinasikan secara penyilangan yang 
selanjutnya akan direproduksi dan menghasilkan keturunan 
yang menjadi calon solusi pada generasi selanjutnya [2]. 

2.2. Vehicle Routing Problem with Time Window 
(VRPTW) 

Suatu perusahaan harus dapat mengoptimalkan sistem  
distribusinya agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis 
lainnya. Salah satu caranya adalah dengan pengoptimalan 
transportasi. Salah satu permasalahan dalam transportasi 
adalah Vehicle Routing Problems (VRP), yaitu merancang rute 
kendaraan dengan biaya rendah dimana setiap kendaraan 
berawal dan berakhir di depot, setiap konsumen hanya 
dilayani sekali oleh sebuah kendaraan, serta total permintaan 
yang dibawa tidak melebihi kapasitas kendaraan. Transportasi 
ini memberikan kontribusi biaya 1/3 sampai 2/3 dari total 
biaya distribusi. Vehicle Routing Problems(VRP), pertama 
kali dikenalkan oleh Dantzig dan Ramser pada tahun 1959. 
VRP ini memegang peranan penting pada manajemen 
distribusi dan telah menjadi salah satu permasalahan dalam 
optimalisasi kombinasi yang dipelajari secara luas.VRP 
merupakan manajemen distribusi barang yang memperhatikan 
pelayanan, periode waktu tertentu, sekelompok konsumen 
dengan sejumlah kendaraan yang berlokasi pada satu atau 
lebih depot yang dijalankan oleh sekelompok pengendara. 
Solusi dari sebuah VRP yaitu menentukan sejumlah rute, yang 
masing-masing dilayani oleh suatu kendaraan yang berasal 
dan berakhir pada depotnya, sehingga kebutuhan pelanggan 
terpenuhi, semua permasalahan operasional terselesaikan dan 
biaya transportasi secara umum diminimalkan.  

Di bawah ini merupakan karakteristik konsumen dalam 
Vehicle Routing Problems [1]:  

• Menempatkan road graph dimana konsumen berada 
• Adanya demand dalam berbagai tipe dan harus 

diantarkan ke tempat konsumen. 
• Terdapat periode waktu (time window) yang 

digunakan untuk melayani konsumen. 
• Waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan barang 

kelokasi konsumen(loading time), hal tersebut dapat 
berhubungan dengan jenis kendaraan. 

• Sekelompok kendaraan tersedia digunakan untuk 
melayani konsumen 
 

2.3. Nilai Fitness 

Fungsi fitness adalah fungsi yang dimiliki oleh masing- 
masing individu untuk menentukan tingkat kriteria yang ingin 
dicapai [7]. Nilai Fitnes menentukan seberapa baik sebuah 
kromosom untuk dipilih sebagai calon solusi [9] Di dalam 
evolusi alam, individu yang bernilai fitness tinggi yang akan 
bertahan hidup.  Sedangkan individu yang bernilai fitness 
rendah akan mati. Algoritma Genetika bertujuan mencari 
individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Pada 
permasalahan optimasi, nilai yang paling optimal adalah nilai 

dengan fitness tertinggi [3]. Untuk menghitung nilai fitness 
dapat digunakan Persamaan 1 [10]. Pada persamaan (1) suatu 
rute dikatakan optimal jika terdapat minimasi nilai pinalti dan 
jarak tempuh. 

Nilai fitness =
xf

1
  [1] 

dimana : 
 

  ∑∑ += iix pcF )(
 [2] 

Keterangan:  
 c_ij adalah waktu  tempuh dari titik i ke titik j. 
 p_i merupakan penalti jika customer dilayani diluar jadwal. 

2.4. Crossover 

 Proses Crossover dilakukan pada setiap individu dengan 
probabilitas crossover yang telah ditentukan. Probabilitas 
keberhasilan operasi crossover dinyatakan dengan Pc [12]. 
Menggunakan metode PRX dimana parent dan titik potong 
yang digunakan dalam proses crossover ini dipilih secara 
acak. Misalkan saja terpilih Parent 1 dan Parent 2 untuk proses 
mutasi ini. Sedangkan titik potong yang digunakan adalah titik 
potong ke 4 dan. Gambar 3.1 merupakan proses crossover 
menggunakan metode PRX. 

 
Gambar 1. Contoh Metode PMX 

2.5. Mutasi Reciprochal Exchange 

Mutasi dilakukan dengan melakukan perubahan  sebuah gen 
atau lebih dari sebuah individu. Tujuan dari proses mutasi ini 
adalah untuk membentuk individu dengan fitur yang diatas 
rata- rata, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan 
keanekaragaman individu dalam suatu populasi [8]. Proses 
mutasi dilakukan pada setiap gen dengan crossover rate yang 
telah ditentukan. Crossover Rate (Mr) mengendalikan 
terpilihnya gen untuk dilakukan mutasi  [12]. Reciprocal 
exchange mutation bekerja dengan memilih dua posisi secara 
random kemudian menukarkan dua nilai pada posisi tersebut 
[10]. Metode ini bekerja dengan menukar nilai pada dua posisi 
random yang terpilih. Misalkan saja posisi yang terpilih secara 
random adalah posisi nomer 6 dan 10. Dengan menggunakan 
crossover rate sebesar 0,4, maka akan dilakukan 2 kali mutasi 
untuk mendapatkan 0,4 x 5 = 2. Proses Reciprocal Exchange 
ditunjukkan pada Gambar 2.  



 

4 
Saputri, MW, Mahmudy, WF & Ratnawati, DE 2015, 'Optimasi vehicle routing problem with time window (VRPTW) menggunakan 

algoritma genetika pada distribusi barang', DORO: Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 5, no. 12. 

 

 
Gambar 2. Contoh Mutasi Reciprochal Exchange 

2.6. Mutasi Modification Reciprochal Exchange 

Metode mutasi ini merupakan modifikasi dari metode 
Reciprochal Exchange. Pada metode Reciprochal Exchange 
hanya ada 2 gen yang ditukar posisinya, akan tetapi pada 
metode ini jumlah gen yang ditukar akan ditentukan dengan 
Persamaan 2 : 

������	���	����		
���� = 	
��	×����

�
   (2) 

Misalkan saja digunakan crossover rate 0.4 dan panjang 
kromosom (nGen) 20. Maka akan didapatkan gen yang ditukar 
sebanyak 4 pasang. Gambar 3 merupakan contoh dari proses 
mutasi Modification Reciprochal Exchange. 

 
Gambar 3. Contoh Mutasi Modification Reciprochal Exchange 

2.7. Seleksi Roulette Wheel 

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 tersebutakan rusak 
(nilai fitnessnya menurun) karena proses pindah silang. 

2.8. Seleksi Elitism 

Menurut Kusumadewi (2005), metode ini akan memetakan 
individu ke dalam segmen garis secara berurutan, sehingga 
tiap segmen individu memiliki ukuran yang sama dengan 
fitness yang dimiliki. Disini, orangtua yang dipilih adalah 
orangtua yang memiliki fitness paling besar [11]. Seleksi Elitis 
menjamin bahwa chromosome terbaik masuk generasi yang 
baru kalau tidak terpilih melalui proses seleksi yang lain. 

3. Metodologi Penelitian dan Perancangan 

Pada bab metodologi penelitian ini akan dibahas langkah-
langkah yang digunakan dalam pembuatan aplikasi optimasi 
VRPTW untuk distribusi mie instan. Gambar 4 menunjukkan 
tahapan dari pembuatan aplikasi. 

 
Gambar 4. Metode Penelitian 

 
 

3.1. Data Penelitian 

Data pelanggan merupakan data sejunder yang didapatkan 
dari pengambilan sampel di lapangan. Sedangkan data jarak 
didapatkan secara random. 

3.2. Perancangan Sistem 

Gambar 5 menunjukkan proses optimasi distribusi mie 
instan dalam kemasan dengan menggunakan algoritma 
genetika. 
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Gambar 5. Flowchart Aplikasi 

4. Implementasi 

Implementasi user interface adalam aplikasi ini terbagi 
menjadi 3 bagian, yaitu halaman utama, halaman data jarak 
dan halaman detail kromosom. Gambar 6 merupakan halaman 
utama yang didalamnya terdapat input parameter algoritma 
genetika. 

 
Gambar 6. Implementasi User Interface Hasil dari Pengujian 

Setelah semua parameter algoritma genetika sudah terisi, 
data yang akan diproses harus dimasukkan. Tombol “Load 

Data” digunakan untuk memanggil data yang akan diproses. 
Halaman kedua yang merupakan implementasi dari halaman 
tampil data jarak berisi data jarak antar toko dalam  km 
ditunjukkan pada Gambar 7.  

 
Gambar 7. Implementasi User Interface Data Jarak 

Sedangkan Gambar 8 merupakan interface untuk 
detail perhitungan manual dalam best kromosom. Detail 
perhitungan manual ini berisi nomer truk beserta nomer toko 
yang akan dituju beserta perhitungan manual dari masing- 
masing truk. 

 
Gambar 8. Implementasi User Interface Detail Kromosom Terbaik 

5. PENGUJIAN DAN ANALISA 

5.1. Pengujian Sistem 

Di bawah ini merupakan 5 skenario pengujian yang akan 
dilakukan terhadap system : 
1. Uji coba untuk membandingkan hasil seleksi 

menggunakan metode Roulette Wheel dan metode Elitism. 
2. Uji coba untuk membandingkan hasil mutasi 

menggunakan metode mutasi Reciprochal Exchange dan 
Modification Reciprochal Exchange.  

3. Uji coba untuk menentukan banyaknya generasi optimal 
dalam proses algorita genetika VRPTW. 

4. Uji coba untuk menentukan banyaknya kombinasi Cr dan 
Mr terbaik optimal dalam proses algorita genetika 
VRPTW. 
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5. Uji coba untuk menentukan banyaknya populasi optimal 
dalam proses algorita genetika VRPTW. 

 

5.2. Hasil dan Analisa Pengujian 
 

5.2.1. Hasil dan Analisa Pengujian Seleksi metode Roulette 
Wheel dan Elitism. 

Pengujian  ini dilakukan untuk mengetahui metode seleksi 
yang paling optimal digunakan dalam penyelesaian masalah 
optimasi distribusi mie instan. Gambar 9. merupakan grafik 15 
kali percobaan dari metode Elitism dan metode Roulette 
Wheel. Dari 15 kali percobaan dapat dilihat bahwa nilai fitness 

dari seleksi Roulette Wheel selalu berada di bawah nilai fitness 
seleksi metode Elitism. Hasil rata- rata menunjukkan nilai 
fitness dari seleksi metode Elititsm lebih tinggi daripada 
seleksi metode Roulette Wheel. Nilai rata- rata seleksi Elitism 
adalah 0.080696, sedangkan seleksi Roulette Wheel adalah 
0.074347. Hasil seleksi metode Elitism selalu lebih baik 
dibandingkan dengan hasil seleksi Roulette Wheel karena pada 
metode Elitism individu yang memiliki nilai fitness baik selalu 
lolos untuk menjadi parent pada generasi selanjutnya. 
Sedangkan pada metode seleksi Roulette Wheel, individu yang 
menjadi parent pada generasi selanjutnya dipilih secara 
random sehingga masih memungkinkan terpilihnya individu 
yang memiliki nilai fitness kurang baik. 

 

 
Gambar 9. Grafik Hasil Uji Coba Seleksi Metode Elitism dan Roulete Wheel 

5.2.2. Hasil dan Analisa dari Pengujian Mutasi metode 
Reciprochal Exchange dan Modification Reciprochal 
Exchange 

Pengujian  ini dilakukan untuk mengetahui metode mutasi 
yang paling cocok digunakan dalam penyelesaian masalah 
optimasi distribusi mie instan. Pada Gambar 10, dapat dilihat 
dari 15 kali percobaan dapat dilihat bahwa nilai fitness dari 
mutasi metode Modification Exchange selalu berada di bawah 

nilai fitness dari mutasi metode Reciprochal Exchange. Dilihat 
dari rata- rata,  nilai fitness metode exchange juga lebih tinggi 
daripada metode modification. Nilai fitness mutasi Exchange 
adalah 0.078515, sedangkan mutasi Modification 0.070325. 
Hal ini dikarenakan pada mutasi modification terlalu banyak 
gen yang ditukar sehingga menghasilkan kromosom baru yang 
berbeda dari kromosom asal sehingga susah untuk mencapai 
kondisi konvergen. 
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Gambar 10. Grafik Hasil Uji Coba Mutasi Metode Reciprochal Exchange dan Modification Reciprochal Exchange 

5.2.3. Hasil dan Analisa Uji Coba Banyak Generasi  

Uji coba ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
banyak generasi yang paling optimal dalam permasalahan 
VRPTW. Dari Gambar 11 merupakan grafik hasil uji coba 
rata- rata generasi dalam 15 kali percobaan. Dari hasil uji coba 
dapat dilihat bahwa generasi 500, mempunyai nilai fitness 
terendah. Untuk pengujian jumlah generasi selanjutnya 
memiliki nilai fitness yang meningkat. Hal ini menunjukkan 

bahwa kenaikan rata- rata nikai fitness bergantung pada 
jumlah generasi yang digunakan. Banyak generasi yang paling 
optimal dari pengujian ini adalah 2000 generasi karena 
walaupun setelah uji coba pada generasi 2000 tidak terjadi 
kenaikan nilai fitness yang terlalu signifikan. Di dalam 
algoritma genetika, apabila menggunakan jumlah generasi 
yang kurang ataupun berlebih maka tidak dapat diproses 
secara optimal karena belum tentu menghasilkan nilai optimal. 

 
Gambar 11. Grafik Hasil Uji Coba Banyak Generasi 

5.2.4.  Hasil dan Pengujian Banyak Populasi 

Uji coba ini menggunakan 2000 generasi, metode 
mutasi yang digunakan adalah Reciprochal Exchange, 
sedangkan metode seleksi yang digunakan adalah metode 
Elitism dan menggunakan populasi kelipatan 20 sampai 
dengan 200.  Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui banyak populasi paling optimal dalam 
permasalahan VRPTW. Pada Gambar 12 dapat dilihat bahwa 

terjadi kenaikan nilai rata- rata fitness yang signifikasi  dari 
populasi 20 sampai dengan populasi 140. Sedangkan pada 
populasi 140 sampai   200 tidak terjadi kenaikan nilai fitness 
yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 
populasi yang optimal pada permasalahan distribusi mie instan 
terdapat pada populasi 140. Penambahan ukuran populasi 
hanya akan menambah waktu komputasi tanpa perbaikan 
fitness yang signifikan.  

0.060000

0.065000

0.070000

0.075000

0.080000

0.085000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
il

a
i 

F
it

n
e

ss

Percobaan ke

Grafik Hasil Uji Coba Metode Mutasi

Exchange Modification

0.07

0.071

0.072

0.073

0.074

0.075

0.076

0.077

500 1000 1500 2000 2500 3000

N
il

a
i 

F
it

n
e

ss

Banyak Generasi

Grafik Hasil Uji Coba Banyak Generasi



 

8 
Saputri, MW, Mahmudy, WF & Ratnawati, DE 2015, 'Optimasi vehicle routing problem with time window (VRPTW) menggunakan 

algoritma genetika pada distribusi barang', DORO: Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 5, no. 12. 

 

 
Gambar 12. Grafik Hasil Uji Coba Banyak Populasi 

5.2.5. Hasil dan Analisa Pengujian Kombinasi Cr : Mr 

Uji coba ini menggunakan populasi sebanyak 100, 
menggunakan 1000 generasi metode mutasi yang digunakan 
adalah Reciprochal Exchange, sedangkan metode seleksi yang 
digunakan adalah metode Elitism. Uji coba ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui kombinasi cr dan mr yang 
paling optimal dalam permasalahan VRPTW. Gambar 13 

adalah grafik hasil pengujian kombinasi kombinasi crossover 
rate dan mutation rate dalam 15 kali percobaan. Pada grafik 
tersebut, dapat dilihat rata-rata nilai fitness terbaik terdapat 
pada kombinasi crossover rate 0.7 dan mutation rate 0.3 
dengan rata-rata fitness 0.07767. Hasil nilai fitness terburuk 
terdapat pada kombinasi crossover rate 0 dan mutation rate 1 
dengan rata-rata nilai fitness 0.07013. 

 
Gambar 13. Grafik Hasil Uji Coba Kombinasi Cr : Mr 

6. Penutup 
 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji coba yang 
telah dilkukan  dalam penerapan algoritma genetika pada 
permasalahan VRPTW untuk distribusi mie instan dalam 
kemasan adalah sebagia berikut : 

1. Representasi kromosom yang digunakan dalam 
permasalahan distribusi mie instan adalah 
representasi jenis permutasi. Panjang kromosom yang 
digunakan adalah 30 yang melambangkan masing- 
masing nomor toko. Menggunakan dua metode 

metode mutasi, yaitu reciprochal exchange dan 
modification reciprochal exchange. Crossover yang 
digunakan adalah crossover PMX, sedangkan seleksi 
menggunakan metode Elitism dan metode Roulette 
Wheel. 

2. Seleksi menggunakan metode Elitism memperoleh 
hasil yang lebih baik daripada seleksi hasil Roulette 
Wheel dalam permasalahan VRPTW distribusi mie 
instan dalam kemasan. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai rata- rata fitness metode Elitism (0.080696) 
yang lebih besar daripada metode Roulette Wheel 
(0.074347) 

3. Berdasarkan metode mutasi yang digunakan, nilai 
rata- rata fitness dari metode mutasi Reciprochal 
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Exchange (0.076497) lebih baik daripada metode 
mutasi Modification Reciprochal Exchange 
(0.071199). 

4. Ukuran generasi yang paling optimal dalam 
permasalahan VRPTW distribusi mie instan dalam 
kemasan adalah 2000 generasi dengan nilai fitness 
sebesar 0.076501, sedangkan jumlah populasi yang 
paling optimal adalah 140 populasi dengan nilai 
fitness sebesar 0.079029. 

 

5. Kombinasi crossover rate dan mutation rate yang 
terbaik pada permasalahan ini adalah pada crossover 
rate 0.3 dan mutation rate 0.7 dengan rata-rata nilai 
fitness adalah 0.0767. 
 

6.2. Saran  

 Aplikasi ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan 
permasalahan optimasi distribusi beras bersubsidi dengan 
menggunakan metode crossover dan metode mutasi, serta 
metode seleksi yang berbeda. Pada penelitian lebih lanjut agar 
menambahkan jumlah pelanggan yang lebih banyak dengan 
data pelanggan yang bervariasi hingga mempengaruhi nilai 
fitness suatu individu. 
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