
 

BAB 1 

 

1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan penyedia barang yang memiliki 

banyak agen adalah masalah pemilihan route yang efisien berdasarkan jarak. Untuk saat ini 

masih banyak perusahaan seperti perusahaan rokok, media cetak (koran, majalah, dll) yang 

masih menggunakan metode prefrensi atau berdasarkan pengalaman sales saja untuk 

menentukan route terpendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa titik yang di definisikan 

sebagai tempat tujuan salesman. Pada setiap titik memiliki jarak masing-masing ketitik 

lainnya. Permasalahan yang biasa dihapadi oleh saleman adalah pemilihan efisiensi jarak. 

Kebanyakan salesman memilih route hanya berdasarkan preferensi atau pengalaman saja 

tanpa memperhitungkan panjang jarak disetiap tujuannya. 

Dalam melakukan efisiensi dan pemilihan rute yang tepat dapat dilakukan berbagai 

macam metode, salah satunya ialah menggunakan Algoritma Genetika / Genetic Algorithm. 

Algoritma Genetika merupakan suatu prosedur penelusuran yang berdasarkan pada 

mekanisme dari natural selection dan natural genetics yang dapat digunakan untuk 

memecahkan combinatorial optimization problems yang sulit. John Holland dan para peneliti 

dari university of michigan memperkenalkan algoritma genetik pertama kali pada tahun 1976. 

Penulis memilih Algoritma Genetika karena algoritma ini tidak mempunyai kriteria 

khusus yang dijumpai pada algoritma heuristik lainnya dalam menyaring kualitas solusi, oleh 

karena itu waktu komputasi juga relatif lebih singkat, serta dapat menghasilkan beberapa 

alternatif solusi yang mempunyai nilai obyektif yang sama.  

Dalam tugas akhir ini akan memberikan solusi berbentuk aplikasi SIMULASI 

(TRAVELLING SALESMAN PROBLEM) TSP UNTUK MENYELESAIKAN 
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PERMASALAHAN DISTRIBUSI BARANG MENGGUNAKAN GENETIC ALGORITHM 

BERBASIS JAVA. Mengacu pada skripsi-skripsi sebelumnya yang berjudul “Penentuan 

Jarak Terpendek Pada Jalur Distribusi Barang Di Pulau Jawa Dengan Menggunakan 

Algoritma Genetika” karya I Dewa Made Adi Baskara Joni, Vivine Nurcahyawati, 2012. Dan 

juga “Optimasi Travelling Salesman Problem With Time Window (TSPTW) Menggunakan 

Algoritma Genetika : Studi Kasus Rute Antar Jemput Laundry” yang disusun oleh Dwi Aries 

Suprayogi, 2013. Dari dua skripsi tersebut terdapat perbedaan pada fitur manage aplikasi 

yang berisi tambah data agen, hapus data agen, dan mengedit data agen. dengan memberikan 

fitur manage tersebut akan membuat aplikasi ini semakin dinamis. 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

Terkait dari latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma Genetika ke dalam bahasa pemograman 

java? 

b. Bagaimana Algoritma Genetika bisa digunakan untuk mendapatkan rute yang 

mendekati optimal dalam permasalahan salesman? 

 

3. TUJUAN 

Adapun tujuannya adalah : 

a. Untuk mengimplementasikan algoritma genetika ke dalam bahasa pemograman java. 

b. Untuk mendapatkan rute yang mendekati optimal dalam permasalahan salesman 

menggunakan algoritma genetika. 

 

4. BATASAN MASALAH 

a. Implementasi algoritma genetika kedalam bahasa pemograman Java. 

b. Penginputan data jarak dari route gudang ke route pelanggan secara manual. 

c. Aplikasi hanya bisa di jalankan di computer desktop. 

d. Simulasi rute dalam bentuk node atau titik. 

 

5. METODOLOGI 

Metodologi memegang peranan penting guna mendapatkan data yang obyektif, valid 

dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. 

 

5.1.  Analisa dan Pengumpulan Data 



 

Analisa dan pengumpulan data didapatkan dari tiga unsur sumber yang berupa :  

 

5.1.1. Studi Pustaka 

Merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan dan pemanfaatan 

Algoritma Genetika untuk menemukan solusi terbaik. Pemahaman konsep didapatkan dari 

pembelajaran dari berbagai jurnal dan media baik cetak maupun online. 

 

  

5.1.2. Observasi 

Pengumpulan data dan informasi terkait pembangunan sistem aplikasi menggunakan 

algoritma genetika dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung kegiatan di 

lapangan. 

 

5.1.3. Wawancara 

Memungkinkan pengumpulan data secara tatap muka langsung dengan orang yang 

terkait dengan pembangunan sistem aplikasi menggunakan algoritma genetika ini seperti 

pimpinan perusahaan atau salesman. Hal ini bisa menggali permasalahan secara lebih 

mendalam 

 

5.2.  Rancangan Sistem 

Rancangan sistem merupakan metode dimana aplikasi dikonsep dalam suatu rencana 

pembangunan yang berupa flowchart.  

 

5.2.1. Desain Interface 

Sistem aplikasi ini akan di desain dengan UI dan UX sederhana sehingga mudah 

digunakan oleh client. Sistem akan di bangun dan di desain menggunakan Netbeans dan JDK 

terbaru. Juga dengan bantuan aplikasi pendukung seperti Adobe Photoshop, Corel Draw dll. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2.2. Flowchart 

Dibawah ini merupakan flowchart dari pada pembangunan sistem aplikasi 

menggunakan algoritma genetika yang direncanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.0 Flowchart 
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5.3.  Implementasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan implementasi pengkodean perangkat lunak dengan 

sistem rancangan berdasarkan tahap sebelumnya sehingga menghasilkan aplikasi simulasi 

TSP(travelling saleslman problem) berdasarkan algoritma genetika. 

 

5.4.  Pengujian 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian dan analisa terhadap sistem aplikasi 

dengan cara mengola data route dan jarak dari perusahaan ketempat pelanggan / agen 

kemudian akan disimulasikan dalam bentuk node. 

 

6. JADWAL KEGIATAN 

Adapun jadwal pembangunannya sebagai berikut: 

 

KEGIATAN BULAN 

KE 1 

BULAN 

KE 2 

BULAN 

KE 3 

BULAN 

KE 4 

Pengumpulan Data     

Pembuatan struktur model yang berupa 

(Flowchart, Usecase, Class Diagram, 

strukture database, dll) 

    

Pembuatan Program Aplikasi     

Pengujian dan Analisa hasil     

Pembuatan laporan akhir     

 

 

 


