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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Paket hadiah atau parcel merupakan suatu hadiah dari seseorang, keluarga 

maupun instansi yang ditujukan kepada seseorang, keluarga maupun instansi 

lainnya. Parcel dapat berupa makanan, minuman, atau lainnya. Menjelang 

event-event seperti Hari Raya maupun event-event lainnya, banyak toko atau 

swalayan yang menyediakan parcel-parcel mulai dari ukuran kecil hingga 

ukuran besar, atau dari yang berharga murah hingga berharga mahal. Namun, 

komposisi isi dan harga dari setiap parcel telah disediakan dan ditentukan 

oleh toko atau swalayan maupun pembuat parcel tersebut sehingga customer 

tidak dapat memilih parcel dengan kisaran harga yang diinginkan. Terkadang 

komposisi dan harga parcel yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan para 

customer dan ini dapat menjadi suatu kekurangan yang harus 

dipertimbangkan untuk kepuasan customer. 

 

Untuk memecahkan masalah yang dijelaskan diatas dapat menggunakan 

metode optimasi atau optimalisasi yang dapat memudahkan dalam 

memecahkan suatu permasalah kompleks seperti pada permasalahan diatas. 

Salah satu metode optimasi yang sering digunakan yaitu algoritma genetika. 

Algoritma genetika adalah algoritma pencarian dengan pendekatan 

komputasional untuk menentukan optimalisasi global didasarkan Teori 

Darwin yaitu proses evolusi yang terjadi pada mahluk hidup yakni genetika 

dan seleksi alam. Proses evolusi ini bertujuan untuk menghasilkan yang lebih 

baik dari yang sebelumnya. Algoritma genetika merupakan salah satu 

algoritma yang tepat digunakan dalam menyelesaikan masalah optimasi 

kompleks, yang sulit dilakukan dengan metode konvensional. 

 

Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi permasalahan komposisi dan 

harga parcel dibutuhkan suatu aplikasi yang akan memecahkan masalah 

tersebut yaitu dengan menerapkankan algoritma genetika ke dalam suatu 
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aplikasi yang sesuai dengan kondisi diatas sehingga dapat dijadikan sebagai 

alat bantu untuk memudahkan dalam pemesanan parcel oleh pelanggan.  

 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis mencoba 

menerapkankan algoritma genetika ke dalam suatu aplikasi yang sesuai 

dengan kondisi diatas sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk 

memudahkan dalam pemesanan parcel oleh pelanggan. Maka penulis 

membuat tugas akhir ini dengan judul "Penerapan Algoritma Genetika 

Untuk Optimalisasi Komposisi Parcel Pada Aplikasi Pemesanan Parcel ". 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisis algoritma genetika untuk diterapkan dalam 

aplikasi?  

2. Bagaimana menerapkan metode optimalisasi menggunakan algoritma 

genetika dengan kisaran harga dan komposisi parcel sesuai dengan 

keinginan customer? 

3. Bagaimana melakukan pengujian algoritma genetika dalam 

mengoptimalisasi kisaran harga dan komposisi parcel dalam aplikasi? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Pemesanan dan pemilihan parcel berdasarkan kisaran harga dan 

komposisi yang dinginkan customer. 

2. Metode yang digunakan seleksi Rank-based Fitness, pindah silang 

satu titik (crossover) dan mutasi berbasis urutan (Order Based 

Mutation). 

3. Hasil optimalisasi harga parcel tidak termasuk keranjang dan 

aksesoris parcel. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan tugas akhir adalah membuat suatu penerapan 

algoritma genetika untuk optimalisasi komposisi parcel pada aplikasi 

pemesanan parcel, yang dapat digunakan untuk pemesanan parcel. 

 

1.5. Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain :  

a. Studi pustaka 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data literatur tambahan dari 

buku acuan dan internet sebagai bahan referensi yang digunakan sebagai 

bahan masukan untuk memahami konsep dari metode optimalisasi dan 

mengetahui perbandingan beberapa algoritma dalam proses optimalisasi 

serta implemetasi algoritma genetika. Pemahaman konsep didapatkan 

dari berbagai jurnal, karya tulis ilmiah dan buku yang berhubungan 

dengan optimalisasi menggunakan algoritma genetika. 

b. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang akan 

digunakan untuk proses optimalisasi melalui wawancara. Wawancara 

juga diperlukan untuk mengetahui kriteria parcel, inputan-inputan yang 

diambil sehingga dapat diketahui kebutuhan dan keinginan user atau 

customer.  

c. Analisis dan Desain Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan analisa dan perancangan desain sistem 

mengenai proses optimalisasi yang dijalankan oleh system. Desain 

merupakan  proses  multi  langkah  yang  fokus  pada  desain  pembuatan 

program perangkat lunak. 
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d. Implementasi perangkat lunak 

Pada implementasi ini terdapat coding dan testing yang merupakan 

penerjemahan design dalam bahasa yang dapat dikenali oleh komputer. 

Tahapan ini yang merupakan tahapan secara nyata  dalam  mengerjakan  

suatu  sistem.  Peneliti dalam  pengkodean menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan  database  MySQL. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem yang telah 

dibangun. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program 

telah berjalan dengan benar. 

f. Pembuatan dokumentasi tugas akhir 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat dipergunakan 

untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk 

bab, dan masing-masing bab akan dipaparkan dalam beberapa sub bab, 

diantaranya :  

BAB I.   Pendahuluan 

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode 

penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II.   Landasan Teori 

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai 

dasar teoritis yang menjadi landasan dan mendukung 

pelaksanaan penulisan tugas akhir. 

BAB III.   Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan membahas tentang analisa dan 

pembahasan algoritma yang digunakan dalam tugas akhir 

yang ada di Aplikasi Pemesanan Parcel. 

BAB IV.   Implementasi dan Pengujian 
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Bab ini berisi implementasi hasil pengujian dan analisis 

hasil pengujian. 

BAB V.   Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari 

keseluruhan bahasan. 

 


