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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin maraknya pasar modern terutama mini market, membuat setiap 

orang menjadi semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Laju 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat juga menjadi dasar bagi 

perusahaan mini market untuk memperluas lahan bisnis agar semakin dapat 

mengambil keuntungan dari masyarakat salah satunya adalah dengan menawarkan 

investasi pendirian mini market. Hal ini menjadi penyebab semakin bermunculan 

mini market di setiap kota maupun desa. Salah satu contoh mini market yang 

dijadikan studi kasus dalam tugas akhir ini adalah mini market Indomaret.  

Pertumbuhan indomaret yang semakin bertambah di setiap kota mendesak 

produsen barang untuk segera menyalurkan barang produksinya dari indomaret 

satu ke indomaret yang lainnya pada suatu kota. Hal ini menjadi dasar bagi 

penulis sebagai mahasiswa teknik informatika untuk memecahkan masalah 

penentuan rute terpendek bagi mobil distributor indomaret dengan membuat suatu 

aplikasi penentuan rute terpendek menggunakan algoritma tabu search. 

Tabu search merupakan bagian dari heuristik. Heuristik merupakan 

metode pencarian untuk penyelesaian masalah optimasi. Sedangkan Tabu Search 

merupakan suatu algoritma untuk penyelesaian masalah optimasi yang 

menggunakan short-term memory untuk menjaga agar proses pencarian tidak 

terjebak pada nilai optimum lokal. Tabu Search dimulai dengan cara yang sama 

seperti neighbourhood search (lokal) biasa dengan cara kerja secara iterasi dari 

suatu titik (solusi) ke solusi lain hingga kriteria proses terakhir yang telah dipilih 

dipenuhi.  

Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan digunakan algoritma tabu 

search untuk mempermudah menentukan rute terpendek bagi mobil distributor 

indomaret dalam menyalurkan barang sehingga lebih efisien dalam melakukan 

update stok barang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

 Bagaimana menampilkan titik lokasi indomaret berupa graph? 

 Bagaimana menentukan jarak yang minimal pada mobil distributor? 

 Bagaimana menentukan solusi terbaik pada tabu search yang diterapkan 

pada penentuan rute terpendek? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah : 

   Mengimplementasikan algoritma tabu search guna mendapatkan solusi 

terbaik yang diterapkan pada penentuan rute terpendek untuk mobil 

distributor indomaret. 

 

1.4 Batasan masalah 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

 Penentuan rute terpendek hanya dilakukan di indomaret wilayah kota 

malang 

 Penentuan rute menggunakan data titik lokasi 20 indomaret yang 

ditampilkan dalam graph. 

 Penentuan rute didasarkan pada algoritma tabu search 

 Parameter yang digunakan adalah lokasi gudang, 20 lokasi indomaret di 

kota Malang, jarak, waktu dan ratio. 

 Aplikasi ini hanya menentukan rute terpendek mobil distributor indomaret 

dari gudang distributor ke indomaret yang terdapat di kota Malang 

 Output berupa urutan rute terpendek yang dihasilkan menggunakan 

algoritma tabu search 

 Perancangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman java. 
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1.5   Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1  Studi Literatur  

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan teori untuk menentukan rute 

terpendek menggunakan algortima Tabu Search dan teori-teori lain yang 

mendukung dengan mengumpulkan dan membaca sumber seperti buku, skripsi, 

jurnal, maupun karangan yang berkaitan. 

 

1.5.2  Pengumpulan data  

 Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian adalah 

pengumpulan data lokasi dan jumlah indomaret di wilayah kota malang. 

 

1.5.3 Uji coba dan evaluasi 

Tahap ujicoba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisis dan rancangan serta akan 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui kesalahan yang akan disempurnakan 

kemudian. 

1.5.4 Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini akan dilakukan sebuah penyusunan laporan tugas akhir 

sebagai dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut ditujukan 

agar memudahkan pengembangan-pengembangan yang dilakukan dikemudian 

hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, secara sistematika diatur dan 

disusun dalam lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang gambaran umum Latar Belakang penulisan Tugas 

Akhir, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, serta Sistematika 

Penulisan.  
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori, landasan-landasan, serta prinsip-prinsip 

dasar yang digunakan sebagai landasan dalam desain serta implementasi 

sistem. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan tentang analisa dan rancangan aplikasi sistem Penentuan Rute 

Terpendek Distributor Mini Market Menggunakan Algoritma Tabu 

Search.  

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Berisikan tentang implementasi dan pengujian kinerja sistem yang telah 

dibuat dari analisis dan perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V: PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran-saran sehubungan 

dengan adanya kemungkinan tentang pengembangan sistem di masa yang 

akan datang. 

 
 

 

  


