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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.Pengiriman 

Definisi pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan produk 

barang dan jasa produsen kepada konsumen. Pengiriman adalah kegiatan 

pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen 

kepada konsumen. Manfaat pengiriman berdasarkan definisi sebelumnya 

adalah kegiatan pengalih pindah tangan kepemilikan suatu barang atau 

jasa. Kegiatan pengiriman menciptakan arus saluran pemasaran atau arus 

saluran pengiriman. Distributor adalah orang yang melaksanakan kegiatan 

pengiriman. Distributor bertugas menghubungkan antara kegiatan 

produksi dan konsumsi. 

Menurut Mikael (2016) kegiatan penpengirimanan secara tidak 

langsung secara actual sudah sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari 

– hari, dari kebanyakan pihak produsen sendiri tidak mampu untuk

menangani masalah pengiriman tanpa dibantu oleh beberapa penyedia jasa 

pengiriman itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut produsen 

tentunya membutuhkan mitra bisnis yang mumpuni untuk menangani 

penyaluran pengiriman yang baik agar produk dan jasa yang diberikan 

dapat dengan cepat diraskan dampaknya oleh konsumen selaku target 

pasar dari produsen itu sendiri.  

Dalam konsep pengiriman ada dua hal yang berperan 

mensukseskan pengiriman, yaitu produsen dan konsumen. Dimana 

produsen sebagai bagian prinsipal berperan agar suatu produk dapat 

dipengirimankan secara merata. Sementara untuk sudut pandang 

konsumen sendiri ingin mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan 

dengan mudah. Kedua sudut pandang ini yang memiliki benang merah 

berupa kedekatan dan kemudahan.  
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Gambar 2.1. Alur Pengiriman (Sumber Suryanto, Mikael Hang 2016) 

Dalam mengelola manajemen pengiriman terdapat dua sistem yang 

beredar yaitu :  

1. Paradigma Lama, menjabarkan penentuan target penjualan untuk

setiap alur pengiriman lebih menyesuaikan pada produsen. Dalam

paradigma ini pihak prinsipal memiliki wewenang dalam

melaksanakan serta menyusun permintaan dari mitra bisnis dalam

hal penngiriman barang atau jasa. Kunci keberhasilan pengiriman

adalah SCP (spreading,coverage,penetration).

2. Paradigma Baru, determinasi permintaan dan penjualan produk

atau jasa berasal dari kebutuhan pelanggan, jadi pihak prinsipal

sebagai sarana pemenuhan sejumah produk atau jasa yang sesuai

dengan permintaan dari konsumen. Keberhasilan dapat diraih

dengan Difofet (delivery in full on time error free).

2.2.Konsep dasar optimasi dan konsep jarak 

Optimasi digunakan untuk menerjemahkan kata optimization. 

Dewasa ini banyak perkembangan yang mengarah kepada banyaknya 

variansi teknik – teknik optimasi baru yang dapat menyelesaikan beragam 

masalah yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pengertian dari 

optimasi sendiri dijelaskan pada buku Budi Santoso (2017) bahwa 
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optimasi adalah sekumpulan formula matematis dan metode numerik 

untuk mendaptkan dan mengidentifikasikan kandidat terbaik dari 

sekumpulan alternatif tanpa harus secara eksplisit menghitung dan 

mengevaluasi semua alternatif, hal ini dapat dinyatakan bahwa metode 

optimasi berguna untuk membantu dan memudahkan menyelasaikan 

permasalahan dengan permasalahan yang luas dan kompleks dengan 

beberapa tambahan menyesuaikan permasalahan yang akan dihadapi. Pada 

pembahasan yang sama menjelaskan keberhasilan penerapan teknik 

optimasi setidaknya memerlukan tiga syarat yaitu, kemampuan membuat 

model matematika dari permasalahan yang dihadapi, pengetahuan teknik 

optimasi dan pengetahuan dengan program computer.  

Konsep jarak sendiri menjadi aspek penting dalam pengembangan 

metode optimasi metaheuristic. Banyak metode dikembangkan berangkat 

dari konsep jarak. Untuk mengukur jarak dua titik x dan y, (d(x,y)), dapat 

menggunakan beberapa konsep jarak, dengan ketentuan yang harus 

dipenuhi sebagai berikut :  

2.3. Travelling Salesman Problem 

Salah satu masalah yang timbul dalam kegiatan pengiriman adalah 

penentuan arah pengiriman yang akan ditempuh. Apabila hanya ada satu 

kendaraan yang melakukan perjalanan tanpa batasan kapasitas maka 

masalah penentuan arah tersebut disebut Travelling Salesman Problem 

(TSP). Dalam konsep TSP, tidak diperhatikan permintaan di tiap titik yang 

berarti perjalanan tidak dibatasi oleh kapasitas kendaraan. TSP dikenal 

juga dengan masalah penyusunan arah dengan titik awal dan titik tujuan 

yang sama. Tujuan dari TSP adalah menentukan arah dengan total waktu 
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dan jarak tempuh perjalanan yang minimal. Berbagai macam aplikasi TSP 

diantaranya :  

1. Perjalanan bagian penjualan atau sales sebuah perusahaan.

2. Pengantaran makanan dan minuman restoran.

3. Jasa penjemputan dan pengantaran anak sekolah

4. Kegiatan penjemputan donasi ke rumah-rumah penyumbang

5. Pengantar koran

6. Perjalanan petugas pos

7. Kegiatan pengantaran barang pesanan, dll.

Sebuah jaringan seperti ditunjukkan pada gambar 1. Jika diasumsikan 

jarak adalah simetris maka total jumlah solusi arah yang ada adalah (n-1)! 

/2 = 4!/2 = 12.   

Gambar 2.2  Jaringan yang Menggambarkan TSP (Sumber: Modul Mata Kuliah SDT 

2017) 

 Dari jaringan tersebut  jika lokasi depot pada node 1 diperoleh arah yang 

optimal yaitu 1-5-2-3-4-1 dengan total jarak/biaya sebesar 11. 

2.3.Particle Swarm Optimazation 

Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) didasari dengan 

adanya karakter populasi burung atau ikan. Algoritma PSO mencontohkan 

karakter sosial populasi hewan tersebut. Karakter sosial terdiri dari 

kegiatan individu yang memimpin sebuah populasi hewan tersebut. Kata 
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bagian merujuk contohnya, seekor burung berada dalam kawanan burung. 

Setiap individu atau partikel berkarakter bergerak dengan cara 

menggunakan kecerdasannya (intelligence) sendiri dan juga dipengaruhi 

karakter kelompok kolektifnya. Dengan demikian, jika satu partikel atau 

seekor burung mendaptkan jalan yang menurut dia tepat atau diartikan 

pendek secara jarak menuju ke sumber makanan, sisa kelompok yang 

lainnya juga akan dapat segera mengikuti jalan yang meskipun lokasi 

mereka jauh di kelompok tersebut. Sehingga  algoritma PSO ditingkatkan 

dengan berdasar pada model berikut.  

1. Ketika seekor burung yang dianggap sebagai pemimpin dalam

kawanan mendekati target atau makanan (atau fungsi tujuan) maka 

informasi yang didapat pemimpin kawanan tersebut  diteruskan kepada 

anggota kawanan yang lainnya.   

2. Anggota kawanan lainnya akan membuntuti ke makanan atau suatu

fungsi tujuan tetapi tidak secara langsung 

3. Sehingga setiap burung memiliki komponen yang sangat berarti dalam

kasus tersebut, yaitu memori atau ingatan akan jalur yang dilewati

sebelumnya.

Algoritma Particle Swarm Optimization melibatkan eksplorasi 

solusi yang dilakukan oleh suatu populasi yang terdiri dari beberapa 

partikel pendukung. Populasi tersebut dibangkitkan secara acak dengan 

memiliki batasan nilai terkecil dan terbesar. Setiap partikel tersebut 

menyajikan posisi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Setiap 

partikel yang ada akan mengadakan eksplorasi solusi teroptimal dengan 

melintasi ruang eksplorasi yang ada. Hal ini dilakukan berulang kali 

dengan cara setiap partikel yang ada akan melakukan adaptasi terhadap 

keputusan posisi terbaik dari partikel tersebut (local best) serta adaptasi 

terhadap posisi partikel terbaik dari kawanan besar (global best) selama 

melintasi ruang eksplorasi tersebut. Pada setiap iterasi, setiap solusi yang 

disajikan oleh posisi partikel, kemudian dievaluasi performansinya dengan 

cara menginputkan solusi yang diperoleh kedalam fitness function. 
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 Setiap partikel dilayani seperti sebuah titik pada suatu dimensi 

ruang tertentu. Kemudian terdapat dua faktor yaitu posisi partikel dan 

kecepatan partikel yang memberikan karakter terhadap status partikel pada 

ruang pencarian (Kennedy & Eberhart, 1995). 

Berikut ini merupakan formulasi matematis yang menggambarkan 

posisi dan kecepatan partikel pada suatu dimensi ruang tertentu : 

Keterangan : 

X = posisi partikel 

V = kecepatan partikel  

i = indeks partikel 

t = iterasi ke-t 

N = ukuran dimensi ruang 

Berikut merupakan model matematis yang menggambarkan 

mekanisme updating status partikel. 

dimana 𝑋𝑖𝐿 = 𝑥𝑖𝐿1, 𝑥𝑖𝐿2, … , 𝑥𝑖𝑁𝐿 menyajikan local best dari 

partikel ke-i. sedangkan merepresentasikan global best dari seluruh 

kawanan. Sedangkan c1 dan c2 adalah suatu konstanta yang bernilai 

positif yang biasanya disebut sebagai learning factor. Kemudian r1 dan r2 

adalah suatu bilangan random yang bernilai antara 0 sampai 1. Persamaan 

(iii) digunakan untuk menghitung kecepatan partikel yang baru 

berdasarkan kecepatan sebelumnya, jarak antara posisi saat ini dengan 

posisi terbaik partikel local best, dan jarak antara posisi saat ini dengan 

posisi terbaik kawanan global best. Kemudian partikel terbang menuju 

posisi yang baru berdasarkan persamaan (iv). Setelah algoritma PSO ini 
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dijalankan dengan sejumlah iterasi tertentu hingga mencapai kriteria 

pemberhentian, maka akan didapatkan solusi yang terletak pada global 

best 

2.3.1. Particle Swarm Optimazation untuk Travelling Salesman Problem 

Particle Swarm Optimazation sudah diaplikasikan di berbagai 

persoalan yang beragam jenisnya. Sebagai contoh, mengkombinasikan 

algortima PSO dengan GA (Genetic Algortihm) untuk mengestimasikan 

kebutuhan minyak di (Assareh, Behrang, Assari, & Ghanbarzadeh, 2010), 

(Trihardani, Anita, & Dewi, 2017) pengaplikasian algortima tersebut 

untuk memilih arah pengiriman produk yang fana, travelling salesman 

problem (TSP).(Shi, Liang, Lee, Lu, & Wang, 2007) Dalam kasus-kasus 

seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka diperlukan suatu 

modifikasi yang signifikan sehingga PSO bisa diterapkan.  

Dalam kasus travelling salesman problem kita harus mendapatkan 

arah dengan jarak terpendek.. dibutuhkan adanya perubahan terhadap 

Particle Swarm Optimazation hingga dapat memecahkan problem 

travelling salesman problem ini. Pada bagian ini akan menunjukan betapa 

Particle Swarm Optimazation diterapkan untuk menyelesaikan kasus 

travelling salesman problem. Seperti yang telah diketahui bahwa 

travelling salesman problem adalah problem mendapatkan arah optimal 

dengan jarak total paling minimum dengan banyak kombinasi solusi yang 

dihadirkan.  




