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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini metodologi penelitian merupakan bagian yang krusial 

dari tugas akhir yang penulis buat agar dapat dipertanggung jawabkan 

mengenai isi dan seluruhnya. Metode penelitian sendiri sudah menjadi hal 

yang harus ada pada keterampilan menulis akademis, yang bertujuan untuk 

mengetahui hal teknis apa saja yang dilakukan penulis dalam mengolah 

data dan menyelesaikan masalah sesuai dengan objek penelitian.  
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Gambar 3.1. Diagram penelitian 

3.1.Tahapan Penelitian 

Pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan yang ditunjukkan 

pada diagram alir gambar 3.1 yang terdiri atas tahapan identifikasi atau 
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penelitian awal, tahapan pengumpulan data tahapan pengolahan data dan 

analisa yang terakhir adalah tahapan akhir yang berisi kesimpulan dan 

saran. 

3.1.1. Studi Literatur  

Studi literatur bertujuan untuk meninjau berbagai macam sumber 

literatur terkait seperti jurnal, buku, skripsi, dan sumber lainnya  yang 

dapat mendukung teori yang digunakan dalam menyelesaikan kasus 

distribusi Travelling Salesman Problem yaitu teori Particle Swarm 

Optimization yang digunakan dalam menyelesaikan kasus yang diangkat.  

3.1.2. Observasi awal 

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan 

mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan 

berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian 

tersebut, bagi pelaksana observaser untuk melihat obyek moment tertentu, 

sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak 

diperlukan. Pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui infomasi awal 

yang dapat digunakan untuk membantu penelitian sebelum pengumpulan 

data dan sebagainya.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan maka terbentuklah 

pola rute yang dilalui oleh kurir dalam rangka menghantarkan paket 

menuju alamat yang telah diketahui.  

X

Y

0,0

DEPOT

PAGI

SIANG

Pada gambar diatas dapat diketahui yang terjadi pada perusahaan Tiki 

Malang menerapkan pola penghantaran yang sedikit berbeda dengan yang 

Gambar 3.2. gambaran rute kurir 
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berbeda dengan menyeseuaikan dengan standar operasional yang berlaku 

dari ketentuan perusahaan pusat, penghantaran pertama pada pagi hari 

hingga siang hari kurir kembali lagi ke depot awal untuk melakukan 

pengiriman paket tahap kedua hingga sore hari.  

3.1.3. Perumusan masalah 

Perumusan masalah berguna untuk menentukan jenis permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan dalam hal ini adalah permasalahan penentuan rute 

distribusi yang akan digunakan. Objek pengamatan dilakukan di PT Citra 

Van Titipan Kilat cabang Malang dengan menggunakan metode Particle 

Swarm Optimization untuk menentukan rute distribusi yang terbaik 

berdasarkan metode tersebut sehingga akan mengeluarkan solusi yang 

efektif dan efisien. 

3.1.4. Penentuan Tujuan Penelitian  

Setelah diketahui rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

kali ini, selanjutnya untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dari 

permasalahan tersebut yaitu untuk dapat menghasilkan rute terbaik yang 

efektif dan efisien sehingga dapat berpengaruh terhadap waktu operasional 

kurir dalam menghantarkan paket yang lebih efisien. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

3.2.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini berlokasi di PT. Citra Van 

Titipan Kilat Cabang Malang, bertampat di Jalan Arief Rahman No.8 Kota 

Malang, atau yang kerap dikenal oleh masyarakat luas dari zaman dahulu 

kala yaitu TIKI yang kini sudah berbentuk perusahaan swasta yang bergerak 

dalam ekspedisi paket.  

3.2.2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian beserta proses pengambilan data yang dilakukan oleh 

peniliti dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 hingga 21 Oktober 2018 

dengan kesepakatan antara peneliti dengan pihak perusahaan yang 

menyetujuinya.  

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 
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Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Wawancara

Melakukan diskusi dan Tanya jawab mengenai study kasus yang 

dimiliki perusahaan dengan pembahasan pada metode yang akan diusulkan 

oleh peneliti, sehinga mendapatkan data sebagai berikut: 

a. Sejarah perusahaan.

b. Produk layanan yang di berikan oleh perusahaan.

c. Sistem kerja pada kurir pengiriman.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan dan mencatat data yang diperlukan untuk 

menunjang pembahasan peneliti serta mendokumentasi data lain berupa foto 

perusahaan dan armada yang digunakan sehingga data yang didapat adalah 

sebagai berikut: 

a. Dokumentasi perusahaan

b. Jenis Armada kendaraan yang digunakan.

c. Data Kunjungan Pelanggan.

3. Observasi Langsung

Pengamatan secara langsung proses distribusi kepada setiap pelanggan 

dengan cara ikut serta pada saat pengiriman produk kepada pelanggan di 

setiap armada kendaraan pengiriman PT Citra Van Titipan Kilat cabang 

Malang. Sehingga data yang diperoleh pada saat pengiriman berlangsung 

adalah: 

a. Jarak dari depot awal menuju penerima paket, setiap satuan kilometer

yang dilalui oleh kurir

b. Jarak dari penerima paket terakhir menuju ke depot awal untuk

melakukan pengiriman tahap selanjutnya, dengan satuan kilometer yang

dilalui oleh kurir.

c. Jarak antar penerima paket, dengan satuan kilometer yang dilalui oleh

kurir.

3.3.Tahap Pengolahan Data 
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Pada tahap ini akan disusun pengolahan data mengenai masalah 

Travelling Salesman Problem (TSP) pada Tiki malang. Beberapa 

hambatan yang dihadapi adalah jumlah kurir yang dipekerjakan terbatas 

disebabkan oleh pembagian wilayah teritorial dari pihak perusahaan untuk 

setiap kurir, sehingga volume setiap wilayah teritori berbeda – beda untuk 

setiap hari yang menyebabkan banyak kurir bekerja hingga overtime dalam 

menghantarkan paket. Sedangkan asumsi yang digunakan yaitu setiap 

kurir akan menghantarkan paket dimulai dan berakhir di depot awal untuk 

setiap klusternya begitupun untuk kluster selanjutnya,  

3.3.1. Deskripsi Sistem 

Deskripsi sistem diperlukan untuk memberikan gambaran umum 

dan khusus mengenai objek yang menjadi concern penulis dalam 

menenyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

3.3.2. Algoritma PSO untuk TSP 

Bagian ini ditujukan untuk memberikan gambaran algoritma yang 

digunakan untuk menyelesaikan kasus pada Travelling Salesman Problem.  

Berdasarkan Santosa dan Jin Ai (2014) yang menjabarkan prosedur 

utama PSO yang digunakan adalah sebagai berikut.  

 Prosedur PSO untuk TSP 

1. Lakukan inisialisasi: jumlah partikel, rute awal, c1, c2, jumlah iterasi,

kecepatan awal, inersia,ba,bb

2. Evaluasi jarak total dari masing-masing rute yang dihasilkan dari

setiap partikel berdasarkan matrik jarak.

3. Tentukan partikel dengan jarak total terkecil, dan tetapkan partikel ini

sebagai Gbest. Untuk setiap partikel, gunakan nilai awalnya sebagai

Pbest.

4. Ulangi langkah berikut sampai stopping criteria dipenuhi.

a. Menggunakan Pbest dan Gbest yang ada, perbarui kecepatan setiap

partikel menggunakan persamaan (3) Lalu dengan kecepatan baru

yang didapat, perbarui nilai dari setiap partikel menggunakan

persamaan (4)



18 

b. Jika nilai elemen setiap partikel di luar batas yang diijinkan, yaitu

antara bb dan ba, maka lakukan penyesuaian,

c. Evaluasi jarak dari setiap rute yang dihasilkan oleh setiap partikel.

d. Tentukan partikel dengan jarak total minimum, dan tetapkan partikel

yang bersangkutan sebagai Gbest. Untuk setiap partikel, tentukan

Pbest dengan membandingkan partikel sekarang dengan Pbest dari

iterasi sebelumnya berdasarkan jarak total minimumnya.

e. Cek stopping criteria. Jika dipenuhi, berhenti. Jika tidak, kembali ke

(1).

Setelah mendapatkan hasil dari kluster pertama maka cara yang sama 

dilakukan dilakukan untuk kluster kedua, yang mana hasil dari kedua 

kluster tersebut dijumlahkan untuk mengetahui total jarak yang 

dihasilkan. 

3.3.3. Percobaan numerik 

Pada perobaan numerik dilakukan dengan dua tahapan yaitu 

perhitungan secara manual dan Analisa pengaruh setiap parameter pada 

PSO, perhitungan secara manual bertujuan untuk memverifikasi hasil yang 

didapat pada aplikasi pembantu sudah sama dengan hasil perhitungan 

manual.  

Sedangkan analisa pengaruh bertujuan mengetahui kombinasi 

inputan awal yang sesuai dengan waktu komputasi yang paling cepat dan 

hasil yang terbaik.  

3.3.4. Penyelesaian permasalahan 

perusahaan Pada bagian ini dilakukan pengolahan data yang menjadi 

permasalahan pada perusahaan yang diselesaikan dengan bantuan aplikasi 

penunjuang sehingga lebih cepat selesai dan akurat.  

3.4.Analisa dan pembahasan 

Analisa dan pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan 

hasil komputasi software matlab berupa rute terbaik dan total jarak 

minimum dengan rute dan jarak tempuh actual yang didapatkan dari hasil 

observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga dapat diketahui rute 
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distribusi paket yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya diusulkan 

kepada kurir dari objek penelitian PT Citra Van Titipan Kilat cabang 

Malang untuk digunakan sebagai opsi tambahan menghantarkan paket 

dengan lebih cepat dan efisien.  

3.5.Kesimpulan dan saran

Pada tahap akhir dari penelitian ini ditarik kesimpulan yang 

didasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan pada 

tahap sebelumnya. Selanjutnya akan diberikan saran-saran yang dianggap 

penting dan mungkin untuk ditindak lanjuti baik untuk kepentingan 

praktisi, pihak perusahaan maupun untuk penyempurnaan bagian 

penelitian selanjutnya. 




