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1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keterlambatan pengiriman barang adalah permasalahan utama yang dialami oleh 

kurir-kurir yang bertugas mengantarkan barang. Keterlambatan terjadi karena 

kesalahan dalam penentuan jalur pengiriman. Kesalahan dalam penentuan jalur 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan serta tidak tercapainya target pengiriman 

barang ke pelanggan, sehingga dapat mengecewakan pelanggan yang ujungnya 

merugikan perusahaan kurir.  

Alasan pencarian jalur terpendek adalah untuk meringkas perjalanan, menghemat 

biaya perjalanan dan meminimalisir waktu keterlambatan. Untuk itu, diperlukan 

ketetapan dalam menentukan jalur tercepat antara titik atau lokasi yang akan 

ditempuh. Hasil penentuan jalur terpendek nantinya akan menjadi pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan jalur yang akan dilalui. 

Permasalahan tersebut dikategorikan ke dalam Travelling Salesman Poblem (TSP) 

atau Classical Vehicle Routing Problem (CVRP). CVRP merupakan masalah 

klasik dalam pencarian jalur terpendek yang akan ditempuh oleh  kurir yang wajib 

mengunjungi beberapa tempat dan setiap tempat wajib dikunjungi hanya satu kali 

serta harus kembali lagi ke tempat semula. 

Metode heuristik merupakan metode pencarian untuk penyelesaian masalah 

CVRP. Salah satunya adalah algoritma tabu search yang merupakan bagian dari 

heuristik. tabu search adalah sebuah metode optimasi yang berbasis pada local 

search. Proses kinerjanya bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya dengan 

cara memilih solusi terbaik. Tujuan utama algoritma tabu search adalah 

mencegah proses pencarian dari local search agar tidak melakukan pencarian 

ulang pada ruang solusi yang sudah pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan 

suatu struktur memori yang mencatat jejak proses pencarian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Algoritma ini menggunakan tabu list untuk menyimpan sekumpulan 

solusi yang baru saja dievaluasi, hasilnya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan 
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isi pada tabu list untuk melihat apakah solusi tersebut sudah ada atau tidak. Bila 

solusi tersebut sudah ada maka solusi tersebut tidak akan dievaluasi lagi pada 

iterasi berikutnya. Algoritma tabu search merupakan salah satu algoritma yang 

tepat digunakan untuk diterapkan dalam penyelesain masalah optimasi penentuan 

jalur terpendek. 

Salah satu syarat yang dibutuhkan dalam perhitungan algoritma tabu search 

adalah bobot nilai. Bobot nilai yang diambil dalam studi kasus yaitu jarak. Untuk 

mendapatkan nilai jarak dari tiap lokasi memanfaatkan google maps api. Google 

maps api merupakan suatu library javascript dari perusahaan google. Fitur google 

maps api yang dimanfaatkan pada studi kasus ini diantaranya menampilkan peta, 

mengetahui koordinat dari suatu alamat, memberi tanda atau marker pada suatu 

lokasi, mendapatkan total jarak dari dua lokasi dan menampilkan jalur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan detail 

permasalahan sebagai berikut. 

a. Bagaimana penerapan algoritma tabu search dalam pencarian jalur 

terpendek. 

b. Bagaimana menampilkan jalur terpendek pada google maps api dari hasil 

pencarian menggunakan algoritma tabu search. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas  akhir yang dibuat adalah sebagai berikut. 

a. Untuk menerapkan algoritma tabu search dalam menyelesaikan masalah 

pencarian jalur terpendek. 

b. Untuk mengetahui jalur terpendek dan tercepat menuju lokasi dengan 

menggunakan google maps api. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dari penelitian ini digunakan agar masalah yang diteliti lebih 

terarah dan terfokus sehingga penelitian dapat dilakukan sesuai dengan apa yang 

direncanakan dan memberikan hasil yang optimal. Batasan masalah yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a. Jalan yang digunakan adalah jalan protokol atau jalan raya. 

b. Tidak menghiraukan jalan yang rusak. 

c. Kepadatan lalu lintas semua jalur dianggap dalam keadaan normal.  

d. Tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas ataupun traffic light. 

e. Dalam proses pencarian jalur terpendek ditentukan terlebih dahulu titik 

awal dan titik tujuan, sehingga proses pencarian dan penentuan jarak 

terjadi pada sistem. 

f. Bobot antar titik yang ditentukan merupakan bobot jarak. 

g. Tagging lokasi yang dilakukan adalah 5 sampai 17 titik lokasi sesuai 

dengan studi kasus. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah. 

a. Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Tahap ini merupakan tahapan persiapan yang meliputi pengumpulan 

informasi yang diperlukan, dengan melakukan studi literatur mengenai 

permasalahan CVRP menggunakan Algoritma tabu search.  

b. Analisis dan Perancangan Aplikasi 

Tahap ini meliputi analisis dan desain sistem yang akan dibangun dengan 

mengacu pada hasil pemahaman sistem, studi literatur, penelitian, dan data 

yang telah diperoleh sebelumnya. Pada tahap perancangan aplikasi, desain 

sistem, desain proses, dan desain antarmuka aplikasi didefinisikan. 

c. Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem adalah tahap pembuatan perangkat lunak 

berdasar pada tahap perancangan sistem dengan algoritma dan bahasa 

pemrograman yang dipilih. 

d. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap uji coba dan evaluasi dilakukan pengujian terhadap perangkat 

lunak dengan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Uji coba dan 

evaluasi perangkat lunak dilakukan untuk mencari masalah yang mungkin 

timbul, mengevaluasi jalannya program, dan melakukan perbaikan jika 

terdapat kekurangan. 
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e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap akhir dari proses pembuatan tugas akhir ini adalah penyusunan 

laporan atau dokumentasi secara lengkap dan menyeluruh dari semua 

kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini pula dirumuskan kesimpulan 

dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori serta konsep-konsep yang berfungsi sebagai 

sumber atau alat dalam memahami sistem pembangunan sistemyang akan 

dilakukan. 

BAB 3 PENGUMPULAN DATA 

Bab ini berisi profil perusahaan, studi pustaka, pengumpulan data penelitian, 

perumusan masalah, pemecahan masalah. 

BAB 4 ANALISIS  DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab ini berisi deskripsi umum sistem, perancangan use case diagram, 

skenario use case, class diagram, sequence diagram, activity diagram, 

perancangan antarmuka, perhitungan algoritma secara manual. 

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang implementasi komponen, implementasi subsistem, 

implementasi antarmuka, screen shoot antarmuka, rencana dan prosedur 

pengujian, prosedur pengujian, kasus uji dan evaluasi pengujian. 

BAB 6 PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


