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MOTTO  

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(QS Al-Baqarah: 153) 

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 

untuk menyelesaikannya. 
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ABSTRAK 
Fahmi, A. K. 2017. Penerapan Algoritma Cheapest Insertion Heuristics (CIH) dan 
Tabu Search untuk Pencarian Rute Optimal pada Distribusi Air Mineral Kemasan 
PT. Buya Barokah di Kabupaten Jepara. Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Pertama Dr. Mulyono, M.Si. dan Pembimbing Kedua Drs. Mashuri 
M.Si. 

Kata Kunci: Traveliing Salesman Problem, Pendistribusian Barang, Algoritma 
Cheapest Insertion Heuristics(CIH), Algoritma Tabu Search, Rute Optimal, 
Javascript. 

Travelling Salesman Problem (TSP) merupakan salah satu permasalahan 
optimasi pada teori graf. Permasalahan TSP yaitu mengenai pencarian rute optimal 
untuk mengunjungi semua kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah meminimumkan jarak tempuh pendistribusian barang PT. 
Buya Barokah sehingga diperoleh rute optimal. Ada banyak algoritma untuk 
memecahkan masalah Travelling Salesman Problem (TSP), diantaranya yaitu 
algoritma Cheapest Insertion Heuristics (CIH) dan algoritma Tabu Search. Pada 
penelitian ini, pencarian rute optimal dilakukan dengan menggunakan pehitungan 
menggunakan program yang dibangun dengan Javascript, yang berdasarkan kedua 
algoritma tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
hasil penyelesaian Travelling Salesman Problem (TSP) menggunkan kedua 
algoritma, ditambah program yang dibangun dengan Javascript, menghasilkan rute 
pengiriman terpendek dengan panjang 86,2 Km. Hal ini menandakan bahwa 
pemilihan rute pendistribusian yang biasa dilakukan oleh PT. Buya Barokah lebih 
panjang jika dibandingkan dengan hasil pencarian dengan menggunkan kedua 
algoritma yaitu sepanjang 86,2 Km, sedangkan jika menggunakan cara lama dari 
PT. Buya Barokah rute yang dilalui sepanjang 107,5 Km. Oleh karena itu, jika 
pencarian rute optimal ini dilakukan dengan menggunakan kedua algoritma dapat 
memangkas jarak tempuh hingga 21,3 Km. 

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini yaitu untuk PT. Buya Barokah 
dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan 
rute pendistribusiannya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat 
dikembangkan lagi dalam permaslahannya misalkan ditambahkan waktu tempuh, 
ataupun biaya distribusi. Serta dapat mengembangkan aplikasi javascript yang telah 
ada, agar kedepannya lebih efektif ketika digunakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini semakin banyak muncul penggunaan model matematika 

atau pun penalaran matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dalam berbagai disiplin ilmu. Teori graf merupakan salah satu 

pokok bahasan dalam Matematika Diskrit yang telah lama dikenal dan 

banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. 

Teori graf sebagai salah satu cabang matematika, sebenarnya sudah 

ada sejak lebih dari dua ratus tahun silam. Jurnal pertama tentang teori graf 

muncul pada tahun 1736, oleh matematikawan terkenal dari swiss bernama 

Euler. Puluhan tahun terakhir ini teori graf mengalami perkembangan pesat, 

salah atu alasannya adalah berbagai bidang ilmu seperti ilmu Komputer, 

Teknik, Sains, bahkan Bisnis, dan ilmu Sosial (Budayasa, 2007). 

Graf pada kehidupan sehari-hari juga dapat berguna dalam berbagai 

masalah, seperti dalam pencarian, rute, lintasan terpendek, jaringan listrik, 

pemrograman komputer, dan lain lain. Pada sejumlah perencanaan dalam 

berbagai bidang, selalu ada jaringan kerja. Persoalan yang berkaitan dengan 

pengiriman komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan dengan ongkos 

transportsi minimum dapat dipresentasikan dan diselesaikan sebagai suatu 

jaringan. Gugusan titik dan sisi yang menghubungakn pasangan titik 

tertentu akan membentuk sebuah jaringan kerja.
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Persoalan penting dalam jaringan kerja, terdiri atas 1) persoalan rute 

optimal (Shortest route), 2) persoalan minimasi jaringan atau pohon rentang 

minimum, dan 3) persoalan aliran maksimum (maximal flow). Salah satu 

persoalan rute optimal, yaitu persoalan pencarian sikel Hamilton dengan 

bobot minimum. Bobot disini dapat diartikan sebagai jarak, waktu tempuh 

atau ongkos transportasi dari satu titik ke titik lainnya yang berbentuk rute 

tertentu. 

Pencarian rute optimal juga akan berhubungan dengan menentukan 

rute optimal, atau akan berhubungan dengan masalah optimasi. Travelling 

Salesman Problem (TSP) dikenal sebagai salah satu masalah optimasi yang 

menarik perhatian para peneliti sejak beberapa dekade terdahulu (Munir, 

2007). TSP merupakan salah satu permasalahan tour optimal di mana 

seorang sales, berangkat dari suatu kota ke kota yang lain, sedemikian 

hingga setiap kota dikunjungi tepat satu kali kecuali kota di mana dia 

berangkat dan berakhir dikunjungi dua kali. Uraian persoalannya sebagai 

berikut: Seorang pedagang menggunakan waktunya untuk mengunjungi n 

kota (nodes) secara siklus perputaran. Dalam satu kali putaran perjalanan 

keliling, ia harus menentukan urutan dari sejumlah kota yang harus 

dilaluinya. Setiap kota hanya boleh dilalui sekali dan hanya sekali dalam 

perjalanan, dan perjalanan berakhir pada kota awal dimana ia memulai 

perjalanan. Dalam graf masalah seperti ini bisa dikatakan pencarian sikel 

Hamilton paling optimal. 
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Pencarian sikel Hamilton paling optimal atau dengan bobot minimum 

bisa dibilang masih sulit, dikarenakan sampai saat ini belum ada 

karakterisasi graf  Hamilton. Apa lagi dengan dibatasi pada graf komplit dan 

berbobot, menjadikan persoalan ini semakin kompleks. (Budayasa, 2007)  

Saat ini sudah banyak algoritma yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan di matematika diskrit terutama pada graf. 

Namun begitu belum banyak algoritma yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah pencarian sikel Hamilton minimal pada sebuah graf 

komplit dan berbobot. 

Travelling Salesman Problem (TSP) pada saat ini ternyata banyak 

diaplikasikan pada berbagai persoalan di dunia kerja dan pada kehidupan 

sehari-hari, misalkan saja pada pendistribusian barang. Perekonomian di 

Indonesia saat ini semakin berkembang, ditandai semakin menjamurnya 

perusahaan yang berdiri, entah itu perusahaan besar atau pun hanya sebatas 

home industri. Home industri adalah rumah usaha produk barang atau juga 

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan 

ekonomi ini dipusatkan di rumah. Karena banyak home industri yang 

berdiri, otomatis ada persaingan antar home industri. Persaingan ini akan 

berdampak juga pada harga jual barang, sehingga diperlukan strategi untuk 

mengatasinya dan untuk menjaga agar keuntungan yang didapat akan tetap 

maksimal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menekan biaya 

pengeluaran, biaya distribusi merupakan salah satu dari banyaknya biaya 

pengeluaran dari suatu perusahaan. Biaya distribusi merupakan suatu hal 
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yang sangat berpengaruh pada harga jual suatu barang, jika biaya distribusi 

mahal maka harga jual barang tersebut akan menjadi mahal juga. Sehingga 

harus dilakukan penekanan pada biaya distribusi, dan caranya dengan 

menentukan rute pendistribusian atau pengiriman paling optimal. Optimal 

yang dimaksud disini yaitu dapat memperoleh jarak tempuh paling 

minimum, sehingga bahan bakar yang digunakan optimal dan waktu tempuh 

juga akan optimal. 

Banyak bisnis di Indonesia saat ini berkembang pesat, tak terkecuali 

bisnis air mineral kemasan. Saat ini banyak perusahaan air mineral 

mendirikan pabrik di berbagai daerah di Indonesia, dari mulai produk 

dengan merk terkenal sampai produk lokal yang memang asli buatan daerah 

tersebut. PT. Buya Barokah merupakan salah satu perusahaan air mineral 

kemasan yang mendirikan pabriknya di daerah Kudus, meskipun 

perusahaan ini lokal asli Kudus namun dengan strategi marketing yang baik 

perusahaan ini sudah dapat merambah berbagai kota di Jawa Tengah. 

Strategi marketing PT. Buya Barokah ini terbilang cukup unik, dimana 

perusahaan tersebut hanya mempunyai satu distributor disetiap kota. 

Misalkan kota Jepara, distributornya berlokasi di daerah Kecamatan 

Mayong. Dari distributor ini, akan didistribusikan ke seluruh agen- agen di 

daerah Jepara, dimana agen hanya ada satu per kecamatan. Distributor PT. 

Buya Barokah untuk daerah Jepara ini tidak menggunakan rute 

pendistribusian yang terstruktur, mereka hanya mengantarkan barang dari 

satu agen ke agen lain yang dirasa terdekat. Sehingga, akan lebih baik jika 
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terdapat rute pendistribusian yang terstruktur. Maka dari itu, hal ini dapat 

dikatakan sebagai Travelling Salesman Problem(TSP) dan distributor harus 

memperhatikan jalur distribusi agar dapat menekan biaya distribusi 

seminimal mungkin, sehingga harga jual barang tidak tinggi dan keuntungan 

tetap maksimal. Pencarian rute distribusi optimal dapat menjadi solusi yang 

tepat, dan pencarian rute tersebut dapat menggunakan algoritma pada 

Travelling Salesman Problem.       

Hasil telaah literatur mengidentifikasikan bahwa penelitian tentang 

penggunaan suatu algoritma untuk menentukan rute optimal dan 

implementasinya pada suatu graf bobot pernah dilakukan oleh peneliti, 

antara lain : Kusrini dan Istiyanto (2007) menyelesaikan Travelling 

Salesman Problem atau rute optimal dengan menggunakan Algoritma 

Cheapest Insertion Heuristics(CIH) pada graf terhubung dengan bobot tidak 

negatif pada sisi-sisinya.  

Kemudian dari Fatmawati, dkk. (2015) dengan Judul “Penyelesaian 

Travelling Salesman Problem Dengan Metode Tabu Search”, pada jurnal 

ini penulis membahas mengenai penggunaan Metode Tabu Search untuk 

menyelesaikan masalah Travelling Salesman Problem (TSP). 

Berdasarkan beberapa literatur tersebut, dipahami bahwa masalah 

pencarian rute optimal merupakan suatu persoalan yang menarik untuk 

dikaji lebih lanjut dengan studi kasus yang berbeda, selain itu untuk masalah 

pencarian sikel Hamilton pada graf komplit masih belum ada yang dapat 

menemukan dengan nilai paling minimum. Sehingga akan diketahui 
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algoritma mana yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah pencarian 

rute optimal atau pada kasus ini adalah pencarian sikel Hamilton dengan 

bobot minimum. 

Sehingga dalam persoalan rute ini akan digunakan algoritma Cheapest 

Insertion Heuristic (CIH) dan Algoritma Tabu Search untuk menyelesaikan 

persoalan pencarian rute optimal. Meskipun dalam hal ini kedua algoritma 

yang digunakan tidak menjamin diperolehnya sikel hamilton yang 

minimum, dikarenakan dalam menentukan adanya sikel Hamilton yang 

berbobot minimal masih tergolong hal yang sulit, apa lagi dengan dibatasi 

pada graf komplit dan berbobot. Kemudian penulis juga akan mencoba 

membuat sebuah program untuk mempermudah  penggunakan algoritma 

Cheapest Insertion Heuristic (CIH) dan Tabu Search dalam menyelesaikan 

masalah TSP dengan menggunkan software Javascript. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul 

Penerapan Algoritma Cheapest Insertion Heuristics (CIH) Dan Tabu Search 

untuk Pencarian Rute Optimal pada Distribusi Air Mineral Kemasan PT. 

Buya Barokah di Kabupaten Jepara. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah ada, 

maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana solusi optimal dengan menggunakan Algoritma Cheapest 

Insertion Heuristic (CIH) dan Algoritma Tabu Search untuk penentuan 
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rute optimal pada distributor PT. Buya Barokah untuk wilayah 

Kabupaten Jepara ? 

2. Bagaimana hasil program aplikasi algoritma Cheapest Insertion 

Heuristic (CIH) dan algoritma Tabu Search untuk pencarian rute 

optimal distributor PT. Buya Barokah untuk wilayah Kabupaten Jepara 

dengan bahasa pemrograman Javascript ? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan tidak melebarnya 

masalah yang ada, maka penulis memberikan batasan masalah sebgai 

berikut : 

1. Data yang digunakan dan diolah adalah data distribusi air mineral 

kemasan PT. Buya Barokah untuk wilayah Kabupaten Jepara, dengan 

jumlah tujuan distribusi paling banyak dalam satu kali keberangkatan 

armada pada suatu periode pendistribusian. 

2. Tidak ada prioritas titik/tempat yang akan dilalui terlebih dahulu kecuali 

titik keberangkatan.  

3. Pembahasan graf dalam penelitian ini dibatasi pada graf komplit. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Algoritma Cheapest 

Insertion Heuristic (CIH) dan Algoritma Tabu Search dalam 

menemukan rute optimal pengiriman barang dari sebuah perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil program simulasi algoritma 

Cheapest Insertion Heuristic (CIH) dan Algoritma Tabu Search dalam 

menemukan rute optimal pengiriman barang dari sebuah perusahaan 

dengan bahasa pemrograman Javascript. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengetahuan mengenai Algoritma algoritma Cheapest 

Insertion Heuristic (CIH) dan Algoritma Tabu Search untuk 

menyelesaikan masalah pencarian rute optimal. 

2. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca khususnya yang memiliki sebuah usaha yang 

mengharuskan untuk mendistribusikan produknya, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukan untuk mencari rute pendistribusian 

yang optimal. Bagi pembaca lainnya penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan tentang manajemen pendistribusian hasil produksi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab, sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar untuk pembahasan pada bab-bab 

selanjutnya, yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika 

penulisan. 
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Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan penulis 

sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan. Landasan teori ini berisi 

tentang konsep dasar teori graf dan penjelasan Algoritma Cheapest 

Insertion Heuristic(CIH) dan Tabu Search. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek, sumber data serta metode 

penyimpulan data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Bab ini akan menjelaskan tentang perbandingan pencarian rute 

optimal dengan Algoritma Cheapest Insertion Heuristics dan Tabu Search. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran guna pengembangannya serta kata penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Riset Operasi 

Istilah Riset Operasi pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh Mc 

Closky dan Trefthen di suatu kota kecil, Bowdsey, Inggris. Pada masa awal perang 

1939, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli-ahli sipil dari berbagai 

disiplin dan megkoordinasikan mereka ke dalam suatu kelompok yang diserahi 

tugas mencari cara-cara yang efisien untuk menggunakan alat yang baru ditemukan 

yang dinamakan radar dalam suatu sistem peringatan dini menghadapi serangan 

udara. Kelompok ahli Inggris ini dan kelompok-kelompok lain berikutnya 

melakukan penelitian (research) pada operasi-operasi (operations) militer. 

Hasilnya sangat memuaskan, kesuksesan proyek manajemen radar ini 

menyebabkan pemimpin militer lebih mengandalkan riset operasi dalam membuat 

suatu keputusan operasional yang penting (Hilier dan Lieberman, 1990:4). 

Setelah perang, keberhasilan kelompok-kelompok penelitian operasi-

operasi di bidang militer menarik perhatian para industriawan yang sedang mencari 

penyelesaian terhadap masalah-masalah yang rumit. Pada tahun lima puluhan baik 

di Inggris maupun Amerika Serikat, adalah suatu dasa warsa penting dalam sejarah 

Riset Operasi. Selama periode ini, teknik-teknik program linear dan dinamik telah 

ditemukan dan diperluas. Langkah besar terjadi dalam penelitian murni tentang 

masalah persediaan produksi dan antri (queueing) (Mulyono, 2004:1-2). 
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Riset operasi merupakan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan 

pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan untuk 

menentukan peggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Model riset operasi 

berkaitan dengan data deterministik biasanya jauh lebih sederhana dari pada yang 

melibatkan data probabilistik (Taha, 1997:4). 

Riset Operasi, dalam arti luas dapat diartikan sebagai penerapan 

metodemetode, teknik-teknik dan alat-alat terhadap masalah-masalah yang 

menyangkut operasi-opersi dari sistem-sistem, sedemikian rupa sehingga 

memberikan penyelesaian optimal (Mulyono, 2004:4). 

Model lain dalam riset operasi selain program linear antara lain Dynamic 

Programming, Network Analysis, Markov Chain, Games Theory, Non Linear 

Programming, dan Integer Programming (Suyitno, 2010:1). 

Dalam riset operasi, masalah optimasi dalam pengambilan keputusan 

diperoleh dengan menerapkan model matematis yang berupa persamaan atau 

ketidaksamaan. Model matematika yang digunakan dalam metode riset operasi 

bersifat menyederhanakan masalah. 

Jika riset operasi akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, 

maka harus dilakukan lima langkah sebagai berikut. 

1. Memformulasikan persoalan. 

2. Mengobservasi sistem. 

3. Memformulasikan model matematis dari persoalan yang dihadapi. 

4. Mengevaluasi model dan menggunakannya untuk prediksi. 

5. Mengimplementasikan hasil studi (Dimyati & Dimyati, 1999:4). 
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2.2. Graf 

2.2.1. Definisi Graf 

Sebuah graf linier (atau secara sederhana disebut graf) adalah 

suatu sistem yang terdiri atas suatu himpunan objek  yang disebut 

himpunan titik, dan sebuah himpunan  yang merupakan himpunan 

sisi sedemikian hingga tiap sisi ek dikaitkan dengan suatu pasangan tak-terurut  

(vi,vj). Titik vi dan vj yang berkaitan dengan ek disebut titik-titik ujung sisi ek 

(Sutarno dkk., 2005:66) 

Lahirnya teori graf pertama kali dikenalkan oleh Leonard Euler seorang 

matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang 

berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat terkenal 

di Eropa.Gambar 2.1 menunjukkan jembatan Konigsberg. 

 

Gambar 2.1 Jembatan Konigsberg 

 Masalah jembatan Konigsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh 

jembatan yang ada di kota Konigsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali 

lagi ke tempat semula. Untuk memecahkan masalah itu Euler memisalkan daratan 

yang dihubungkan dengan titik (vertex) dan jembatan dinyatakan sebagai garis atau 
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sisi (edge). Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui 

ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ketempat semula. 

Sehingga kisah jembatan Konigsberg ini masih menjadi sejarah lahirnya teori graf. 

Seiring perkembangan jaman dan teknologi, teori graf banyak dijadikan model 

dalam memecahkan masalah yang ada di kehidupan. 

Sebuah graf  dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram (gambar) 

dimana setiap titik  digambarkan dengan sebuah noktah dan setiap sisi yang 

menghubungkan dua titik di  digambarkan dengan sebuah kurva sederhana 

(ruas garis) dengan titik-titik akhir di kedua titik tersebut.(Budayasa, 2007:2)  

Setiap sisi berhubungan dengan satu atau dua titik. Titik-titik tersebut 

dinamakan titik ujung. Sisi yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung disebut 

loop. Dua sisi berbeda yang menghubungkan titik yang sama disebut sisi paralel. 

Dua titik dikatakan berhubungan langsung (adjacent) jika ada sisi yang 

menghubungkan keduanya. Titik yang tidak mempunyai sisi yang berhubungan 

dengannya disebut titik terasing (Isolating Point) (Siang, 2002:186). 

2.2.2. Keterhubungan Pada Graf 

1) Jalan (Walk) 

Misalkan u dan v  merupakan titik-titik (tidak harus berbeda) dari graf G. 

sebuah jalan u-v dari G  adalah sebuah barisan berhingga (tak kosong). 

 

yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi, dimulai dengan titik u  dan diakhiri 

dengan titik v, sedemikian sehingga  untuk  Misalkan W 

adalah sebuah jalan dari  ke , atau jalan . Titik  dan  berturut-turut 
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disebut disebut titik awal dan titik akhir W. Sedangkan titik-titik , ,…,  

disebut titik-titik internal dari W,  disebut panjang dari W. Panjang dari jalan W 

adalah banyaknya sisi dalam W (Sutarno dkk., 2005: 65). Pada Gambar 2.1 salah 

satu contoh jalan adalah a f b f c d c. Sebuah jalan W disebut tertutup, jika titik awal 

dan titik akhir dari W identik (sama). Pada Gambar 2.2, contoh jalan tertutup adalah 

a b f c g c f e a. 

Contoh 1. 

       

 

 

 

 

 

 

2) Jejak (Trail) 

Sebuah titik G, mungkin saja muncul lebih dari satu kali dalam jalan W, 

begitu juga dengan sebuah sisi G, boleh muncul lebih dari satu kali pada jalan W. 

Jika semua sisi  dalam jalan W berbeda, maka W disebut sebuah 

jejak (Trail) (Budayasa, 2007:6). Gambar 2.3 menunjukkan jejak pada graf G. 

 

Gambar 2.3 Jejak pada Graf G ( ) 

Gambar 2.2 Graf G 
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3) Lintasan (Path) 

Jika semua titik  dalam jejak W berbeda, maka W disebut 

lintasan (Path) (Budayasa,2007:6).  

Pada Gambar 2.2 jalan  adalah jejak tetapi 

bukan lintasan, sedangkan  adalah lintasan. Gambar 2.3 

menunjukkan lintasan pada graf G. 

 

Gambar 2.4 Lintasan pada Graf G ( ) 

4) Sirkuit 

Jejak yang berawal dan berahir pada titik yang sama disebut sirkuit 

(Budayasa,2007:6). Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit dasar (Elementary Circuit) jika 

sirkuit tersebut tidak memuat atau melewati titik yang sama dua kali (setiap titik 

yang dilewati hanya satu kali, titik awal dan titik ahir boleh sama) atau bisa disebut 

Sikel. Gambar 2.5 menunjukkan sirkuit pada graf G. 

 

Gambar. 2.5 Sirkuit pada Graf G ( ) 
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5) Graf Euler dan Graf Semi Euler 

Sebuah sirkuit di graf G yang memuat semua sisi G disebut sirkuit Euler. 

Jika graf G memuat semua sirkuit Euler, maka graf G disebut Graf Euler. Sebuah 

jejak buka yang memuat semua sisi graf disebut jejak Euler. Graf G disebut graf 

semi-euler jika G memuat jejak Euler (Budayasa, 2007:113). Gambar 2.6 

menunjukkan eulerian pada graf 

 

Gambar. 2.6 Eulerian pada Graf 

Keterangan: 

(a) Graf G memiliki jejak Euler, yaitu  

(b)   Graf G memiliki Sirkuit Euler, yaitu 

 

6) Sikel Hamilton 

Misalkan  sebuah graf, sebuah sikel di  yang memuat semua titik di  

disebut Sikel Hamilton. Jika  memuat sikel Hamilton maka   disebut Graf 

Hamilton (Budayasa, 2007:129). Gambar 2.6 menunjukkan Graf  adalah graf 

Hamilton dan graf  bukan graf Hamilton. 
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Gambar 2.7 Graf  Adalah Graf Hamilton, dan 

       Graf  Bukan Graf Hamilton 

Graf  pada gambar 2.7, sikel  adalah sebuah sikel 

Hamilton di . Begitu juga sikel  adalah sikel hamilton di . 

Jadi  adalah graf Hamilton, sedangkan pada graf  tidak ada sikel Hamilton maka 

 bukan graf Hamilton. Kiranya jelas bahwa setiap graf komplit dengan  titik, 

dengan , merupakan graf Hamilton (Budayasa, 2007:129). 

Walaupun masalah penentuan lintasan dan sikel Hamilton mempunyai 

kemiripan dengan masalah lintasan/sirkuit Euler, namun sayangnya belum 

ditemukan syarat perlu yang sederhana. Untuk menunjukkan bahwa suatu graf 

tertentu mempunyai lintasan dan sikel Hamilton, akan digunakan cara pembuatan 

eksplisit lintasan dan sikel yang demikian. Berikut ini merupakan beberapa hasil 

umum tentang keberadaan lintasan dan sikel Hamilton pada suatu graf: (Liu, 1985) 

a) Teorema 1 

Syarat cukup (bukan syarat perlu) agar graf sederhna G dengan  

buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling 

sedikit  (yaitu, untuk setiap simpul  di . 
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b) Teorema 2 

Setiap graf lengkap (komplit) adalah graf Hamilton. 

c) Teorema 3 

Didalam graf lengkap  dengan  buah simpul , terdapat  

buah sikel Hamilton. 

d) Teorema 4 

Sebuah graf lengkap  dengan  buah simpul , 

terdapat  buah sikel Hamilton yang saling lepas (tidak ada sisi yang 

bersisian). Jika  genap dan  maka di dalam graf G terdapat  

buah sikel Hamilton yang saling lepas.  

2.2.3. Jenis-jenis Graf 

Adapun beberapa jenis graf sebagai berikut. 

1) Graf Komplit 

Graf sederhana dengan n titik dan setiap dua titik berbeda dihubungkan 

dengan sebuah sisi. Biasa dilambangkan dengan . Gambar 2.9 Menunjukkan graf 

komplit. 

 

Gambar 2.8 Graf Komplit dengan 4 Titik 
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2) Graf Kosong 

Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau tidak 

mempunyai sisi. Gambar 2.10 menunjukkan graf kosong 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Graf kosong dengan 4 titik 

3) Graf Berbobot 

  Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot atau nilai. 

Gambar 2.11 menunjukkan graf berbobot. 

 

Gambar 2.10 Graf Berbobot 

4) Graf Sederhana (simple grafh). 

Graf yang tidak mengandung sisi ganda atau gelung dinamakan graf 

sederhana. Gambar 2.12 menunjukkan graf sederhana. 
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Gambar 2.11 Graf Sederhana 

5) Graf Tak Sederhana (unsimple graph). 

Graf yang mengandung sisi ganda atau gelung dinamakan graf tak 

sederhana (unsimple graf atau multigraf). Gambar 2.13 menunjukkan graf tak 

sederhana. 

 

Gambar 2.12 Graf tak Sederhana 

         Sisi  disebut gelung, sisi  dan  disebut sisi ganda. 

6) Graf Tak-Berarah (undirected graph). 

Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 

Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak di 

perhatikan. Jadi  Gambar 2.14 menunjukkan graf tak berarah. 
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Gambar 2.13 Graf tak Berarah 

7) Graf Berarah (directed graph). 

Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf 

berarah. Pada graf berarah  dan  menyatakan dua sisi yang berbeda, 

dengan kata lain ≠  Gambar 2.15 menunjukkan graf berarah. 

 

Gambar 2.14 Graf Berarah 

2.2.4. Representasi Graf dalam Matriks 

Selain dengan gambar, sebuah graf dapat disajikan dalam bentuk matriks. 

Ada dua jenis matriks yang dapat digunakan yaitu matriks berhubungan langsung 

(adjacency matrix) dan matriks keterkaitan (incidence matrix) (Budayasa, 

2007:13). 

Matriks dapat digunakan untuk menyatakan suatu graf. Hal ini sangat 

membantu untuk membuat program komputer yang berhubungan dengan graf. 
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Dapat menyatakan graf sebagai suatu matriks, maka perhitungan-perhitungan yang 

diperlukan dapat dilakukan dengan mudah (Siang, 2002:233). 

Misalkan G adalah sebuah graf dengan n titik,  sisi, dan tidak memuat 

loop.definisikan matriks  berordo x  dengan  menyatakan baris dan  

menyatakan kolom sebgai berikut; 

Elemen matriks 

, jika sisi ke-  menmpel dengan titik  dan 

 jika lainnya. 

Matriks semacam ini disebut matriks indensi. Matriks  dari sebuah graf 

biasanya dinotasikan dengan . Contoh sebuah graf dengan matriks indensinya 

disajikan pada Gambar 2.16 berikut (Sutarno dkk, 2005:77).   

Contoh 2. 

 

Gambar 2.15 Graf H yang Memiliki Sisi Paralel dan Gelung 

Matriks ketetanggaannya : 

 

1
1
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Matriks ketetanggaan juga digunakan untuk menyatakan graf berbobot, yaitu 

elemen-elemennya menyatakan bobot garis. 

2.2.5. Matriks Ketetanggaan untuk Graf Berbobot 

Misal G graf berbobot dengan setiap sisi dengan suatu bilangan riil tak 

negatif. Matriks yang bersesuaian dengan graf berbobot G adalah matriks 

ketetanggan atau matriks keterhubungan  dengan  = bobot garis yang 

menghubungkan titik vi dengan titik vj. Jika titik vi tidak berhubungan langsung 

dengan titik vj maka xij = ∞, dan xij = 0, jika . (Siang, 2002:262) 

Contoh 3. 

Dalam suatu propinsi, ada 8 kota (v1, v2, ..., v8) yang akan dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang akan 

dibuat antar 2 kota adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Jaringan jaringan listrik di suatu provinsi 

Garis Desa yang dihubungkan Biaya per satuan 

e4 v2-v3 3 

e7 v4-v6 4 

e2 v1-v7 5 

e8 v3-v4 5 

e9 v3-v5 5 

e1 v1-v2 15 
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e3 v1-v4 15 

e10 v6-v8 15 

e5 v7-v8 15 

e11 v5-v6 15 

e6 v6-v7 18 

Penyelesaian : 

Graf berbobot untuk menyatakan jaringan pipa di 8 desa digambarkan pada 

gambar di bawah ini. Angka dalam kurung menyatakan bobot garis yang 

bersangkutan. Bobot tersebut menyatakan biaya pemasangan jaringan listrik. 

 

Gambar 2.16 Graf Berbobot 

Matriks keterhubungan untuk menyatakan graf berbobot pada gambar di atas 

adalah matriks X(G) = x(ij) dengan, 

xij = bobot garis yang menghubungkan titik vi dengan titik vj, 

xij = ∞, Jika titik vi tidak berhubungan langsung dengan titik vj, dan 

xij = 0, Jika i = j. 
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Dalam program komputer, sel dengan harga ∞ diisi dengan suatu bilangan yang 

harganya jauh lebih besar dibandingkan dengan harga elemen-elemen yang bukan 

∞. 

2.3. Jaringan (Network) 

Jaringan (network) adalah istilah model untuk memvisualisasikan sebuah 

sistem jaringan agar sistem jaringan yang sesungguhnya bisa diketahui dan 

dipahami dengan mudah, cepat dan tepat. Jaringan (network) secara visual pada 

dasarnya terdiri dari rangkaian titik (node) dan garis/sisi. Garis berfungsi untuk 

menghubungkan antar titik mewakili kegiatan, saluran, dan jalan. Garis bisa berupa 

anak panah yang akan menunjukkan arah arus dari titik awal atau sumber ke titik 

akhir atau tujuan. Anak panah menandai arah arus, maka ada dua arah arus yang 

dapat terjadi yaitu arah arus yang searah dan arah arus yang dua arah. (Siswanto, 

2007:381) 

Contoh 4. 

Sebuah home industri air minum mengopersikan pipa dari rumah O ke rumah T. 

Untuk menyalurkan air ini ada beberapa alternatif rute yang bisa dilaluinya, yang 

jaringannya berbentuk sebagai berikut. 
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Gambar 2.17 Jaringan 

Sistem pipa tersebut ditunjukkan garis (tanpa lengkungan), dengan O, A, B, 

C, D, E, T sebagai abjad yang menunjukkan rumah yang dilalui pipa, sedangkan 

angka-angka pada garis menunjukkan jarak dari satu rumah ke rumah yang lainnya, 

dalam satuan m. Penyaluran air lewat pipa ini akan beroperasi dari rumah O ke 

rumah T. 

Dari berbagai permasalahan jaringan, ada empat macam model jaringan 

yang bisa digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah jaringan, yaitu 

model distribusi terkendali, model rentang jaringan minimum, model rute 

terpendek, dan model aliran maksimum (Siswanto, 2007:381). 

2.4. Optimasi 

Optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus 

untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu 

fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainya dalam berbagai kasus. Optimasi 

sangat berguna di hampir segala bidang terutama bidang induatri dalam rangka 

melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin 

dicapai. Tentunya hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang 

berorientasikan untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan 



27 
 

 
 

outputan yang maksimal. Optimasi ini juga penting karena persaingan saat ini sudah 

benar benar sangat ketat (Taha, 1997). 

2.5. Rute Terpendek  

Setiap dua titik terjadi beberapa jalan atau pun lintasan pada graf, dimana 

jalan atau pun lintasan dengan bobot yang minimum disebut sebagai Rute 

Terpendek. Bobot di sini dapat diartikan jarak, waktu tempuh atau ongkos 

transportasi dari satu titik ke titik lainnya yang berbentuk rute tertentu (Dimyati, 

1990:164) 

2.6. Travelling Salesman Problem (TSP) 

Travelling Salesman Problem (TSP) termasuk ke dalam persoalan yang 

sangat familiar pada teori graf. Persoalan ini diilhami oleh masalah seorang 

pedagang yang akan mengunjungi sejumlah kota. Uraian persoalannya seperti 

berikut: 

Seorang pedagang menggunakan waktunya untuk mengunjungi n kota 

(nodes) secara siklus perputaran. Dalam satu kali putaran perjalanan keliling, ia 

harus menentukan urutan dari sejumlah kota yang harus dilaluinya. Setiap kota 

hanya boleh dilalui sekali dan hanya sekali dalam perjalanan, dan perjalanan 

berakhir pada kota awal dimana ia memulai perjalanan. 

 Travelling Salesman Problem termasuk dalam masalah pencarian sikel 

Hamilton dengan bobot minimum. Dimana menentukan graf tersebut Hamilton atau 

bukan merupakan permasalahan yang sulit, karena sampai saat ini belum ada 

karakterisasi graf Hamilton. Menentukan adanya sikel Hamilton sudah susah 

apalagi menentukan sikel Hamilton dengan bobot minimal. Telah  ditahui bahwa 
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setiap graf komplit dengan n titik  merupakan graf Hamilton. Untuk itu 

akan dibatasi pembahasan pada graf bobot yang merupakan graf komplit. Selain itu 

TSP merupakan sesutu simetris yang berarti untuk dua kota A dan B, jarak kota A 

ke kota B adalah sama dengan jarak dari kota B ke kota A. Dalam hal ini, akan 

didapatkan panjang perjalanan keliling yang sama persis jika membalikkan rute 

perjalanan tersebut, jadi tidak ada perbedaan antara suatu perjalanan keliling dan 

kebalikannya. 

2.7. Algoritma Cheapest Insertion Heurstics (CIH) dan Tabu Search (TS) 

Banyak algoritma yang telah ditemukan untuk menyelesaikan TSP, 

diantaranya yaitu algoritma Cheapest Insertion Heurisic (CIH) dan Tabu Search 

(TS). Meskipun demikian, kedua algoritma yang digunakan dalam penelitian ini 

belum menjamin diperolehnya sikel Hamilton dengan bobot minimum tetapi masih 

mendekati minimum. Dalam contoh pada penelitian ini akan ditemui dua hasil yang 

berbeda dari kedua algoritma, yang disebabkan sampai saat ini belum ada algoritma 

yang dapat menemukan sikel Hamilton dengan bobot minimum. Hasil yang 

diperoleh dari kedua algoritma ini merupakan hasil yang bisa dikatakan mendekati 

minimum. Agar lebih lebih jelasnya, berikut penjelasan dari kedua algoritma : 

2.7.1. Algoritma Cheapest Insertion Heuristics (CIH) 

Algoritma CIH adalah Algoritma Insertion yang pada setiap penambahan 

kota baru yang akan disisipkan ke dalam subtour mempunyai bobot penyisipan 

paling minimal. Bobot penyisipan diperoleh dari persamaan

. Algoritma ini memberikan rute perjalanan yang berbeda 
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tergantung dari urutan penyisipan kota-kota pada subtour yang bersangkutan (Ari, 

2009). 

Penyelesaian masalah TSP menggunakan algoritma CIH ini ada beberapa 

tahapan dalam penggunaannya, berikut adalah tahapan-tahapan dalam penggunaan 

Algoritma CIH : (Vitra, 2004) 

1. Penelusuran dimulai dari sebuah daerah pertama yang dihubungkan dengan 

sebuah daerah terakhir. 

2. Dibuat sebuah hubungan subtour antara 2 daerah tersebut. Yang dimaksud 

subtour adalah perjalanan dari daerah pertama dan berakhir di daerah 

pertama, misal (1,3) → (3,2) → (2,1) seperti tergambar dalam gambar 2.19. 

 

 

 

 

3. Ganti salah satu arah hubungan (arc) dari dua kota dengan kombinasi dua 

arc, yaitu arc  dengan arc dan arc dengan  diambil dari 

daerah yang belum masuk subtour dan dengan tambahan jarak terkecil. 

Jarak diperoleh dari: 

   

adalah jarak dari kota i ke kota k, 

adalah jarak dari kota k ke kota j dan 

adalah jarak dari kota i ke kota j 

4. Ulangi langkah 3 sampai seluruh daearah masuk dalam subtour. 

Gambar 2.18 Subtour 

1 

3 

2 
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5. Stop proses jika semua daerah sudah masuk dalam subtur. 

2.7.2. Tabu Search 

Tabu Search merupakan metode heuristik yang umumnya digunakan untuk 

menemukan solusi yang mendekati optimal dari sebuah masalah dengan jalan 

melakukan move. Move yang dimaksud adalah proses pencarian bergerak dari satu 

solusi ke solusi berikutnya.  

Tabu Search memperbaiki performasi pencarian lokal dengan 

memanfaatkan penggunaan struktur memori. Strukur memori fundamental tersebut 

dinamakan Tabu List. Tabu List menyimpan solusi-solusi optimal yang telah 

ditemukan pada iterasi sebelumnya. Tabu List juga digunakan untuk menuntun 

proses pencarian agar menelusuri solusi-solusi yang belum pernah dikunjungi 

sehingga tidak terjadinya perulangan. (Suyanto, 2010) 

Tabu List menggunakan empat prinsip, yaitu (Berlianty dkk, 2010): 

1. Recency based memory yaitu memori yang tetap menjaga struktur terbaik 

dari solusi awal yang ditemukan selama proses-proses pencarian pada setiap 

iterasinya. Jika pada suatu iterasi ditemukan solusi yang lebih baik maka 

solusi ini akan tetap dipertahankan sampai ditemukannya solusi baru yang 

lebih baik. 

2. Frequency menyediakan sebuah tipe informasi yang merupakan kumpulan 

informasi yang telah direkam oleh recency based memory. Sehingga 

frequency dan recency dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu 

informasi permanen yang berguna untuk mengevaluasi pergerakan yang 

terjadi. 
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3. Quality adalah kemampuan untuk membedakan solusi terbaik yang 

dikunjungi selama pencarian atau iterasi berlangsung. 

4. Influence mempertimbangkan efek yang terjadi dari pemilihan solusi yang 

dipilih selama pencarian berlangsung. 

Tabu Search memiliki empat parameter utama yang harus ditentukan, yaitu 

(Suyitno, 2010) : 

1. Prosedur pencarian lokal. 

2. Struktur neighbourhood yaitu suatu ketetanggaan yang dibangun untuk 

mengidentifikasi solusi-solusi tetangga yang dapat dicapai dari solusi saat 

ini. 

3. Kondisi Tabu merupakan pelarangan menggunakan solusi yang telah 

ditemukan sebelumnya. 

4. Kriteria penghentian. Algoritma Tabu Search bisa dihentikan berdasarkan 

kriteria tertentu, misalnya sejumlah iterasi yang ditentukan pengguna, 

sejumlah waktu tertentu atau sejumlah iterasi berurutan tanpa peningkatan 

nilai fungsi objektif terbaik. 

Tabu Search merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai 

penyelesaian masalah penentuan rute perjalanan. Keunikan dari metode ini adalah 

adanya Tabu List yang fleksibel sehingga membedakan algoritma ini dari 

Algoritma Branch and Bound yang menggunakan struktur memori yang kaku dan 

Algoritma Simulated Annealing yang tidak menggunakan struktur memori.(Al 

Amin, 2009) 
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Proses perhitungan berdasarkan Algoritma Tabu Search pada skripsi ini 

diberikan sebagai berikut : 

1. Menentukan solusi awal dan memilih solusi awal tersebut sebagai solusi 

optimum pada iterasi ke-0 (k=0). Solusi ini ditentukan dengan menggunakan 

ketetanggaan terdekat. 

2. Menentukan iterasi selanjutnya dan mencari solusi alternative, solusi 

alternatif teresebut diperoleh dengan menukar posisi dua titik berdasarkan 

indeks. Banyak indeks sama dengan . 

3. Memilih solusi terbaik di antara solusi alternatif yang telah didapat pada 

langkah 2, solusi tersebut dipilih sebagai solusi optimum sementara. 

4. Apabila nilai solusi optimum sementara lebih baik dari nilai solusi optimum 

awal, maka solusi optimum sementara tersebut dipilih sebagai solusi 

optimum yang baru. 

5. Memperbarui tabu list dengan menambahkan rute solusi optimum yang 

diperoleh pada langkah 4.  

6. Apabila kriteria pemberhentian dipenuhi maka proses berhenti. Jika tidak, 

proses diulang mulai langkah 2 dan akan berhenti ketika kriteria 

pemberhentian dipenuhi. 

2.7.3. Contoh penerapan Algoritma CIH dan Tabu Search untuk 

menemukan rute optimal 

Seorang Salesman PT. XX bertugas untuk mengecek ketersediaan suku 

cadang pada masing-masing pos PT. XX. Salesman yang akan bepergian mulai dari 

PT. XX (0) ke Pos Sei. Raya (1), Pos Adisucipto (2), Pos Siantan (3), Pos Gajah 

Mada (4) dan pos Kota Baru (5), kemudian Salesman harus kembali lagi ke PT. 
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XX. Pos-pos tersebut harus dikunjungi tepat satu kali dengan tujuan perjalanan 

meminimumkan jarak dan waktu tempuh. Peta pos yang dikunjungi dapat dilihat 

pada Gambar 2 dan pada Tabel 1 terdaftar pos–pos yang akan dikunjungi beserta 

dengan jarak yang ditempuh dengan satuan kilometer dan waktu perjalanan dalam 

menit. Gambar 2 merupakan ilustrasi perjalanan dari Salesman PT. XX yang 

direprentasikan ke dalam bentuk graf. Simpul pada graf merepresentasikan pos-pos 

yang akan dituju oleh Salesman tersebut, sisi pada graf merepresentasikan jalan 

yang dilalui Salesman dari pos satu ke pos lainnya kemudian bobot pada graf 

merepresentasikan jarak tempuh atau waktu perjalanan yang dikeluarkan Salesman 

tersebut. 

 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa pos-pos yang akan dituju saling terhubung. 

Tabel 1 menunjukkan jarak tempuh dan waktu perjalanan secara keseluruhan 

seorang Salesman PT. XX seperti pada Gambar 2.19 Jarak tempuh dalam satuan 

kilometer. 

 

Gambar 2.19 Graf G 
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Tabel 2.2. Jarak Antar Pos 

 Setelah diketahui permasalahannya, kemudian akan dicari solusinya 

menggunakan kedua algoritma yaitu CIH dan Tabu Search. Untuk yang pertama 

akan dicari solusi menggunakan algoritma CIH, sebagai berikut : 

a) Penyelesaian menggunakan Algoritma Cheapest Insertion Heuristics 

(CIH) 

1. Langkah pertama pada algoritma CIH yaitu membuat tabel jarak 

antar pos, untuk mempermudah pengerjaan. 

Tabel 2.3. Jarak Antar Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS 
PT XX 

(0) 
Sei. 

Raya (1) 
Adi Sucipto 

(2) 
Siantan 

(3) 
Gajah 

Mada (4) 
Kota 

Baru (5) 

PT XX (0) 0 3,6 6,6 8,9 2,7 5,7 

Sei. Raya (1) 3,6 0 2,7 10 4,7 9,2 

Adi Sucipto (2) 6,6 2,7 0 12,3 9,6 12 

Siantan (3) 8,9 10 12,3 0 8,5 13,2 

Gajah Mada (4) 2,7 4,7 9,6 8,5 0 5 

Kota Baru (5) 5,7 9,2 12 13,2 5 0 

Titik 
Asal 

Titik 
Tujuan 

Jarak 

0 1 3,6 

0 2 6,6 

0 3 8,9 

0 4 2,7 

0 5 5,7 

1 2 2,7 

1 3 10 

1 4 4,7 

1 5 9,2 

2 3 12,3 

2 4 9,6 

2 5 12 

3 4 8,5 

3 5 13,2 

4 5 5 
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2. Kemudian buat Subtour awal yaitu dari titik pertama ke titik terakhir 

(0,5) – (5,0) 

3. Dari subtour awal tersebut, kemudian disisipkan titik-titik yang ada. 

Menjadi seperti berikut : 

Tabel 2.4. Proses Penyisipan Pertama 

Sisi yang diganti Sisi yang ditambahkan Jarak Tambahan 

(0,5) (0,1)-(1,5) (3,6+9,2) - 5,7 = 7,1 

(0,5) (0,2)-(2,5) (6,6+12) - 5,7 = 12,9 

(0,5) (0,3)-(3,5) (8,9+13,2) - 5,7 = 16,4 

(0,5) (0,4)-(4,5) (2,7+5) - 5,7 = 2 

(5,0) (5,1)-(1,0) (9,2+3,6) - 5,7 = 7,1 

(5,0) (5,2)-(2,0) (12+6,6) - 5,7 = 12,9 

(5,0) (5,3)-(3,0) (13,2+8,9) - 5,7 = 16,4 

(5,0) (5,4)-(4,0) (5+2,7) - 5,7 = 2 

  
Dari tabel diperoleh tambahan jarak terpendek apabila sisi (0,5) digantikan 

dengan sisi (0,4)-(4,5), atau mengganti sisi (5,0) dengan sisi (5,4)-(4,0). 

Disini akan dipilih mengganti sisi (0,5) dengan (0,4)-(4,5), sehingga 

diperoleh subtour baru yaitu (0,4)-(4,5)-(5,0). 

4. Ulangi langkah 3 dengan menggunakan subtour baru, yang 

diperoleh dari langkah 3. 

Tabel 2.5. Proses Penyisipan Kedua 

 

 

 

 

 

 

Sisi yang diganti Sisi yang ditambahkan Jarak Tambahan 

(0,4) (0,1)-(1,4) (3,6+4,7) - 2,7 = 5,6 

(0,4) (0,2)-(2,4) (6,6+9,6) - 2,7 = 13,5 

(0,4) (0,3)-(3,4) (8,9+8,5) - 2,7 = 14,7 

(4,5) (4,1)-(1,5) (4,7+9,2) - 5 = 8,9 

(4,5) (4,2)-(2,5) (9,6+12) - 5 = 16,6 

(4,5) (4,3)-(3,5) (8,5+13,2) - 5 = 16,7 

(5,0) (5,1)-(1,0) (9,2+3,6) - 5,7 = 7,1 

(5,0) (5,2)-(2,0) (12+6,6) - 5,7 = 12,9 

(5,0) (5,3)-(3,0) (13,2+8,9) - 5,7 = 16,4 
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Dari tabel diperoleh tambahan jarak terpendek apabila sisi (0,4) digantikan 

dengan sisi (0,1)-(1,4), sehingga diperoleh subtour baru yaitu (0,1)-(1,4)-

(4,5)-(5,0). 

5. Ulangi langkah 3 dengan menggunakan subtour baru, yang 

diperoleh dari langkah 4. 

Tabel 2.6. Proses Penyisipan Ketiga 

Sisi yang diganti Sisi yang ditambahkan Jarak Tambahan 

(0,1) (0,2)-(2,1) (6,6+2,7) - 3,6 = 5,7 

(0,1) (0,3)-(3,1) (8,9+10) - 3,6 = 15,3 

(1,4) (1,2)-(2,4) (2,7+9,6) - 4,7 = 7,6 

(1,4) (1,3)-(3,4) (10+8,5) - 4,7 = 13,8 

(4,5) (4,2)-(2,5) (9,6+12) - 5 = 16,6 

(4,5) (4,3)-(3,5) (8,5+13,2) - 5 = 16,7 

(5,0) (5,2)-(2,0) (12+6,6) - 5,7 = 12,9 

(5,0) (5,3)-(3,0) (13,2+8,9) - 5,7 = 16,4 

 
Dari tabel diperoleh tambahan jarak terpendek apabila sisi (0,1) digantikan 

dengan sisi (0,2)-(2,1), sehingga diperoleh subtour baru yaitu (0,2)-(2,1)-

(1,4)-(4,5)-(5,0). 

6. Ulangi langkah 3 dengan menggunakan subtour baru, yang 

diperoleh dari langkah 5. 

Tabel 2.7. Proses Penyisipan Keempat 

Sisi yang diganti Sisi yang ditambahkan Jarak Tambahan 

(0,2) (0,3)-(3,2) (8,9+12,3) - 6,6 = 14,6 

(2,1) (2,3)-(3,1) (12,3+10) - 2,7 = 19,6 

(1,4) (1,3)-(3,4) (10+8,5) - 4,7 = 13,8 

(4,5) (4,3)-(3,5) (8,5+13,2) - 5 = 16,7 

(5,0) (5,3)-(3,0) (13,2+8,9) - 5,7 = 16,4 
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Dari tabel diperoleh tambahan jarak terpendek apabila sisi (1,4) digantikan 

dengan sisi (1,3)-(3,4), sehingga diperoleh subtour baru yaitu (0,2)-(2,1)-

(1,3)-(3,4)-(4,5)-(5,0). 

Karena semua titik telah disisipkan kedalam subtour maka proses 

dihentikan, dari proses yang telah dilakukan diperoleh subtour dengan 

bobot paling minimum yaitu (0,2)-(2,1)-(1,3)-(3,4)-(4,5)-(5,0) = 6,6 + 2,7 

+ 10 + 8,5 +5 + 5,7 = 38,5.  

Rute optimal yang diperoleh dengan menggunakan Algoritma 

Cheapest Insertion Heuristics (CIH) adalah 0 – 2 – 1 – 3 – 4 – 5 – 0 yaitu 

dengan jarak tempuh 38,5 Km. 

b) Penyelesaian menggunakan Algoritma Tabu Search (TS) 

1. Langkah pertama pada algoritma TS yaitu mencari rute awal dan 

menetapkannya sebagai solusi optimal awal, mentukan rute awal tersebut 

menggunakan metode Ketetanggaan terdekat. Sehingga diperoleh rute awal 

distribusi yaitu 0 – 4 – 1 – 2 – 5 – 3 – 0 dengan jarak tempuhnya 2,7 + 4,7 

+ 2,7 + 12 + 13,2 + 8,9 = 44,2 Km. 

2. Langkah kedua menentukan jumlah indeks dalam setiap iterasi, indeks 

dalam proses ini adalah sebuah penanda ketika dilakukan pertukaran 2 titik. 

Sehingga untuk menentukannya digunakan aturan Kombinasi , dalam 

kasus ini banyak indeks yang digunakan yaitu . Proses dari 

algoritma ini akan berakhir ketika jumlah iterasi sama dengan jumlah titik 

pada graf tersebut. 
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3. Dengan menggunakan solusi awal yang diperoleh dari langkah satu, 

dilakukan interasi pertama. Prosesnya seperti berikut: 

Tabel 2.8. Iterasi Pertama 

Indeks Pertukaran Rute Jarak 

1 tukar 0,4 4 - 0 - 1 - 2 - 5 - 3 2,7 + 3,6 + 2,7 + 12 + 13,2 + 8,5 = 42,7 

2 tukar 0,1 1 - 4 - 0 - 2 - 5 - 3 4,7 + 2,7 + 6,6 + 12 + 13,2 + 10  = 49,2 

3 tukar 0,2 2 - 4 - 1 - 0 - 5 - 3 9,6 + 4,7 + 3,6 + 5,7 + 13,2 + 12,3  = 49,1 

4 tukar 0,5 5 - 4 - 1 - 2 - 0 - 3 5 + 4,7 + 2,7 + 6,6 + 8,9 + 13,2 = 41,1 

5 tukar 0,3 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 0 8,5 + 4,7 + 2,7 + 12 + 13,2 + 8,9  = 42,5 

6 tukar 4,1 0 - 1 - 4 - 2 - 5 - 3 3,6 + 4,7 + 9,6 + 12 + 13,2 + 8,9  = 52 

7 tukar 4,2 0 - 2 - 1 - 4 - 5 - 3 6,6 + 2,7 + 4,7 + 5 + 13,2 + 8,9  = 41,1 
8 tukar 4,5 0 - 5 - 1 - 2 - 4 - 3 5,7 + 9,2 + 2,7 + 9,6 + 8,5 + 8,9 = 44,6 

9 tukar 4,3 0 - 3 - 1 - 2 - 5 - 4 8,9 + 10 + 2,7 + 12 + 5 + 2,7 = 41,3 

10 tukar 1,2 0 - 4 - 2 - 1 - 5 - 3 2,7 + 9,6 + 2,7 + 9,2 + 13,2 + 8,9 = 46,3 

11 tukar 1,5 0 - 4 - 5 - 2 - 1 - 3 2,7 + 5 + 12 + 2,7 + 10 + 8,9 = 41,3 

12 tukar 1,3 0 - 4 - 3 - 2 - 5 - 1 2,7 + 8,5 + 12,3 + 12 + 9,2 + 3,6 = 48,3 

13 tukar 2,5 0 - 4 - 1 - 5 - 2 - 3 2,7 + 7,1 + 9,2 + 12 + 12,3 + 8,9 = 52,3 

14 tukar 2,3 0 - 4 - 1 - 3 - 5 - 2 2,7 + 7,1 + 10 + 13,2 + 9,2 + 6,6 = 48,8 

15 tukar 5,3 0 - 4 - 1 - 2 - 3 - 5 2,7 + 7,1 + 2,7 + 12,3 + 13,2 + 5,7 = 43,7 

 
Dari iterasi pertama diperoleh rute dengan bobot paling minimum yaitu pada 

indeks ke 7 yaitu 0 – 2 – 1 – 4 – 5 – 3 dengan jarak tempuh 41,1 Km. Karena 

solusi ini lebih baik dari solusi awal yang ditemukan, maka solusi ini dipakai 

solusi optimal sementara dan dijadikan solusi baru untuk melakukan iterasi 

selanjutnya. 

4. Dengan menggunakan solusi baru 0 – 2 – 1 – 4 – 5 – 3 dari langkah 3, 

dilakukan kembali proses iterasi yang kedua: 

Tabel 2.9. Iterasi Kedua 

Indeks Pertukaran Rute Jarak 

1 tukar 0,2 2 - 0 - 1 - 4 - 5 - 3 6,6 + 3,6 + 4,7 + 5 + 13,2 + 12,3 = 45,4 

2 tukar 0,1 1 - 2 - 0 - 4 - 5 - 3 2,7 +  6,6 + 2,7 + 5 + 13,2 + 10  = 40,2 

3 tukar 0,4 4 - 2 - 1 - 0 - 5 - 3 9,6 + 2,7 + 3,6 + 5,7 + 13,2 + 8,5  = 43,3 
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4 tukar 0,5 5 - 2 - 1 - 4 - 0 - 3 12 + 2,7 + 4,7 + 2,7 + 8,9 + 13,2 = 44,2 

5 tukar 0,3 3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 0 12,3 + 2,7 + 4,7 + 5 + 5,7 + 8,9  = 39,3 
6 tukar 2,1 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 3 3,6 + 2,7 + 9,6 + 5 + 13,2 + 8,9  = 43 

7 tukar 2,4 0 - 4 - 1 - 2 - 5 - 3 6,6 + 4,7 + 2,7 + 12 + 13,2 + 8,9  = 44,2 

8 tukar 2,5 0 - 5 - 1 - 4 - 2 - 3 5,7 + 9,2 + 4,7 + 9,6 + 12,3 + 8,9 = 50,4 

9 tukar 2,3 0 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2 8,9 + 10 + 4,7 + 5 + 12 + 6,6 = 47,2 

10 tukar 1,4 0 - 2 - 4 - 1 - 5 - 3 6,6 + 9,6 + 2,7 + 9,2 + 13,2 + 8,9 = 52,2 

11 tukar 1,5 0 - 2 - 5 - 4 - 1 - 3 6,6 + 12 + 5 + 4,7 + 10 + 8,9 = 47,2 

12 tukar 1,3 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 6.6 + 12,3 + 8,5 + 12 + 9,2 + 3,6 = 45,2 

13 tukar 4,5 0 - 2 - 1 - 5 - 4 - 3 6,6 + 2,7 + 9,2 + 5 + 8,5 + 8,9 = 40,9 

14 tukar 4,3 0 - 2 - 1 - 3 - 5 - 4 6,6 + 2,7 + 10 + 13,2 + 5 + 2,7 = 40,2 

15 tukar 5,3 0 - 2 - 1 - 4 - 3 - 5 6,6 + 2,7 + 4,7 + 8,5 + 13,2 + 5,7 = 41,4 

 
Dari iterasi ini diperoleh rute dengan bobot paling minimum yaitu pada 

indeks ke 5 yaitu 3 – 2 – 1 – 4 – 5 – 0 dengan jarak tempuh 39,3 Km. Karena 

solusi ini lebih baik dari solusi optimal sementara, maka solusi ini dipakai 

solusi optimal sementara dan dijadikan solusi baru untuk melakukan iterasi 

selanjutnya. 

5. Dengan menggunakan solusi baru 3 - 2 – 1 – 4 – 5 – 0 dari langkah 4, 

dilakukan kembali proses iterasi yang ketiga: 

Tabel 2.10. Iterasi Ketiga 

Indeks Pertukaran Rute Jarak 

1 tukar 3,2 2 - 3 - 1 - 4 - 5 - 0 12,3 + 10 + 4,7 + 5 + 5,7 + 6,6  = 45,4 

2 tukar 3,1 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 0 2,7 +  12,3 + 8,5 + 5 + 5,7 + 3,6  = 37,8 

3 tukar 3,4 4 - 2 - 1 - 3 - 5 - 0 9,6 + 2,7 + 10 + 13,2 + 5,7 + 2,7  = 43,9 

4 tukar 3,5 5 - 2 - 1 - 4 - 3 - 0 12 + 2,7 + 4,7 + 8,5 + 8,9 + 5,7 = 42,5 

5 tukar 3,0 0 - 2 - 1 - 4 - 5 - 3 6,6 + 2,7 + 4,7 + 5 + 13,2 + 8,9  = 41,1 

6 tukar 2,1 3 - 1 - 2 - 4 - 5 - 0 10 + 2,7 + 9,6 + 5 + 5,7 + 8,9  = 41,9 

7 tukar 2,4 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 0 8,5 + 4,7 + 2,7 + 12 + 5,7 + 8,9  = 42,9 

8 tukar 2,5 3 - 5 - 1 - 4 - 2 - 0 13,2 + 9,2 + 4,7 + 9,6 + 6,6 + 8,9 = 52,2 

9 tukar 2,0 3 - 0 - 1 - 4 - 5 - 2 8,9 + 3,6 + 4,7 + 5 + 12 + 12,3 = 46,5 

10 tukar 1,4 3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 0 12,3 + 9,6 + 4,7 + 9,2 + 5,7 + 8,9 = 50,4 

11 tukar 1,5 3 - 2 - 5 - 4 - 1 - 0 12,3 + 12 + 5 + 4,7 + 3,6 + 8,9 = 46,5 

12 tukar 1,0 3 - 2 - 0 - 4 - 5 - 1 12,3 + 6.6  + 2,7 + 5 + 9,2 + 10 = 45,8 

13 tukar 4,5 3 - 2 - 1 - 5 - 4 - 0 12,3 + 2,7 + 9,2 + 5 + 2,7 + 8,9 = 40,8 
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14 tukar 4,0 3 - 2 - 1 - 0 - 5 - 4 12,3 + 2,7 + 3,6 + 5,7 + 5 + 8,5 = 37,8 
15 tukar 5,0 3 - 2 - 1 - 4 - 0 - 5 12,3 + 2,7 + 4,7 + 2,7 + 5,7 + 13,2 = 41,3 

 
Dari iterasi ini diperoleh rute dengan bobot paling minimum yaitu pada 

indeks ke 14 yaitu 3 – 2 – 1 – 0 – 5 – 4 dengan jarak tempuh 37,8 Km. 

Karena solusi ini lebih baik dari solusi optimal sementara, maka solusi ini 

dipakai solusi optimal sementara dan dijadikan solusi baru untuk melakukan 

iterasi selanjutnya. 

6. Dengan menggunakan solusi baru 3 - 2 – 1 – 4 – 5 – 0 dari langkah 5, 

dilakukan kembali proses iterasi yang keempat: 

Tabel 2.11. Iterasi Keempat 

Indeks Pertukaran Rute Jarak 

1 tukar 3,2 2 - 3 - 1 - 0 - 5 - 4 12,3 + 10 + 3,6 + 5,7 + 5 + 9,6  = 46,2 

2 tukar 3,1 1 - 2 - 3 - 0 - 5 - 4 2,7 +  12,3 + 8,9 + 5,7 + 5 + 4,7  = 39,3 

3 tukar 3,0 0 - 2 - 1 - 3 - 5 - 4 6,6 + 2,7 + 10 + 13,2 + 5 + 2,7  = 40,2 

4 tukar 3,5 5 - 2 - 1 - 0 - 3 - 4 12 + 2,7 + 3,6 + 8,9 + 8,5 + 5 = 40,7 

5 tukar 3,4 4 - 2 - 1 - 0 - 5 - 3 9,6 + 2,7 + 3,6 + 5,7 + 13,2 + 8,5  = 43,3 

6 tukar 2,1 3 - 1 - 2 - 0 - 5 - 4 10 + 2,7 + 6,6 + 5,7 + 5 + 8,5  = 38,5 

7 tukar 2,0 3 - 0 - 1 - 2 - 5 - 4 8,9 + 3,6 + 2,7 + 12 + 5 + 13,2 = 45,4 

8 tukar 2,5 3 - 5 - 1 - 0 - 2 - 4 13,2 + 9,2 + 3,6 + 6,6 + 9,6 + 8,5 = 50,7 

9 tukar 2,4 3 - 4 - 1 - 0 - 5 - 2 8,5 + 4,7 + 3,6 + 5,7 + 12 + 12,3 = 46,8 

10 tukar 1,0 3 - 2 - 0 - 1 - 5 - 4 12,3 + 6,6 + 3,6 + 9,2 + 5 + 8,5 = 45,2 

11 tukar 1,5 3 - 2 - 5 - 0 - 1 - 4 12,3 + 12 + 5,7 + 3,6 + 4,7 + 8,5 = 46,8 

12 tukar 1,4 3 - 2 - 4 - 0 - 5 - 1 12,3 + 9,6  + 2,7 + 5,7 + 9,2 + 10 = 45,8 

13 tukar 0,5 3 - 2 - 1 - 5 - 0 - 4 12,3 + 2,7 + 9,2 + 5 + 2,7 + 8,9 = 41,5 

14 tukar 0,4 3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 0 12,3 + 2,7 + 4,7 + 5 + 5,7 + 8,9 = 43,6 

15 tukar 5,4 3 - 2 - 1 - 0 - 4 - 5 12,3 + 2,7 + 3,6 + 2,7 + 5 + 13,2 = 38,5 
 
Dari iterasi ini diperoleh rute dengan bobot paling minimum yaitu pada 

indeks ke 15 yaitu 3 – 2 – 1 – 0 – 4 – 5 dengan jarak tempuh 38,5 Km. 

Karena solusi ini tidak lebih baik dari solusi optimal sementara, maka solusi 
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ini tidak dipakai menjadi solusi optimal sementara dan hanya dijadikan 

solusi baru untuk melakukan iterasi selanjutnya. 

7. Dengan menggunakan solusi baru 3 – 2 – 1 – 0 – 4 – 5 dari langkah 6, 

dilakukan kembali proses iterasi yang keenam: 

Tabel 2.12. Iterasi Kelima 

Indeks Pertukaran Rute Jarak 

1 tukar 3,2 2 - 3 - 1 - 0 - 4 - 5 12,3 + 10 + 3,6 + 2,7 + 5 + 12  = 45,6 

2 tukar 3,1 1 - 2 - 3 - 0 - 4 - 5 2,7 +  12,3 + 8,9 + 2,7 + 5 + 9,2  = 40,8 

3 tukar 3,0 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 6,6 + 2,7 + 10 + 8,5 + 5 + 5,7  = 38,5 
4 tukar 3,4 4 - 2 - 1 - 0 - 3 - 5 9,6 + 2,7 + 3,6 + 8,9 + 13,2 + 5 = 43 

5 tukar 3,5 5 - 2 - 1 - 0 - 4 - 3 12 + 2,7 + 3,6 + 2,7 + 8,5 + 13,2  = 42,7 

6 tukar 2,1 3 - 1 - 2 - 0 - 4 - 5 10 + 2,7 + 6,6 + 2,7 + 5 + 13,2  = 40,2 

7 tukar 2,0 3 - 0 - 1 - 2 - 4 - 5 8,9 + 3,6 + 2,7 + 9,6 + 5 + 13,2 = 43 

8 tukar 2,4 3 - 4 - 1 - 0 - 2 - 5 8,5 + 4,7 + 3,6 + 6,6 + 12 + 13,2 = 48,6 

9 tukar 2,5 3 - 5 - 1 - 0 - 4 - 2 13,2 + 9,2 + 3,6 + 2,7 + 9,6 + 12,3 = 50,6 

10 tukar 1,0 3 - 2 - 0 - 1 - 4 - 5 12,3 + 6,6 + 3,6 + 4,7 + 5 + 13,2 = 45,4 

11 tukar 1,4 3 - 2 - 4 - 0 - 1 - 5 12,3 + 9,6 + 2,7 + 3,6 + 9,2 + 13,2 = 50,6 

12 tukar 1,5 3 - 2 - 5 - 0 - 4 - 1 12,3 + 12  + 5,7 + 2,7 + 4,7 + 10 = 47,4 

13 tukar 0,4 3 - 2 - 1 - 4 - 0 - 5 12,3 + 2,7 + 4,7 + 5 + 5,7 + 13,2 = 43,6 

14 tukar 0,5 3 - 2 - 1 - 5 - 4 - 0 12,3 + 2,7 + 9,2 + 5 + 2,7 + 8,9 = 40,8 

15 tukar 4,5 3 - 2 - 1 - 0 - 5 - 4 12,3 + 2,7 + 3,6 + 5,7 + 5 + 8,5 = 37,8 

 
Dari iterasi ini diperoleh rute dengan bobot paling minimum yaitu pada 

indeks ke 3 yaitu 0 – 2 – 1 – 3 – 4 – 5 dengan jarak tempuh 38,5 Km. Karena 

solusi ini tidak lebih baik dari solusi optimal sementara, maka solusi ini 

tidak dipakai menjadi solusi optimal sementara dan hanya dijadikan solusi 

baru untuk melakukan iterasi selanjutnya. 

8. Dengan menggunakan solusi baru 0 – 2 – 1 – 3 – 4 – 5 dari langkah 7, 

dilakukan kembali proses iterasi yang keenam: 
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Tabel 2.13. Iterasi Keenam 

Indeks Pertukaran Rute Jarak 

1 tukar 0,2 2 - 0 - 1 - 3 - 4 - 5 6,6 + 3,6 + 10 + 8,5 + 5 + 12  = 45,7 

2 tukar 0,1 1 - 2 - 3 - 0 - 4 - 5 2,7 +  12,3 + 8,9 + 2,7 + 5 + 9,2  = 44,8 

3 tukar 0,3 3 - 2 - 1 - 0 - 4 - 5 12,3 + 2,7 + 3,6 + 2,7 + 5 + 13,2  = 39,5 
4 tukar 0,4 4 - 2 - 1 - 3 - 0 - 5 9,6 + 2,7 + 10 + 8,9 + 5,7 + 5 = 41,9 

5 tukar 0,5 5 - 2 - 1 - 3 - 4 - 0 12 + 2,7 + 10 + 8,5 + 2,7 + 5,7 = 41,6 

6 tukar 2,1 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 3,6 + 2,7 +12,3 + 8,5 + 5 + 5,7  = 37,8 

7 tukar 2,3 0 - 3 - 1 - 2 - 4 - 5 8,9 + 10 + 2,7 + 9,6 + 5 + 5,7 = 41,9 

8 tukar 2,4 0 - 4 - 1 - 3 - 2 - 5 2,7 + 4,7 + 10 + 12,3 + 12 + 5,7 = 48,6 

9 tukar 2,5 0 - 5 - 1 - 3 - 4 - 2 5,7 + 9,2 + 10 + 8,5 + 9,6 + 6,6 = 49,6 

10 tukar 1,3 0 - 2 - 3 - 1 - 4 - 5 6,6 + 12,3 + 10 + 4,7 + 5 + 5,7 = 44,3 

11 tukar 1,4 0 - 2 - 4 - 3 - 1 - 5 6,6 + 9,6 + 8,5 + 10 + 9,2 + 5,7 = 52,3 

12 tukar 1,5 0 - 2 - 5 - 3 - 4 - 1 6,6 + 12 + 13,2 + 8,5 + 4,7 + 3,6 = 48,6 

13 tukar 3,4 0 - 2 - 1 - 4 - 3 - 5 6,6 + 2,7 + 4,7 + 8,5 + 13,2 +5,7 = 41,4 

14 tukar 3,5 0 - 2 - 1 - 5 - 4 - 3 6,6 + 12,3 + 9,2 + 5 + 8,5 + 8,9 = 60,5 

15 tukar 4,5 0 - 2 - 1 - 3 - 5 - 4 6,6 + 12,3 + 10 + 13,2 + 8,5 + 2,7 = 53,3 

 
Dari iterasi ini diperoleh rute dengan bobot paling minimum yaitu pada 

indeks ke 3 yaitu 3 – 2 – 1 – 0 – 4 – 5 dengan jarak tempuh 39,5 Km. Karena 

solusi ini tidak lebih baik dari solusi optimal sementara, maka solusi ini 

tidak dipakai menjadi solusi optimal sementara.  

Karena jumlah iterasi sudah sama dengan jumlah titik, maka proses 

dihentikan. Dari proses algoritma Tabu Search ini diperoleh rute optimal 

dengan bobot terkecil yaitu pada Iterasi ke 3 pada indeks ke 14 yaitu 3 – 2 

– 1 – 0 – 5 – 4 dengan jarak tempuh 37,8 Km. Tetapi karena titik 

keberangkatnya dari titik 0 maka rutenya menjadi 0 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0. 

Setelah kedua algoritma dijalankan untuk menyelesaikan masalah TSP pada 

permasalahan tersebut, diperoleh hasil dari kedua algoritma tersebut yaitu: 

a) Rute optimal dengan menggunakan Algoritma CIH: 

0 – 2 – 1 – 3 – 4 – 5 – 0 yaitu dengan jarak tempuh 38,5 Km. 
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b) Rute optimal dengan menggunakan Algoritma TS: 

0 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 yaitu dengan jarak tempuh 37,8 Km. 

Solusi yang diperoleh dari kedua algoritma menunjukkan perbedaan, karena 

untuk pencarian TSP dengan bobot minimum pada graf komplit merupakan 

suatu masalah yang sulit dan sampai saat ini belum ada algoritma yang dapat 

menemukannya dengan tepat. Tetapi soslusi dari kedua algoritma ini bisa 

dikatakan mendekati solusi paling optimum, sehingga kedua solusi ini dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian TSP dengan bobot 

minimum pada graf komplit. 

2.8. Javascript 

Javascript adalah bahasa pemrograman yang popular. Javascript merupakan 

sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk HTML dan WEB, untuk 

Server, PC, Laptop, tablet dan lebih banyak lagi. Kode pemrograman javascript 

dapat disisipkan kedalam halaman HTML. Pada awalnya, JavaScript mulai 

diperkenalkan di browser Netscape Navigator 2. Namun waktu itu namanya bukan 

JavaScript, namun LiveScript. Mengingat pada waktu itu teknologi Java sedang 

panas-panasnya atau sedang tren, maka pihak Netscape memutuskan untuk 

mengganti namanya menjadi JavaScript, yang sepertnya nama tersebut lebih 

marketble dibandingkan LiveScript.(Permana, 2016) 

Selanjutnya pihak Microsof (rival Netscape) pun mulai ikut-ikutan 

memfasilitasi web browser buatannya, ‘Internet Explorer’, supaya bisa mendukung 

JavaScript. Namun mungkin karena gengsi, pihak Microsof memberi nama bahasa 

yang lain, yaitu Jscript. Mulai saat itu, Netscape dan Microsof mulai berlomba-



44 
 

 
 

lomba mengembangkan bahasa tersebut dalam versi yang berlainan. Oleh sebab 

persaingan itulah terkadang suatu JavaScript mungkin bisa bekerja dengan baik di 

browser Netscape, tapi tdak demqikian halnya di IE, begitu pula sebaliknya. 

2.8.1. Cara Menulis Javascript 

Ada dua jenis bagaimana javascript dibuat, pertama javascript ditulis dalam 

file yang terpisah dengan HTML, kedua javascript ditulis dalam HTML. Javascript 

yang ditulis diluar HTML disebut Eksternal Javascript dengan ektensi fle .js. Dalam 

HTML, penulisan script diawali dengan <script> … </script>. Script yang akan 

dijalankan harus diletakkan diantara <script> dan </script>. Tag <script> memiliki 

beberapa atribut, namun yang terpentng adalah atribut language dan type. Karena 

Javascript bukan satu-satunya bahasa scriptng, maka sangatlah perlu untuk 

memberitahukan kepada browser bahwa bahasa script yang digunakan adalah 

Javascript dan selanjutnya browser akan menjalankan modul pendukung Javascript 

untuk memprosesnya. Sehingga untuk Javascript, pada tag <script> perlulah 

ditambahkan atribut berikut ini: 

 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

Script dapat diletakkan di tag <body> dan atau di tag <head> pada bagian 

halaman HTML. 

Contoh 1 

<script language=”JavaScript” type=”text/javascript”> 

  alert(“Belajar Javascript”); 

</script> 
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Pada contoh 2 berikut, script di tulis pada bagan <body> 

Contoh 2 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

... 

<script language=”JavaScript” type=”text/javascript”> 

document.write(“<h1> Belajar Javascript</h1>”); 

</script> 

... 

</body> 

</html> 

2.8.2. Penulisan Fungsi pada Javascript 

a) Penulisan javascript di dalam tag <head> 

Dalam contoh berikut, script jaca diletakkan di tag <head> pada halaman 

HTML. Fungsi akan dipanggil ketika tombol diklik. 

Contoh 3 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<script language=”JavaScript” type=”text/javascript”> 

function cobafungsi() 

{ 

document.getElementById("coba").innerHTML="Belajar membuat 

fungsi"; 

} 

</script> 
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</head> 

<body> 

<h1>Halaman WEB</h1> 

<p id="coba">A Paragraph</p> 

<button type="button"onclick="cobafungsi()">Coba 

Fungsi</button> 

</body> 

</html> 

b) Penulisan javascript di dalam tag <body> 

Dalam contoh berikut, fungsi javascript diletakkan di tag <body> pada 

halaman HTML. Fungsi akan dipanggil ketka tombol diklik. 

Contoh 4 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1>Halaman Web</h1> 

<p id="coba">A Paragraph</p> 

<button type="button" onclick="cobafungsi()">Coba</button> 

<script language=”JavaScript” type=”text/javascript”> 

Function cobafungsi() 

{ 

document.getElementById("coba").innerHTML="Belajar Fungsi  

Javascript"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 
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c) Memberi Komentar pada Javascript. 

Komentar pada suatu script tdak akan dieksekusi oleh Javascript. Komentar 

ditambahkan pada script untuk memberikan penjelasan script atau membuat skrip 

tdak dieksekusi. Untuk memberikan komentar yang hanya satu baris gunakan //. 

Berikut contoh bagaimana memberi komentar single. 

Contoh 5 

// Write to a heading: 

document.getElementById("myH1").innerHTML="Selamat datang di 

Homepage Saya"; 

// Write to a paragraph: 

document.getElementById("myP").innerHTML="Ini adalah paragraph 

saya."; 

Contoh 6 

var x=5; // mendeklarasikan x dan memasangkannya dengan 5 

var y=x+2; // mendeklarasikan y dan memasangkannya dengan x+2 

Untuk memberikan komentar lebih dari satu baris, gunakan /* dan */. Jadi 

script yang terletak di antara /* dan */ akan dianggap sebagai komentar. Berikut 

contoh memberi komentar yang lebih dari satu baris. 

Contoh 7 

/* 

Kode berikut akan ditulis ke heading dan paragraph. 

Dan akan menampilkan halaman homepage 

*/ 

document.getElementById("myH1").innerHTML="Selamat datang di 

Homepage Saya"; 
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document.getElementById("myP").innerHTML=" Ini adalah paragraph 

saya."; 

2.8.3. Tipe Data dan Variabel 

a) Tipe Data dan Variabel pada Javascript 

Lazimnya bahasa pemrograman, javascript memiliki tpe data dan variabel. 

Variabel pada javascript sepert kotak atau wadah yang digunakan untuk 

menyimpan informasi yang senantasa dapat diload. Sedangkan tpe data terkait 

dengan jenis data atau nilai yang disimpan dalam variabel. 

b) Deklarasi Variabel 

Dalam javascript, setap kali akan menggunakan variabel, langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah mendeklarasikan keberadaan nama variabel. Hal ini 

perlu dilakukan karena dengan adanya deklarasi nama variabel, computer akan 

menyediakan beberapa bagian memori untuk menyimpan nilai pada nama variabel 

tersebut. Untuk mendeklarasikan variabel digunakan kata var dalam 

mendeklarasikan nama variabel ada beberapa aturan yang harus diperhatkan, yaitu: 

1. Nama variabel harus dimulai dengan huruf 

2. Nama variabel juga dapat dimulai dengan $ dan _ 

3. Nama variabel adalah casesensitve (memperhatkan besar kecilnya huruf). 

4. Jangan menggunakan Reserved Word atau kata tercadang sebagai nama variabel. 

Kata tercadang adalah kata yang sudah built in dalam javascript yang sudah 

bermakna khusus. Penggunaan kata tercadang ini akan mengakibatkan error. 

Contoh 1 

var namakota; 
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namakota=“Malang”; 

Contoh 2 

var namakota=“Malang”; 

Contoh 3 

var namakota=“malang”, propinsi=“Jawa Timur”, kode=”3”, x=6.23; 

Contoh 1 di atas, dideklarasikan variabel namakota. Pada awal 

endeklarasian, nilai dari variabel namakota adalah null (kosong). Kemudian 

variabel namakota diberi nilai Malang. Untu memberikan nilai pada suatu variabel 

digunakan tanda petk dua (“) apabila tpe datanya berupa string. Pada contoh 2 

mendeklarasikan variabel namakota yang sekaligus memberi nilai pada variabel 

namakota. Contoh 3 di atas mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus. Untuk 

mendeklarasikan beberapa variabel digunakan tanda koma (,) untuk memisahkan 

variabel satu dengan yang lainnya. 

c) Tipe Data 

Tipe data pada javascript meliput : String, Integer, Float, Array, Object dan 

Booleans. Tipe data string adalah data yang memuat karakter, misalnya “Malang”. 

String adalah sebarang text yang ada di dalam tanda petk, baik petk ganda (“) 

maupun petk tunggal (‘). Tipe data integer dan float merupakan tpe data numerik. 

Dalam mendeklarasikan tpe data object digunakan tanda kurung kurawal (, … - ). 

Setap property dalam tpe data object dipisahkan dengan menggunakan tanda koma 

(, ). Tipe data Booleans terdiri dari dua nilai, yaitu true atau false. Berikut beberapa 

contoh penggunaan tpe data pada javascript. 
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Contoh 4 

var namakota=“Malang”;   // tipe data string 

var propinsi=’Jawa Timur’;  // tipe data string 

var x1=34;     // tipe data integer 

var x2=3.14;    // tipe data float 

var y=123e4;    // tipe data integer 

var x=true;    // tipe data boolean 

Contoh 5 

//berikut beberapa cara mendeklarasikan Array 

var mobil=new Array(); 

mobil[0]=”Toyota”; 

mobil[1]=”Daihatsu”; 

mobil[2]=”Honda”; 

var bulan=new Array(“Januari”,”Febuari”,”Maret”,”April”); 

var kampus=[“UM”,”UNMUH”,”KANJURUHAN”,”UIN MAULANA MALIK”,”ITN”]; 

Contoh 6 

var klien={nama:”Pamungkas”, sex:”Laki-Laki”, id:”5758”}; 

Contoh di atas dideklarasikan beberapa variabel dengan berbagai tpe data. 

Pada contoh 4 di atas dideklarasikan variabel dengan tpe data string, integer, float 

dan Boolean. Contoh 5 di atas mendeklarasikan tpe data jenis array, dan beberapa 

cara variasi penulisannya. Pendeklarasian variabel dengan tpe data object 

dicontohkan pada contoh 6. 
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2.8.4. Operator pada Javascript 

a) Operator Aritmatka 

Operator aritmatka digunakan untuk melakukan operasi aritmatka antara 

variabel dan atau nilai. Misal diberikan y = 5, tabel berikut menjelaskan tentang 

operator aritmatka. 

Tabel 2.14. Operator Aritmatika 

Operator Deskripsi Contoh Nilai x Nilai y 

+ Penjumlahan x = y+2 7 5 

- Pengurangan x = y-2 3 5 

* Perkalian x = y*2 10 5 

/ Pembagian x = y/2 2.5 5 

% Modulus (sisa bagi) x = y%2 1 5 

++ Increment 
x = y++ 6 6 

x = ++y 5 6 

-- Decrement 
x = y-- 4 4 

x = --y 5 4 

 

b) Operator Pemberian Nilai 

Operator pemberian nilai digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. 

Dalam contoh berikut, diberikan x = 10, dan y = 5. Tabel berikut menjelaskan 

operator pemberian nilai. 

Tabel 2.15 Operator Pemberian Nilai 

Operator Contoh Sama dengan Hasil 

= x = y  x = 5 

+= x+=y x = x+y x = 15 

-= x-=y x = x-y x = 5 

*= x*=y x = x*y x = 50 

/= x/=y x = x/y x = 2 

%= x%=y x = x%y x = 0 
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c) Operator + yang digunakan pada tpe data String 

Operator + juga dapat digunakan untuk menambahkan variabel bertpe data 

string atau nilai text. 

Contoh 1 

//untuk menambahkan dua atau lebih variabel tipe String, gunakan 

operator + 

txt1="Selamat Datang"; 

txt2="Di Jurusan Matematika"; 

txt3=txt1+” “+txt2; 

Hasil dari script di atas adalah : 

Selamat Datang Di Jurusan Matematika 

Contoh 2 

//menambahkan String dan Bilangan 

x=5+5; 

y="5"+5; 

z="angka "+5; 

Hasil dari script di atas adalah : 

10 

55 

angka 5 

d) Operator Pembanding 

Operator pembanding digunakan dalam pernyataan logika untuk menentukan 

kesamaan atau perbedaan diantara nilai-nilai. Diberikan nilai X = 5, tabel dibawah 

ini menjelaskan operator pembanding. 
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Tabel 2.16 Operator Pembanding 

Operator Deskripsi Pembanding Balikan 

== Sama dengan 
x==8 FALSE 

x==5 TRUE 

=== 
Sama persis dengan (nilai dan tipe 

data 

x==="5" FALSE 

x===5 TRUE 

!= Tidak sama dengan x!=8 TRUE 

!== 
Tidak sama dengan ( nilai atau pun 

data) 

x!=="5" TRUE 

x!==5 FALSE 

> Lebih besar dari x>8 FALSE 

< Lebih Kecil dari x<8 TRUE 

≥ Lebih besar sama dengan x>=8 FALSE 

≤ Lebih kecil sama dengan x<=8 TRUE 

 

e) Operator Logika 

Operator logika digunakan untuk menunjukkan nilai kebenaran antara 

beberapa variabel atau beberapa nilai. Diberikan nilai X = 6 dan Y = 3, table 

dibawah menjelaskan operator logika. 

Tabel 2.17 Operator Logika 

Operator Deskripsi Pembanding Balikan 
&& Dan (x<10&&y>1) TRUE 
| | Atau (x == 5 | |y ==5) FALSE 
! Negasi/Ingkaran !(x==y) TRUE 

 

f) Operator Bersyarat 

Javascript juga memuat operator bersyarat yang memberikan suatu nilai ke 

suatu variabel berdasarkan kondisi yang sama.Syntaxnya : 

NamaVariabel=(syarat)?nilai 1: nilai 2 

Contoh 3 : 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
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<body> 

<p>Klik tombol untuk memeriksa usia</p> 

Usia:<input id="usia" value="18" /> 

<p>Apakah Usianya mencukupi?</p> 

<button onclick="myFunction()">Coba Cek Usia</button> 

<p id="coba"></p> 

<script> 

function myFunction() 

{ 

var usia,periksa; 

usia=document.getElementById("usia").value; 

periksa=(usia<18)?"Terlalu Muda":"Usia memenuhi"; 

document.getElementById("coba").innerHTML=periksa; 

} 

</script> </body> </html> 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rute optimal pendistribusian barang PT. Buya Barokah di Kab. Jepara 

yang diperoleh dengan menggunakan algoritma Cheapest Insertion 

Heuristic (CIH) dan algoritma Tabu Search (TS) menghasilkan solusi 

optimal dengan jarak tempuh rute yang sama yaitu sepanjang 86,2 km. 

Namun berdasarkan dari langkah-langkah kedua algoritma dalam mencari 

rute pendistribusian barang paling optimal yang telah dikerjakan, langkah-

langkah dari algoritma Cheapest Insertion Heuristics (CIH) lebih efisien 

karena dalam prosesnya tidak mengulang-ulang proses yang sama berkali-

kali. Sedangkan pada langkah-langkah algoritma Tabu Search (TS) 

cenderung mengulang-ulang langkah yang sama sehingga terkadang 

menghasilkan suatu solusi yang sama dengan solusi yang telah didapat 

sebelumnya, hal itu menjadikan proses pencarian dengan algoritma Tabu 

Search menjadi lama dibandingkan dengan algoritma CIH. Pendistribusian 

menggunakan algoritma Cheapest Insertion Heuristics (CIH) dan Tabu 

Search (TS) dimulai dari titik pertama atau tempat keberangkatan yaitu 

Mayong – Welahan – Kedung – Kerapyak – Sekuro – Bulungan – Ngasem 

– Buaran, dan kemudian kembali ke titik pertama lagi. 
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2. Rute optimal pendistribusian barang PT. Buya Barokah yang diperoleh 

dengan menggunakan program Javascript menghasilkan solusi sama 

dengan hasil yang diperoleh menggunakan cara manual atau cara 

perhitungan kedua algoritma yaitu jarak tempuhnya sepanjang 86,2 km. 

Rute yang dihasilkan pun sama dengan cara manualnya, ini berarti 

program aplikasi tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

menentukan sikel Hamilton dengan bobot minimum. Berdasarkan hasil 

jarak tempuh yang diperoleh dari kedua algoritma dan menggunakan 

program Javascript yaitu 86,2 km, rute ini berhasil memangkas jarak 

tempuh hingga 21,3 km dibandingkan jika menggunakan cara lama yang 

dilakukan oleh distributor PT. Buya Barokah, yang biasanya menempuh 

jarak sepanjang 107,5 km. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari hasil analisis kasus 

pada penelitian ini, maka beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan pembahasan mengenai penggunaan algoritma Cheapest 

Insertion Heuristic (CIH) dan algoritma Tabu Search (TS) dalam 

pencarian rute optimal pendistribusian barang pada PT. Buya Barokah, 

serta pembuatan program pengaplikasian kedua algoritma tersebut. 

Diharapkan, untuk kedepannya penelitian ini dapat digunakan sebagai 

saran dan masukan dalam menentukan rute pendistribusian khususnya 

pada PT. Buya Barokah. Selain itu untuk pemilik usaha-usaha lain, yang 
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membutuhkan pencarian rute distribusi pada usahanya, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam menentukan 

rute optimal pendistribusian barang di perusahaannya.  

2. Pada penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas 

cakupan permasalahnya, misalkan bobot pada graf yang digunakan dapat 

diperluas mencakup waktu tempuh, biaya tempuh. Dimana dalam 

penelitian ini hanya sebatas jarak tempuh antar tujuan pengiriman, 

sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas 

spesifikasi bobot tersebut. Kemudian untuk program yang telah ada, untuk 

dapat dikembangkan lagi khususnya dalam persoalan penginputan data 

yang dalam penilitian ini masih cukup sulit untuk digunakan, agar 

kedepannya penggunaan program ini akan semakin optimal. 
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