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2.1 Kajian Literatur

Scheduling adalah fungsi pembuat keputusan agar dapat menjawab pertanyaan

fundamental dalam sistem manejerial, yaitu :

1. Produk apayang siap untuk diproduksi ?

2. Dalam jumlah berapa sebuah produk mampu diproduksi ?

3. Apakah sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan sesuai target ?

Dalam Iingkungan manufaktur, dengan sumber daya yang terbatas , apabila terjadi

permintaan dari konsumen, maka dengan kegiatan penjadwalan yang optimal dapat

memenuhi permintaan (Baker, 1974). Beberapa hal dalam sistem produksi

mengakibatkan penjadwalan diklasifikasikan menjadi baberapa macam. Penelitian yang

dilakukan untuk tugas akhir ini adalah penjadwalan job bertipe job shop, dengan

melihat bahwa karakter yang konsumen yang berkembang dalam pasar adalah

konsumen menginginkan variasi produk yang besar. Dalam beberapa tahun ini, telah

banyak penelitian yang dilakukan dalam kasus Scheduling. Pierreval dan Mebarki

(1997) menyelesaikan kasus penjadwalan pada sistem manufaktur dengan menggunakan

pendekatan dispatching rule, dalam literatur yang ditulis mcnyatakan hasil penelitian

yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh mengindikasikan peningkatan pada rata -

rata tardiness. Holthaus dan Ziegier (1997) juga melakukan pendekatan sama untuk

menyelesaikan kasus penjadwalan job shop yang mempunyai kasus dinamik



stokastik.Untuk kasus penjadwalan sederhana (jumlah mesin<=10 dan jumlah job<=lO)

dapat diselesaikan misalkan dengan pendekatan abranch and bound algoritm sedangkan
untuk kasus penjadwalan yang lebih besar jumlah job dan mesinnya dapat diselesaikan

dengan metode heuristik, aturan dispatching atau strategi khusus,misalkan, simulated
annealing, tabu search, atau genetic algoritm (Holthaus dan Zsiegler,1997).

Muh.Ridwan AP dan Chairul Saleh (2003) melakukan penelitian untuk menyelesaikan

kasus penjadwalan sistem manufaktur bertingkat dimana mesin- mesin disusun dalam

beberapa stage, dilakukan dengan menggunakan Algoritma Genetik sehingga total
pengerjaan produk minimal (minimasi makespan), hasil alternatif sequence penjadwalan
yang diperoleh AG lebih baik jika dibandingkan dengan metode Tabu Search walaupun

mlai makespan-nya sama (Chainil, et.al..2003).

Penelitian tugas akhir yang mengambil kasus penjadwalan job shop telah banyak

dilakukan sebelumnya. Agus Mardiana (1997) dalam skripsi menyelesaikan kasus

penjadwalan job shop untuk meminimalkan waktu penyelesaian keseluruhan dengan

menggunakan pendekatan Heuristic Dispatching Rule, Active Schedule Generation^ Non

delay Schedide generation. Untuk kasus yang sama, Shidiq Al Hakim (2003)

menyelesaikan permasalahan yang sama dengan menggunakan Algoritma Semut.

Gargeya dan .Deane (1996) dalam artikelnya menulis bahwa dalam penjadwalan job
shop, batasan yang ada bukan hanya ada pada mesin dimana set up. maintenance.

operasi di setiap mesin,dan perakitan dapat menjadi batasan meskipun telah dilakukan

penjadwalan.Nuning Eko Yanuarti (2003) melakukan penelitian yang ditulis dalam

skripsinya , constrain diatasi dengan menggunakan pendekatan Theory ofConstraint.

Mesin bottleneck merupakan salah satu contoh dari constraint dalam lantai produksi



Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mampu menghasiikan urutan

pengerjaan job yang menghasiikan total pengerjaan (makespan) yang minimal. Daiam
mass production, makespan yang minimal dapat meningkatkan produktifitas perusahaan
karena perusahaan dapat menghasiikan produk dengan jumlah banyak daiam rentang
waktu siklus produksi. Berangkat dari inilah. perusahaan yang bertipe order oriented,
dapat menerapkan kelebihan dari minimasi makespan. Duedate yang datang dari
konsumen dapat ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan titik waktu makespan

yang telah diminimalkan dengan penjadwalan.

2.2 Tipe Lingkungan Manufaktur

Sistem manufaktur di masa mendatang mau tidak mau hams menghadapi suasana

ketidakpastian yang tinggi. Perilaku konsumen yang tidak menentu, yang

mempengaruhi permintaan yang terjadi akan sangat menentukan perusahaan untuk bisa
lebih responsif mengantisipasi permintaan. Oleh karena itu, sebuah sistem manufaktur

harus dapat menyusun sebuah strategi untuk berkompetisi agar perusahaan tetap dapat

berjalan.

Penyusunan strategi hanis disesuaikan dengan lingkungan manufaktumya.

Beberapa tipe lingkungan manufaktur yang ada sekarang adalah Make To Stock, Make
To Order, Assemble To Order, dan Engineering To Order.(tuning EY, 2003)



2.2.1 Make To Stock

Make To Stock (MTS) adalah sistem manufaktur yang memproduksi untuk disimpan.

Sistem manufaktur akan memproduksi produk dalam jumlah yang besar, yang

kemudian akan disimpan, untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Kegiatan-

kegiatan perencanaan dan kontrol di lingkungan MTS bertujuan untuk meningkatkan
output dengan cara meminirnasi waktu kegiatan produksi.

2.2.2 Make To Order

Make To Order (MTO) adalah sistem manufaktur yang memproduksi untuk pesanan.

Sistem manufaktur akan memproduksi produk dengan spesifikasi dan jumlah yang

sesuai dengan pesanan customer dan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam
lingkungan Make To Order ini kata kunci dalam penyusunan strategi manufakturingnya
adalah menepati waktu (duedate). Kegiatan-kegiatan perencanaan dan kontrol di

lingkungan MTO bertujuan untuk meminirnasi slack selesainya sebuah kegiatan dari

duedate kegiatan tersebut.

2.2.3 Assemble To Order

Assemble To Order (ATO) adalah sistem manufaktur yang memproduksi untuk pesanan

yang aktifitas produksinya hanya merakit part-pan penyusun sebuah produk.
Lingkungan ATO, mempunyai karakteristik yang hamptr sama dengan lingkungan

MTO. Hal yang membedakan lingkungan ATO dan MTO adalah lead time (waktu



senggang) dari aktifitas produksinya cenderung lebih pendek dibandingkan dengan

lingkungan manufaktur MTO.

2.2.4 Engineering To Order

Engineering To Order (ETO) adalah sistem manufaktur yang memproduksi dengan
mulai merancang segaia sesuatu yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk
yang fungsi dari produk tersebut berasal dari customer dengan jumlah produk dan waktu
yang telah ditentukan. ETO mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan MTO
namun dalam lingkungan ETO akan membutuhkan lead time manufaktur yang lebih

lama dari lingkungan MTO.

13 Konsep Dasar Penjadwalan

2.3.1 Pengertian Penjadwalan

Teknik penjadwalan timbul karena adanya berbagai keterbatasan dalam usahanya untuk
memenuhi kriteria tertentu. Penjadwalan atau yang sering disebut dengan Scheduling

didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengalikasikan sumber daya yang dipunyai

sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan sekumpulan pekerjaan Ijob dalam suatu

periode tertentu (Baker. 1974). Sedangkan penjadwalan menurut Morton dan Pentico
<1993) adalah suatu proses pengorganisasian, pemilihan dan pengalokasian waktu dari

sumber daya yang dimiliki untuk mengerjakan semua aktifitas yang diperlukan untuk

menghasiikan sejumiah output yang diinginkan pada waktu yang telah ditentukan,

dengan tetap memperhatikan hubungan constrain antara aktifitas dan sumber daya yang



ada. Dapat ditarik dua hal yang bcrkaitan dengan scheduling. Pertama, scheduling

merupakan pembuat keputusan. Dalam lingkungan manufaktur, dengan sumber daya

yang terbatas, maka kegiatan scheduling sangat dibutuhkan agar dapat memenuhi

penniiitaan dengan infonnasi apakali sumber daya yang diniiliki mampu memenuhi

tujuan yang akan dicapai. Penjadwalan pengerjaan job yang kurang baik mengakibatkan

permintaan yang terjadi tidak bisa dipenuhi semuanya. Kedua, scheduling merupakan

dasar pemikiran optimasi. Agar dapat melakukan kegiatan scheduling dengan baik .

maka diperlukan penguasaan prinsip, model dan teknik penjadwalan Hy\ sendiri.

Penjadwalan juga dapat didefinisikan sebagai pengambil keputusan tentang

penyesuaian aktifitas dan sumber daya dalam rangka menyelesaikan sekumpulan

pekerjaan agar tepat pada waktunya / memenuhi due date dan mempunyai kualitas

seperti yang diinginkan (Morton, 1993). Keputusan yang dibuat dalam penjadwalan

meliputi :

2. Pengurutan pekerjaan (sequencing)

3. Waktu mulai dan selesai pekerjaan (timing)

4. Urutan operasi untuk suatu pekerjaan (routing)

Persoalan penjadwalan timbul apabila terdapat beberapa pekerjaan yang dapat

dikerjakan secara bersamaan sedangkan jumlah mesin atau peralatan yang diniiliki

terbatas. Sehingga dapat ditarik kesiinpulan bahwa jika sumber daya yangdiniiliki tidak

terbatas, maka masalah penjadwalan itu tidak ada Untuk mendapatkan hasil yang

optimal dengan keterbalasan sumber daya yang dimiliki, maka diperlukan adanya
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penjadwalan sumber-sumber tersebut secara cfisien. Dengan mengasumsikan bahwa

semua pekerjaan sudah ada di lini produksi sejak t ^ 0 (Fogarti, 1991) menyebutkan

bahwa jadwal tersebut layak apabila :

1. Tidak ada overlap diantara saat operasi.

2. Urutan pekerjaan sesuai dengan urutan proscsnya.

2.3.2 Tujuan Penjadwalan

Secara unium tujuan penjadwalan adalah (Baker, 1974):

1. Meningkatkan produktifitas mesin. yaitu dengan niengurangi waklu mesin

menganggur.

2. Mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan jalan mengurangi jumlah rata-

rata pekerjaan yang menunggu antrian suatumesin karena mesin tersebut sibufc.

3. Mengurangi ketcrlambatan karena telah melampaui batas waktu, dengancara :

a) Mengurangi maksimum keterlambatan.

b) Mengurangi jumlah pekerjaan yang tcrlambat.

2.3.3 Kriteria Performansi dalam Scheduling

Kegiatan scheduling dilakukan dengan sebuah kriteria perfonnansi tertentu yang ingin

dicapai. Kriteria perfonnansi ini sangat berkaitan dengan lingkungan manufaktur dari

perusaliaan. Sebagai contoh, apabila perusahaan mempimyai lingkungan manufaktur

bertipe make to stok (MTS) . maka sebagian besar kegiatan scheduling dilakukan

dengan tujuan untuk meminirnasi waktu proses sekumpulan kegiatan, denganharapan



23.4 Klasifikasi Penjadwalan Produksi

Ada beberapa model pcrsoalan penjadwalan yang dapat dibedakan ke dalam 4 jenis

keadaan, yaitu (Baker, 1974):

1 Berdasarkan mesin yang digunakan dalam proses penjadwalan produksinya dapat

dikelompokkanmenjadi:

a. Penjadwalan pada mesin tunggal (single machine shop)

Yaitu penjadwalan dimana fosilitas produksi yang digunakan hanya terdiri dari

satu mesin dan semua pekerjaan harus diproses pada mesin tersebut. Mesin

dapat memproses pekerjaan pada waktu kapanpun dan proses penyelesaian

pekerjaan terjadi hanya pada satu waktu saja maka pekerjaan tersebut selesai.

b. Penjadwalan pada dua mesin

Yaitu penjadwalan dimana fasditas produksi ini terdiri dari dua mesin dan

semua pekerjaan harus melewati dua jenis mesin berbeda.

c. Penjadwalan padabanyak mesin dan paralel

Yaitu penjadwalan dimana fasilitas produksi terdiri dari banyak mesin yang

harus dilalui oleh semua pekerjaan sesuai dengan urutan operasinya. Ada dua

macam penjadwalan untuk mesin banyak dan paralel ini, yaitu penjadwalan

mesin paralel pada single stage dan penjadwalan mesin paralel multi stage. Pada

gambar2.1, n menunjukkan indeks job (n = 1,2,3 jumlah job).Mi mewaktli

indeks mesin pada tiap stage (a, b, c...) dengan i - 1. 2,3,... jumlahmesin .
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Gambar 2.1 Ilustrasi Layout Mesin Paralel Multi Stage

2. Berdasarkan pola aliran prosesnya, penjadwalan produksi dapat diklasifikasikan

menjadi: (Nmiing EY,2003)

a. Penjadwalanjob shop

Dalam sebuah lingkungan manufakftir yang produksi produknya sesuai pesanan

konsumen, dituntut unmk mempunyai shop jloor dengan fleksibilitas yang

relatif tinggi, karena dalam pola yang seperti ini dimungkinkan adanya aliran

pan backward dan forward. Dalam pola ini setiap job mempunyai pola aliran

atau rute pada setiap mesin yang spesifik, dan sangat memungkinkan perbedaan

pola aliran untuk setiap job yang akan dijadwalkan. Akibat aliran proses yang

tidak searali ini, maka setiap job yang akan diproses pada satu mesin merupakan

job yang bani atau job dalam proses, dan job yang keluar dari mesin mempakan

job yang sudah jadi axaw job dalam proses. Penjadwalan seperti ini biasa disebut

dengan istilah penjadwalan n pekerjaan pada m mesin. Pada penjadwalan job

shop ini urutan proses yang digambarkan adalah untuk setiap job sehingga notasi



yang digunakan berbentuk triplet (i, j, k), dimana hal ini dapat menjelaskan

bahwa operasi j darijob i padamesin k.

Dalam penjadwalan job shop terdapat 4 faktor yang menjelaskan dan

mengelompokkan masalah penjadwalan secara spesifik, yaitu (Wirawan, 2003):

1. Pola kedatangan pekerjaan.

2. Jumlah mesin

3. Pola aliran pekerjaan pada mesin

4. Ukuran perfonnansi

Ilustrasi untuk model job shop seperti berikut : n menunjukkan indeks job

(n= 1,2,3,..., jumlah job). Mi mewakili indeks mesin dengan i=l,2,3,..., jumlah

mesin.

Gambar 2.2 Ilustrasi LingkunganJobshop

b. Penjadwalan Flowshop

Apabila sebuah produk membutuhkan n pan (Job) . yang urutan proses setiap

job sama, maka dapat dikatakan bahwa sistem mempunyai njob dan mmesin.

Pada pola penjadwalan seperti ini dijumpat pola aliran yang identik dari satu

mesin ke mesin lain. Walaupun pola aliran ini semua job akan mengalir pada

jalur produksi yang sama. yang dikenal dengan pure Howshop, tetapi bisa juga



berbeda pola alirannya. Kondisi ini terjadi jika part-part yang akan dikerjakan

mcmeriukan jumlah proses yang tidak sama. Ada beberapa part yang

membutulikan semua mesin yang ada untuk diproses, namun ada beberapa part

yang membutulikan hanya sebagian mesin saja. Apabila aiali aliran proses part-

part tersebut dapat dibuat maju semua. maka lingkungan manufaktur seperti ini

disebut sebagai tipe general j/owshop.

Ilustrasi dari tipe flow shop seperti beiikut . n menunjukkan indeks job (u ^

1,2,3,..., jumlah job). Mi mewakili indeks mesin dengan i- 1,2,3,...jumlah

mesin.

o

output

Gambar 2.3 Ilustrasi lingkungan flowshop murni

o

Ml \-* M2 p»j M3 [-» —H|Mrn

o
Gambar 2.4 Ilustrasi lingkungan general flowshop

ouput



c. Penjadwalan Open Shop

Dalam pola aliran ini tidak dijumpai pola aliran spesifik untuk setiap fob, tipe

penjadwalan model ini sangatjarang dijumpai dalam dunia manufaktur.

3. Berdasarkan kedatangan job, penjadwalan produksi dapat diklasifikasikan menjadi :

(Wirawan,2003)

a. Penjadwalan statis, dimanajab yang datang secara bersamaan dan siap dikerjakan

pada mesin yang tidak sedang bekerja.

b. Penjadwalan dinamis, dimana kedatangan job tidak menentu, dijumpai adanya

variabel waktu sebagai faktor pengaruh.

2. Berdasarkan sifat infonnasi yang diterima, penjadwalan produksi dapat

diklasifikasikan menjadi: (Wirawan, 2003)

a.Penjadwalan detenninistik, dimana infonnasi yang diperoleh pasti.

b.Penjadwalan stokastik. dimana infonnasi yang diperoleh tidak pasti. tetapi

memiliki kecenderungan yang jelas atau membentuk distribusi probabilitas lertenlu

atau mengandung aspek ketidakpastian.

Aspek yang dimaksud :

1. Karakteristik pekerjaan dari segi kedatangan, batas waktu penyelesaian

dabn perbedaan kepentingan antar pekerjaan.

2. Karakteristik pekerjaan dari banyaknya operasi, susunan mesin dan

waktu operasi.

3. Karakteristik mesin dari segi jumlah kapasitas mesin, kemampuan dan

kecocokan tiap mesin dengan pekerjaan yang diberikan.

c. Penjadwalan tangguh, hal ini menyangkut kekaburan informansi.

Logika fuzzy sangat berperan dalam penjadwalan ini.



23.5 Kriteria Asumsi dalam Penjadwalan Produksi

Permasalahan penjadwalan pada intinya adalah menentukan ukuran produksi yang

memberikan solusi terbaik dengan kriteria sebagai berikut: (\Virawan,2003)

1. memenuhi kendala teknologi (technological constraint) yang ada, dengan kata lain

bahwa jadwal yang didapatkan merupakan jadwal yang layak.

2. Memenuhi satu atau beberapa kriteria perfonnansi yang didefinisikan terlebih

dahulu sebelumnya.

Variabel ukur perfonnansi yang telah dikembangkan dalam

Lingkungan penjadwalan diantaranya sebagai berikut: (Nuning EY, 2003)

1. Completion time, yaitu waktu penyelesaian operasi paling akhir suatujob i.

2. Flow time, disebut jugadengan shop time atau manufacturing interval, yaitu waktu

yang diperlukan suatujob i berada di shop atau sistem.

3. Waiting time, yaitu waktu menunggu antara waktu suatu proses selesai diproses

hingga dimulai operasi berikutnya dari pengerjaan tiap operasi padajob i.

4. Lateness, yaitu lamanya perbedaan antara completion time dan duedate (di) dari

suatujob I ataudapat diartikan sebagai waktu keterlambatan.

5. Tardiness, yaitu lamanya keterlambatan waktu penyelesaian suatujob i.

6. Earliness, dimana completion time yang didapat lebih cepat dari duedate dari suatu

job i yangtelah diketahui sebelumnya.

7. Mekespan, yaitu jangka waktu penyelesaian sutu penjadwalan yang merupakan total

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dimana ti adalah

waktu proses dari pekerjaan ke-i. Makespan diketahui dengan mencan Cmax dari

semuajob yang sedang dijadwalkan.



8. Processing Time (tij), yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi ke-

j dari suatu job ke-i, yang didalamnya mencakup waktu persiapan dan pengaturan

proses(s£/ up).

9. Release Time (ri), yaitu waktu selesainya suatu job i dikerjakan ataupun waktu

siapnya sutu job i untuk dapat diproses lagi pad stage seianjutnya.

10. Due Date (di), merupakan waktu batas akhir diselesaikannya suatu pekerjaan.

Dari variabel ukur performansi diatas, didapatkan beberapa fungsi tujuan yang lazim

digunakan, meliputi: (Baker,l974)

1. Minimasi makespan.

2. Minimasi total waktu tertimbang (totalweightedflow time).

3. Minimasi keterlambatan tertimbang (weightedlateness)

4. Minimasi keterlambatan maksimum (maksimum lateness).

5. Minimasi jumlahjob yang terlambat

6. Minimasi total flow time.

Pada penelitian ini digunakan fungsi tujuan minimasi makespan. Beberapa asumsi

yang digunakan dalam penjadwalan adalah :

1. Asumsi untuk karakteristik job :

a. Tiap job diselesaikan menurut proses yang sudah disusun sesuai dengan alur

proses yang ada.

b. Job merupakan suam kesatuan operasi.

c. Setiap job saat diproses tidak ada proses berhenti jadi job diproses dari

awal dari awal sampai akhir tanpa ada interupsi pada mesin atau diantara

mesin.



d. Setiap job inemiliki jumlah operasi yang sudah teretntu, dimana di setiap

operasi hanya dilakukan pada satu mesin

e. Jika dalam duatu kondisi ada sekumpulanywA yang harus diselesaikan , maka

setiap job yang sudah dimulai dikerjakan harus diselesaiakn terlebih dahulu.

tidak boleh ada penundaan.

f Jika ada sekumpulan job yang sudah selesai dikerjakan pada suam mesin,

maka job itu yang akan dijadwalkan terlebih dahuiu. Untuk diproses pada

mesin seianjutnya, sehingga akan menghasiikan penjadwalan yang aktif

(non-delay scheduling)

g. Teknologi pembuatan sudah diketahui

2. Asumsi untuk karakteristik mesin

a. Kerja mesin dalam shop adalah independent sehingga mesin dapat

beroperasi pada kecepatan output maksimum.

b. Secara kontinu mesin siap dibebani job selama periode penjadwalan.

3. Asumsi untuk karakteristik waktu proses

a. Waktu proses diambil dari pengalaman sebelumnya dan waktunya dianggap

deterministik.

b. Waktu set up dan waktu jika terjadi penghentiau mesin termasuk di dalam

waktu proses.

Asumsi lain yang sangat berpenganih terhadap penjadwalan ialah selalu

tersedianya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam proses operasi, seperti

tersedianya peralatan dan bahan penunjang dalam jumlah yang dibutuhkan.



2.4 Algoritma Genetik

2.4.1 Deskripsi Algoritma Genetik

Algoritma Genetik merupakan salah satu algoritma pencarian terstruktur yang
didasarkan pada analogi mekanisme seleksi dan informasi genettka alami atau
merupakan suatu model komputasi yang diilhami oleh evolusi seleksi alamiah yang
didasarkan pada teori genetika. Algoritma Genetika adalah suatu pembelajaran mesin,
berdasarkan atas prinsip evolusi genetika dimana spesies yang mampu beradaptasi

dengan lingkungannya akan dapat terus hidup, sedangkan yang tidak mampu akan
tersingkir.(lrawan EN,2004) Dalam penggunaannya algoritma genetik meniru beberapa
proses yang ditemukan pada proses evolusi ilmiah atau konsep Algontma Genetik itu
sendiri berhubungan erat dengan konsep genetika dan teori evolusi yang dikemukakan

oleh Darwin yang memberikan kerangka kerja secara teoritis tentang adaptasi biologis

yang merupakan perilaku yang diturunkan dari beberapa mekanisme evolusi alam
seperti seleksi, rekombinasi, mutasi dan reproduksi. Aplikasi Algoritma Genetika
sendiri telah meluas ke berbagai bidang seperti optimasi dan klasifikasi, pencarian

^uategi investaM alau peuuogiaman otomatis. Di Jerman ada Rechenberg dan Schewel
yang tekniknya dikenal dengan nama strategi evolusi (evolution strategies). Conrad dan
koleganya mengembangkan apa yang dmamakan sebagai dmamika evolusioner

(evolutionary dynamics). Dan masih banyak lagi yang mengembangkan teknik-teknik

seperti diatas.

Algoritma genetik pertama kali dikemukakan oieh john Hotand dari Universitas

Michigan yang memulai peneiiUarmva pada awal tahun 1960. Penelitian pertamanya
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2.4 Algoritma Genetik

2.4.1 Deskripsi Algoritma Genetik

Algoritma Genetik mempakan salah satu algoritma pencarian terstruktur yang

didasarkan pada analogi mekanisme seleksi dan inlbrmasi genetika alami atau

mempakan suatu model komputasi yang diilhami oleh evolusi seleksi alamiah yang

didasarkan pada teori genetika. Algoritma Genetika adalah suatu pembelajaran mesin,

berdasarkan atas pnnsip evolusi genetika dimana spesies yang mampu beradaptasi

dengan lingkungannya akan dapat terus hidup, sedangkan yang tidak mampu akan

tersingkir (Irawan,2004). Dalam penggunaannya algoritma genetik meniru beberapa

proses yang ditemukan pada proses evolusi ilmiah atau konsep Algoritma Genetik itu

sendiri berhubungan erat dengan konsep genetika dan teori evolusi yang dikemukakan

oleh Darwin yang memberikan kerangka kerja secara teoritis tentang adaptasi biologis

yang mempakan perilaku yang diturunkan dari beberapa mekanisme evolusi alam

seperti seleksi, rekombinasi, mutasi dan reproduksi. Aplikasi Algoritma Genetika

sendiri telah meluas ke berbagai bidang seperti optimasi dan kiasiflkasi, pencarian

strategi investasi atau pemrograman otomatis. Di Jennan ada Rechcnberg dan Schewcl

yang tekniknya dikenal dengan nama strategi evolusi (evolution strategies). Conrad dan

koleganya mengembangkan apa yang dinamakan sebagai dinamika evolusioner

(evolutionary dynamics). Dan masih banyak iagi yang mengembangkan teknik-teknik

seperti diatas.

Algoritma genetik pertama kali dikemukakan oleh John Hotand dari Universitas

Michigan yang memulai penelitiannya pada awal tahun 1960. Penelitian pertamanya



yang dipublikasikan adalah " adaption in natural and artificial system " pada tahun

1975. menurut Holland u apabila evolusi dapat bekerja dengan sangat baik untuk

organisme, mengapa tidak dapat digunakan untuk program komputer ?" Penehtian

Holland menyimpulkan dua hal yaitu untuk menjelaskan dan mempelajari proses

adaptasi sistem alami, dan untuk mendesain / merancang sistem cerdas yang

mempunyai persamaan atau mengandung mekanisme dengan sistem yang alami.

Penerapan algoritma genetik terutama dikaitkan dengan metode adaptif untuk

memecahkan masalah pencarian dan optimasi. Teori dasamya adalah genetik bawaan

dari populasi yang ada secara potensial inemiliki solousi, atau solusi yang lebih baik,

terhadap masalah yang akan dihadapi. Solusi ini belum aktif karena kombinasi genetik

yang dialami terpecah dalam beberapa su'ujck.

Evolusi terjadi pada kromosom, aiat organik yang mengkodekan struktur

makhluk hidup. Makhluk hidup sebagian terbentuk melalui proses pengkodean

kromosom. Individu-individu yang ada pada saat tertentu dalam suatu populasi

mempakan individu-individu yang kuat yang bertahan hidup, sedangkan induvidu-

individu yang lemah akan punah. Individu-individu yang bertahan hidup akan

membentuk individu-induvidu baiu schiiiga Lcijadi piu^cs icgenciasi. Bcuciapa icon

dasar evolusi yang diadopsi oleh Algoritma genetik adalah : (Fmka, 2001)

1. Evolusi adalah proses yang bekerja pada kromosom bukan pada makhluk hidup

yang dikodekannya.

2. Seleksi alamiah adalali hubungan antara kromosom dan kinerja dari struktur yang

dikodekannya. Proses seleksi alamiah menyebabkan kromosom yang mengkodekan

struktur yang sesuai lebih banyak direproduksi diband'ingkan yang tidak sesuai.
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3. Proses reproduksi adalah tiik saat terjadi evolusi. Mutasi dapat menyebabkan

kromosom anak berbeda deugan induknya dan rekombinasi akan menyebabkan

kromosom yang jauh berbeda dengan uiengkuuibiuasikan bagiau kiomosom dan

kedua induknya.

4. Evolusi biologis tidak mempunyai memori. Apapun yang berhubungan dengan

fungsi individu dalam lingkungannya terdapat dalam gen (sekumpulan kromosom

yang dibawa individu) dan struktur yang dikodekannya.

Teori dasar evolusi diatas ,apabila secara sempuma digabungkan dalam sebuah

algoritma pemrograman komputei, mampu menghasiikan teknik pencanan uuiuk

memecahkan masalah yang sulit dengan cara sama dengan yang dilakukan oleh alam

melalui evolusi.

Individu-individu dalam suatu populasi dianalogikan dengan set-set solusi yang

mungkin dari suatu permasalahan optimasi. Sebagai kromosom pada umumnya

digunakan string dengan digit biner, 1 dan 0. namun hal ini tidak selalu demikian,

tergantung dasar yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah sel solusi dalam

permasalahan yang dihadapi. Setiap set solusi mempunyai fungsi suaian (fitness )

teihauap iujan yang uigiii dicapai. Semakm tinggi nilai suaiaimya maka sel solusi

tersebuat akan mempunyai peiuang yang besar untuk menuju solusi yang optimum

untuk dikehendaki. Set solusi yang mempunyai fungsi suaian yang rendah akan dihapus

dan diganti dengan set solusi yang bam. Set solusi yang bam tersebut dibentuk

berdasarkan mformasi - informsi genetika yang bermanfeat dari set solusi sebelumnya

yang memiliki fungsi suaian tinggi.(Ridwan AP, 2002)
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Dengan demikian, algoritma ini melakukan simulasi evolusi pada suatu

populasi kromosom. Seperti evolusi, algoritma ini menyelesaiakn masalah pencarian
kromosom yamg baik, dengan memanipulasi bagian yang lerdapat dalam kiomosom
secara buta. Algoritma ini juga tidak mengetahui tipe permasalahan yang dipecahkan.
Infonnasi yang digunakan hanyalah evaluasi dari nilai kesesuaian tiap kromosom yang

dihasilkan. Satu-satunya fungsi dari infonnasi ini adalah untuk mempengamhi
pemilihan kromosom sehingga kromosom yag mempunyai evaluasi ringgi akan
direproduksi lebih banyak dibandingkan dengan kromosom yang mempunyai evaluasi
rendali. Algoritma ini secara efektif menggunakan infonnasi masa lalu untuk menuju

pada liiik pencarian yang bam dengan kinerja yang diharapkan meningkat.

Istiiah - istilah yang dihadapi oleh Algoritma Genetik dari isuiali - isiiiah yang

terdapat daiam sistem bioiogi iaiaii:

1. Kromosom dengan string

Kromosom mempakan tempat penyimpanan infonnasi genetika. Infonnasi yang

disimpan mempakan representasi dari masalah yang dihadapi. Di dalam Algoritma

Genetika. string dianalogikan sebagai kromosom

2. Genotype dengan struktur

Kombinasi satu atau beberapa kromosom membeniuk fungsi keija suaiu organisme.

Interaksi sekumpulan disebut Genotype. Dx dalam Algoritma genetika, siruktui

dianalogikan dengan Genotype.

3. Phenotype dengan set parameter (alternatif solusi)

Interaksi di dalam struktur terjadi karena adanya proses transfbrmasi kode - kode

eenetika. Proses ini disebut Phenotype. Jadi Phenotype mempakan representasi set
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parameter masalah yang dihadapi. Representasi kode dapat berupa numeri atau non

numerik.

4. Gen dengan Feature (karakter)

5. Suatu kromosom dibentuk oleh beberapa gen. Di dalam Algoritma genetika string

dibentuk oleh bebempzfeature.

6. Alleles dengan feature value

Suatu feature memiliki nilai tertentu. Di dalam sistem biologi m\ai feature tersebut

disebut alleles.

1. Fitness Function (fungsi suaian) dengan fungsi tujuan

8. Setiap kromosom memeiliki fungsi sesuaian berdasarkan nilai dan letak gen. Fungsi

sesuaian mempakan fungsi tujuan yang digunakan dalam proses evaluasi

permasalahan yangdihadapi.

Proses Algoritma Genetika dalam mencari suatu nilai optimasi (maksimum /

minimum) adalah sebagai berikut :(Gen dan Cheng. 1997)

1. Penentuan model dari sistem buatan dengan mendefinisikan spesies - spesies

dengan struktur gen dan kromososm yang ditentukan berdasarkan sifat - sifotnya.

2. Perhitungan nilai fitness (nilai suaian) dari setiap spesies berdasarkan strukiur

gennya. Nilai mi digunakan sebagai patokan optimal tidaknya suatu nilai.

3. Pemilihan induk yaitu individu - individu dengan nilai fitness terbaik untuk

dijadikan induk dalam menghasiikan individu - individu bam.

4. Proses reproduksi terdiri dari Cross Over (perkawianan silang) dan mutasi. Dari

reproduksi ini akan dihasilkan individe - individu terbaru.



Dengan melakukan proses diatas secara berulang - ulang, diliarapkan induk yang

baik akan dipetoleli generasi anak dengan spesies yang lebih baik.

Dengan demikian, algoritma genetik melakukan simulasi evolusi pada suatu

populasi kromosom. Seperti evolusi, algoritma genetika menyelesaikan masalali
pencarian kromosom yang baik, dengan memanipulasi bagian yang terdapat dalam

kromosom secara acak (random). Secara abstraksi, di dalam genetika setiap organisme

terdiri dari sel - sel. Setiap sel terdiri dari sejumlah kromosom yang mempakan

sederetan DNA sebagai pembentuk organisme secara keseluruhan. Setiap kromosom

terdiri dari gen - gen yang mempakan blok DNA dan berpciau meuydiulikaii suaiu

karakieristik tertentu dari suatu makhluk hidup. Sebuah gen mempakan sekumpulan

kemungkian alleles (nilai yang mungkin ditempati suatu gen) yang masing - masing

mengkodekan sebagai variasi dari karakteristik tertentu. Tiap gen mempunyai posisi

sendiri yang dinamakan locus. Algoritma Genetika memperlakukan informasi dari suatu

model atau solusi serangkaian kode - kode yang berentetan. Pengkodean ini mirip

dengan informasi genetika yang dikodekan oleh gen - gen pada suatu kromososm.

Kumpulan gen - gen tertentu dalam kromososm (genome) dinamakan Genotype.

Hasil perkemban lanjut dari Genotype mempakan Pttenoiype yang merupakan mesui

ketahanan hidup dari evolusi. Evolusi alam mempakan proses seleksi terhadap entitas -

entitas populasi di muka bimi berdasarkan tingkat ketahanan hidup. Menurut Darwin

.melalui seleksi alam ini, akan terdapat entitas yang bertahan hidup dan juga entitas

yang mart berdasarkan tingkat ketahanan hidup masing - mesing entitas. Jadi evolusi

alam dapat dibayangkan sebagai suam proses pencarian dalam cakupan sangat besar
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dari Genotype untuk menghasiikan struktur yang efisien dalam melafcsanakan fungsi

yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Bila evolusi alam dipandang sebagai evolusi buatan maka dapat dikatakan sebagai

masalah optimasi. Fungsi obyektif dari optimasi adalah untuk menemukan suatu

kumpulan sifot yang memaksimalkan kesempatan bertahan hidup dan bereproduksi.

Anggota populasi merepresentasikan kandidat solusi, sedangkan masalahnya sendiri
mempakan lingkungan. Tiap solusi diterapkan dalam masalah dan diberikan suatu nilai

fitness yang meiiunjukkaii kineijanya daiam suam masalali. Fitness dapat ditentukan

dengan suatu fungsi tujuan aiau dengan suatu penilaian subyektif Operator - operator

dalam algoritma genetik meliputi operasi seleksi, operasi Crossover (rekombmasi),

opersai mutasi, serta pembahaman generasi. Masing - masing operator dapat diterapkan

dengan berbagai cara yang berbeda, sehingga algoritma genetika yang akan dihasilkan

juga bervariasi.

2.4.2 Operator dan Fungsi Evaluasi

Algoritma Genetik memulai pemecahan persoalan dengan mengkodekan solusi

pcisoaian optimasi ke dalam beniuk string. Pengkodean yang umum biasa dilakukan

adalah pengkodean biner. Namun hal ini tidak selalu demikian. Tergantung dari jenis

permasalahan dan dasar yang digunakan dalam merepresentasikan solusi yang akan

dicari dan mempermudah pengkodean dari solusi. String pada algoritma genetik

berperan sama dengan kromosom pada teori evolusi.
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Ada 3operator yang umumnya diterapkan dalam algoritma genetik, yang sesuai

pula operator yang diterapkan pada kromosom dalam teori evolusi , yaitu: (Gen dan

ChengJ 997)

1. Reproduksi (Random Search)

Operator genetik paling sederhana yang dapat digunakan adalah pencarian solusi
(populasi dalam suatu generasi) secara acak. Pada pencarian acak yang lebih cerdas ,
suatu solusi yang dibangkitkan mempakan 'terkaan ' independen terhadap urutan

produksi terbaik. Penggunaan random search pada algoritma yang dikembangkan dalam

penelitian iniadalah pencarian acak munu .

2. Crossover (persilangan)

Operator ini biasa disebut dengan binary operator kaicua membutulikan dua uiduk

untuk menghasiikan turunan. Cukup banyak operator persilangan yang telah

dikembangkan untuk menyelesaikan kasus kombinatorial, dan secara garis besar

operator persilangan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu persilangan dengan satu

titik (one ait point crossover) , dan persilangan dengan dua titik potong (two point

crossover). Dalam kasus kombinatorial, operator persilangan, baik dengan satu titik

potong maupun dengan dua titik potong, memerlukan perlakuau khusus untuk tnenjaga

kelayakan turunan yangdihasilkannya.

3. Mutasi

Mutasi mempakan unary operator, yang membutuhkan satu induk untuk menghasiikan

satu anak. Dalam kasus kombinatonai biasanya digunakan operator mutasi random

exchange dan operator mutasi random shift.

Mekanisme dari operator mutasi random exchange adalah dengan cara memihh

dua gen secara random dan kemudian mempeilukaikaii posisinya. Sedangkan
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mekanisme dari operator mutasi random shift adalah dengan cara memilih sam setu gen

secara random, kemudian memindahkannya ke kiri atau kanan (yang ditentukan secara

random) sejumlah n langkah yang ditentukan secara random pula.(Gen dan

Cheng, 1997)

Reproduksi berfungsi mereplikasi string yang mungkin hidup pada generasi

berikutnya Crossover berfungsi menggabungkan dua string induk yang berbeda

menjadi string anak yang berbeda dengan string induknya. Mutasi berperan dalam

melakukan perubahan yang bukan disebabkan oleh crossover (string tersebut bukan

berasal dari induknya) (Gen dan Cheng, 1997). Pada teori evolusi mutasi ini mempakan

operator kromososom yang memungkinkan makhluk hidup melakukan penyesuaian

dengan lingkungannya walaupun lingkungan bamnya tidak sesuai dengan induknya

semuia.

Faktor terbesar dalam teori evolusi yang menyebabkan suatu kromosom bertahan

hidup, mati, melakukan persilangan, atau melakukan mutasi adalah lingkungan. Pada

algoritma genetik, faktor lingkungan diperankan oleh fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi

adalah menghubungkan antara algontma genetik dengan masalah yang akan

diselesaikan. Fungsi evaluasi mengambil kromosom sebagai input dan menghasiikan

nilai yang mencerminkan kinerja dan kromosom pada masalah yang akan diselesaikan.

Fungsi evaluasi pada persoalan optimasi pada umumnya adalah fungsi tujuan. Jadi

fungsi evaluasi adalah sebagai aiat ukur apakah stnng tersebut mempakan solusi yang

baik atau bukan, sama deniian lingkungan menetukan apakah suam makhluk hidup



bertahan hidup atau mati, Nilai fungsi evaluasi biasanya disebut sebagai nilai

kesesuaian (fitness value)

2.4.3 Penentuan Model Sistem

b'ntuk menyelesaikan suatu masalali dengan Algoritma Genetik. maka masalali tersebut

hams dimodelkan terlebih dahulu melalui pengkodean yang dapat dipecahkan oleh

melode komputasi. Jenis pengkodean lerganlung pada pennasalahanya, dapat berupa

barisan bit, pennutasi, himpunan, dsb. Pemodelan solusi mempakan proses konversi

dari Phenotype menjadi genotype. Suatu fitness yang sering berupa fungsi obyektif

masalali itu sebdiri, digunakan sebagai pcncntu nilai.fitness kandidat solusi ( kromosom

) yang sedang diproses. sehingga menentukan kalayakan bertahannya genome tersebut.

Sebelum melakukan perhitungan optimasi. ditentukan terlebih dahulu model

sistem yang akan dibuat. Sistem buatan terdiri dari variabel - variabel yang sesuai

dengan model alamiah, yaitu setiap satuan nilai dianggap sebagai satu individu spesies

yang inemiliki gen, kromosom dan nilai fitness. Individu - individu dalam suatu

populasi dianalogikan dengan set - set solusi yang mungkin dari suatu pennasalahan

optimasi. Gen adalah satu satuan unsur terkecil dari suatu nilai yang dapat berupa bit,

simbol atau karakter tergantung dasar yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah

set solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Kromosom adalah suatu struktur gen -

gen yang membentuk suatu kesatuan yang mewakili suatu nilai atau karakteristik. Nilai

fitness adalah suatu nilai dari spesies berdasarkan kromosomnya. (Gen&Cheng .1997)

Model dari algoritma genetik seperti halnya pemiasalalian optimasi dibagi menjadi dua

bagian, yaitu : fungsi tujuan (objectiffunction) dan batasan batasan (constraint).



2.43.1 Model Dari Penjadwalan Pada Make To Order job Shop

a. Fungsi Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meminirnasi waktu total pengerjaan (makespan).
dengan meminirnasi waktu pengerjaan bap-nap y^ (flowttme). sebagaimana dijelaskan

di awal. Sehingga,

Fungsi tujuan:

MinZ =Fi i-U-.n " ™(2l)
Dengan :F=Flowtime, maksimalfiowtime mempakan makespan.

n =jumlah job

Batasan - batasan:

a. Batasan Precedence:

Setiap job mempunyai umtan proses yang sudah tertenm, sehingga proses- proses

tersebut harus dikerjakan secara bemmtan. Model yang digunakan untuk menjaga

umtan proses setiap part adalah sebagai berikut:

Bila Xij melambangkan completion timejob ioperasi key. dan tij melambangkan waktu

proses job i operasi key, maka :

Xij -Xij-l -= tij (12)

Dengan : i = I, n

j = 2, jumlah operasi pada job i

Hal ini berarti.

Xij - tij - Xij-J, jadi Completion time job ioperasi key adalah setelahjob ioperasi ke

/ selesai dikerjakan dan setelahjob ioperasi sebelumnya selesai (Xij-1).

Untuk proses pertama sebuahjob maka model yang digunakan adalah :

Xii>=tii 2 *

b. Batasaan pengerjaan/06 dalam sebuah mesin :



Pada suam waktu, sebuah mesin hanya dapat mengerjakan sebuahjob, dan fob tersebut

harus dikerjakan sampai selesai. Untuk dapat menibuat model yang bisa menjaga kondisi

ini terpelihara, maka dibutuhkan sebuah variabel yang merepresentasikan sub jadwal

urutan urutan fob yang akan dikerjakan pada sebuah mesin.

Bila Yik merepresentasikan urutan urutan job yang akan dikerjakan adalali job i

kemudian fob k. maka dapat dibuat aturan untuk variabel Yik, yaitu :

.^ 1,jikajob i dikerjakan inendaimlui job k

Yik <^
0, untuk yang lainnya

Dan batasan kondisi diatas menjadi :

Xkj Xu BYik ~ tkr B (2.4)

Xtj - Xkj BYik W (2.5)

Dengan:

i - 1. jumlahjob -1

k = i+s, dan s = 1 jumlah fob - i

B - Sebuah bilangan besar agar bisa menamputig variabel yang digunakan

dalam model.

2.4.3.2Model Makespan.

Makespan adalah total waktu pengerjaan semua job. Bagaimana supaya kita laliu

besamya nilai makespan ? Hal itulah yang menjadi pokok permasalahan dalam

mengkonversikan nilai fungsi tujuan. Routing produksi dan urutan penjadwalan job

pada mesin merupakan batasan dalam mencari nilai makespan. Untuk itulah dibuat

model yang mencakup batasan - batasan tersebut.
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Bila c (ji,k) menotasikan completion time job i pada mesin k dan telali terdapat

sequencing yang optimal hasil penjadwalan yij2,...jn}, maka model yang dibuat untuk
menggambarkan completion time n-job m- mesin pada permasalahan penjadwalanjob

shop, sebagai berikut:

cGU) =tjii (2-6)
dimana:

j =jobt kemudian

c(]i,2) = c(jU>HjI2

c(ji,3) = c(jl,2)+tjl3

sehingga:

^/i,/7=flowtimeI *-7'

Dimana:

i= l,....,i jumlah job

n= l,...,n jumlah operasi

ctjUk) =cGUk-1) "tjik <2S>

Dimana:

k = 2 .jumlah mesin

Menjelaskan bahwa waktu selesai (completion time) job pertama di mesin k adalah

setelah job tersebut fji) selesai dikerjakan di mesin kdan di mesin sebelumnya (k-I).

c(j.,k) - max{c<>iiO,c<juk-l) +tjik i=2....n , k-2....m (2.9)

Menjelaskan bahwa completion time job i di mesin knilainya adalah maksimal dari

completion time job sebelumnya (j i -I )di mesin katau setelah/<>/> / selesai dikerjakan
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dimesin k dan job i selesai dikerjakan di mesin sebelumnya ( c(ji,k-l) ), model diatas

untukmembatasi agar tidak terjadi overlap.

Sehingga:

Makespan = Maks {Fi} <2-10>
Makespan (Cmax )adalah completion timejob i(job terakhir) di mesin terakhir (k)
Perincian diatas menjelaskan fungsi tujuan dari permasalahan yang kemudian dibentuk

menjadi fungsi evaluasi

Eval =
makespan

2

Ft

2

--(2.11)

Dimana:

Fi- Flowtimejobke-i

2.4.4 Pembangkitan Generasi Awal

Pembangkitan generasi awal dari suatu populasi adalali dengan melakukan penyusuiian

gen secara acak sehingga membentuk beberapa kromososm dan membentuk satu

individu. Satu individu adalah sekumpulan individu dengan jumlah yang letap.

Pembenmkan populasi awal adalah proses pembangkitan sejumlah individu secara acak

dimana setiap pencuplikan secara acak akan membentuk satu individu.
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2.4.5 Perhitungan Nilai fitness

Deretan kromososm dapat dievaluasi dengan suatu nilai fitness yaitu aiat seleksi.
Perhitungan nilai fitness untuk setiap individu mempunyai tujuan untuk mengetahui
nilai optimasi dari sebuah generasi. Fitness dapat ditentukan dengan suatu fungsi tujuan
(nilai maksimal atau minimal suatu pekerjaan) dan batasan - batasan nilai fitness yang
diberikan kepada suatu model. Semakin kecil jumlah kesalahan yang terjadi maka

semakin besar nilai fitnessmya.

2.4.6 Pemilihan Induk

Operasi seleksi digunakan untuk memilih kromosom dalam proses Crossover nantinya.
Jenis operasi seleksi yang biasa digunakan antara lain seleksi secara acak, seleksi roda
roulette, seleksi ranking, dan seleksi tumamen. Masing - masing seleksi menerapkan

penekanan selektif, yaitu memilih kromosom berdasarkan nilai fitnessnya, kecuali pada
seleksi acak. Seleksi berguna untuk mengeksploitasi ruang pencarian kandidat solusi.

Seleksi disini adalah pemilihan - pemilihan individu dengan nilai suaian terbaik untuk

dijadikan induk dalam menghasiikan individu - individu bam.

Pemilihan individu - individu terbaik ttu dapat dilakukan dengan menggunakan

mesin roulette dimana semua individu ditempatkan dalam suatu lingkaran. Prosentase

luas dari setiap individu pada lingkaran didasarkan pada nilai fitnessnyMRidwan

AP.200T) Mengingat rungsi tujuan adalah meminimalkan nilai fitness, dengan nilai

fitness individu makin kecil maka makin besar luas daerah yang diperoleh dalam

linekaran roulette sehingga makin besar pula kemungkinan individu tersebut terpilih.



Kemudian mesin roulette diputar dimana janumiya kemudian akan menmijuk individu

yang terpilih. Crossover berguna untuk mengeksploitasi ruang pencarian kandidal

solusi.

2.4.7 Crossover (Perkawinan Silang)

Crossover adalah suatu proses penukaran gen dari dua individu induk untuk

memperoleh individu anak. Ini dilakukan dengan harapan agar diperoleh individu -

individu anak dengan struktur gen yang lebih baik. Operasi Crossover (Perkawinan

Silang) mengkombinasi ulang gen - gen dari dua kromosom yang diperoleh melalui

proses seleksi untuk memperoleh kromosom yang lebih baik.

Pada opersi Crossover dibutuhkan dua induk untuk menghasiikan keturunan

(binary operator). Untuk itu setiap Crossover diperlukan dua induk dari hasil seleksi,

jika hasil seleksi mempakan bagian ganjil maka dibuang sam kromosomnya sehingga

menjadi btlangan genap. Jenis Crossover antara Iain ialah : Partial Mapped Crossover,

Order Crossover, Position based Crossover, Order Based Crossover, Cycle Crossover.

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah Order (7rossover Dengan penjelasan

sebagai berikut (Gen&Cheng,1997):

Order CrossOver

Order CrossOver dikenalkan oleh Davis, mempakan variasi dari PMX dengan

perbedaan pada prosedur pembentukan CrossOver. Cara kerja OX adalah sebagai

berikut:

Langkah 1 : Pihh substring secara bebas dari parent.



i_Jau^K.aTl z.

Langkah3
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Copy substring kc offspring yang akan digenerasi dengan posisi yang

sama.

Tempatkan sisa substring parent lainnya dengan posisi acak ke

protochilddengan posisi dari kiri ke kanan menurut aturan dalam

menggenerasi offspring.

1 t t J

Parent

t t i i

Offspring 1

Uaront 9

Gambar 2.5 Crossover dengan Order Crossover

2.4.8 Pembaharuan Generasi

Proses terakhir setelali operasi seleksi, CrossOver (perkawinan silang) dan mutasi

(mutation) adalah Pembaharuan generasi, yang dilakukan untuk mengganu populasi

lama dengan populasi bam hasil seleksi, CrossOver dan mutasi. dengan haiapan bahwa

populasi bam tersebut akan mempunyai nilai\fifnvM yang lebih baik daripada populasi

lama. Pembaliaruan tersebut dapat dilakukan dengan menggantikan secara keseluruhan

populsi lama dengan populasi bani yang disebut generational update, atau
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menggantikan sebagian kromosom dalam populasi lama dengan populasi bam yang
disebut continous update. Jika pendekatan selektif dilakukan cenderung
mempertahankan kromosom yang baik dari generasi lama ke generasi bam dan hanya
menggantikan kromosom yang nilai fitnessnya kurang baik, maka jenis pembaharuan

ini disebut steadystate update.

2A.9 Kelebihan Algoritma Genetik

Algoritma Genetik mempunyai perhitungan yang relative sederhana, namun sangat kuat
pada proses pencarian untuk melakukan peningkatan. .Algoritma Genetik juga tidak
dibatasi oleh asumsi pembatas mengenai mang pencarian (asumsi mengenai

kekontinuan, keberadaan turunan dan yang lainnya).

Kekuatan algoritma Genetik terletak pada beberapa hal yang membedakan

Algoritma Genetik dengan algoritma pencarian lainnya, yaitu :(Ridwan AP,2004)
1. Algoritma Genetik bekerja dengan memanipulasi kode - kode set parameter, bukan

dengan hasil manipulasi nilai parameter itu sendiri.

2. Algoritma genetik bebas untuk mengkodekan masalah dengan berbagai cara,

sehingga Algoritma Genetik tidak dibatasi oleh batasan metode lainnya.

3. Algoritma Genetik bekerja dengan populasi titik, bukan satu titik.

4. Algoritma Genetik menggunakan informasi fungsi tujuan

5. Algoritma genetik menggunakan aturan perpmdahan probabilistic tidak

deterministik.


