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ABSTRACT

This paper discusses the solution of the travelling salesman problem. This problem is
solved using the genetic algorithm method with MATLAB software. This discussion
aims to find the best solution of a route by a salesman. The best path result from
a travel route are optained and it can be concluded that the genetic algorithm
with using MATLAB software can be used as a method for solving the problem of
travelling salesman.

Keywords: Shortest route, travelling salesman problem, genetic algorithm

ABSTRAK

Kertas kerja ini membahas penyelesaian masalah travelling salesman. Penyelesaian
permasalahan ini menggunakan metode algoritma genetika dan bantuan perangkat
lunak MATLAB. Pembahasan ini bertujuan untuk menemukan solusi jalur terbaik
dari sebuah rute perjalanan yang dilakukan oleh seorang salesman. Hasil jalur ter-
baik diperoleh dari sebuah rute perjalanan dan dapat disimpulkan bahwa algoritma
genetika dengan bantuan perangkat lunak MATLAB dapat dijadikan sebagai metode
untuk menyelesaikan masalah travelling salesman.

Kata kunci: Rute terpendek, masalah travelling salesman, algoritma genetika

1. PENDAHULUAN

Masalah travelling salesman merupakan salah satu contoh yang dapat ditemukan
dalam optimisasi kombinatorik [3]. Menurut Kumar dan Gupta [6] masalah travel-
ling salesman dapat dinyatakan sebagai permasalahan mencari jumlah jarak mini-
mal dari sebuah perjalanan sebanyak n kota dan setiap kota dikunjungi tepat sekali
dan berakhir kembali di awal keberangkatan. Selanjutnya, perjalanan dalam model
travelling salesman tersebut disebut rute atau tur.
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Banyak metode yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah travelling
salesman, diantaranya Zheng et al. [10] menggunakan metode ant colony system
untuk menyelesaikan rute perjalanan, kemudian Ryan dan Karla [8] menggunakan
diagram keputusan untuk menyelesaikan masalah travelling salesman dalam pengi-
riman dan penerimaan barang secara tepat waktu, Chong et al. [1] menggunakan
algoritma koloni lebah untuk menyelesaikan masalah penjadwalan pekerja toko dan
Czopik [2] menggunakan metode Hungarian.

Pada masalah travelling salesman, jika jalur yang dikunjungi sedikit maka perhi-
tungannya dapat dilakukan secara manual. Namun, jika ada banyak jalur yang di-
lalui, diragukan dapat dilakukan dengan perhitungan manual [5]. Pada kasus seperti
ini, diperlukan suatu algoritma yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Al-
goritma yang dapat digunakan salah satunya adalah algoritma genetika. Algoritma
ini bekerja dengan membuat nilai acak secara alami, sehingga hasil prediksi yang
dikeluarkan tidak dapat diketahui dan setiap percobaan pada algoritma genetika
menghasilkan keluaran yang berbeda.

Pada kertas kerja ini penulis menggunakan bantuan aplikasi MATLAB untuk
menemukan hasil akhir jalur terbaik dari sebuah rute perjalanan. Adapun struktur
artikel ini adalah bagian 2 diperkenalkan mengenai masalah travelling salesman.
Pada bagian 3 dijelaskan tentang algoritma genetika. Selanjutnya, pada bagian
4 dibahas kasus dan penyelesaian masalah travelling salesman dengan algoritma
genetika. Artikel ini diakhiri dengan bagian 5 yang berisi kesimpulan.

2. MASALAH TRAVELLING SALESMAN

Pada abad ke-18 seorang ahli matematika dari Irlandia bernama Sir William Rowan
Hamilton dan ahli matematika Inggris bernama Thomas Penyngton Kirkman mem-
pelajari grafik polihedron yang bertujuan untuk mencari jalur sirkuit berbasis grafik
polihedron. Selanjutnya, masalah travelling salesman pertama kali dipelajari oleh
Karl Menger di Vienna dan Harvard. Motivasi umum mempelajari masalah trav-
elling salesman adalah untuk mempelajari metode-metode umum yang dapat di-
terapkan pada masalah optimasi diskrit. Gagasan masalahnya adalah menemukan
jalur terpendek untuk seorang penjual dengan mulai dari kota asal dan akhirnya
kembali ke kota asal [4]. Jumlah jalur dalam permasalahan travelling salesman
diperoleh dengan menggunakan rumus permutasi siklis adalah

nPsiklis = (n− 1)!,

dengan n adalah jumlah seluruh kota yang dikunjungi. Selanjutnya, diberikan tabel
biaya masalah travelling salesman seperti yang disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1: Tabel Biaya Antar Lokasi
1 2 3 · · · n

1 M c12 c13 · · · cn1

2 c21 M c31 · · · cn2

3 c31 c32 M · · · cn3

.

..
.
..

.

..
.
.. · · ·

.

..
n cn1 cn2 cn3 · · · cnn

Notasi M digunakan untuk mendefinisikan masalah travelling salesman yang
tidak dapat diterima dengan M adalah sebarang nilai yang sangat besar. Jika i = j,
maka cij = M . Misalkan cij merupakan biaya perjalanan dari lokasi i ke lokasi
j (i, j = 1, 2, 3, . . . , n) dan xij adalah aktivitas perjalanan dari lokasi i ke lokasi
j (i, j = 1, 2, 3, . . . , n). Selanjutnya, model matematika untuk masalah travelling
salesman dapat dibentuk sebagai berikut:

min z = c12x12 + c13x13 + · · ·+ c1nx1n + c21x21 + · · ·+ cnnxnn,

kendala

x12 + x13 + x14 + · · ·+ x1n = 1,

x21 + x23 + x24 + · · ·+ x2n = 1,

...

xn1 + xn2 + xn3 + · · ·+ xn(n−1) = 1,

x21 + x31 + x41 + · · ·+ xn1 = 1,

...

x1n + x2n + x3n + · · ·+ xn(n−1) = 1,

xij + xji ≤ 1, 1 ≤ i ̸= j ≤ n,

xij + xjk + xki ≤ 2, 1 ≤ i ̸= j ̸= k ≤ n,

...

xip1 + xp1p2 + xp2p3 + · · ·+ xpn−2i ≤ (n− 2),

1 ≤ i ̸= p1 ̸= · · · ̸= pn−2 ≤ n,

xij = 1 atau xij = 0.

3. ALGORITMA GENETIKA

Algortima genetika merupakan metode heuristik yang menggunakan pendekatan
stokastik untuk mencari solusi yang baik secara acak pada suatu masalah tertentu
[3]. Prinsip dasar algoritma genetika pertama kali diusulkan oleh Holland pada
tahun 1975 [7]. Selanjutnya, Holland bersama siswa dan rekan kerjanya di Univer-
sity of Michingan pada 1960-an hingga 1970-an mengembangkan algoritma tersebut.
Tujuan Holland mengembangkan algoritma genetika pada saat itu bukan untuk me-
rancang suatu algoritma yang dapat memecahkan suatu masalah, melainkan untuk
mempelajari fenomena adaptasi di alam dan mencoba menerapkan mekanisme adap-
tasi alam ke dalam sistem komputer [5].
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Operasi algortima didasarkan pada prinsip teori evolusi Charles Darwin yang
menyatakan bahwa individu yang lebih bugar yang mungkin untuk bertahan hidup
dan memiliki peluang lebih besar untuk meneruskan fitur genetik mereka yang baik
ke generasi berikutnya [7]. Algortima genetika beroperasi pada populasi (sekelom-
pok individu) dari kemungkinan solusi yang menerapkan seleksi alam untuk meng-
hasilkan perkiraan baru dan lebih baik [3]. Dalam penggunaan algoritma genetika
melibatkan beberapa operator, yaitu operasi evolusi yang melibatkan proses seleksi
(selection), operasi genetika yang melibatkan operator pindah silang (crossover) dan
mutasi (mutation).

4. KASUS DAN PENYELESAIAN

Seorang salesman yang bekerja di bidang ekspedisi barang ditugaskan untuk me-
ngantarkan paket kepada seorang customer yang berada di kota yang berbeda-beda,
perjalanan tersebut dimulai dari kota awal dan harus kembali ke kota awal ke-
berangkatan. Koordinat titik-titik kota yang dikunjungi adalah Kota 1 (1,3), Kota
2 (1,7), Kota 3 (3,9), Kota 4 (5,3), Kota 5 (8,8) dan Kota 6 (9,5). Kemudian data
tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1: Lintasan Masalah Travelling Salesman dengan Enam Kota
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Dengan jarak antar kota diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Matriks Jarak Antar Kota dalam Km
Kota 1 2 3 4 5 6
1 0 4 6.4 4 8.6 8.2
2 4 0 2.8 5.6 7 8.2
3 6.4 2.8 0 6.4 5.1 7.2
4 4 5.6 6.4 0 5.8 4.4
5 8.6 7 5.1 5.8 0 3.2
6 8.2 8.2 7.2 4.4 3.2 0

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan rute terpendek yang dilalui
oleh seorang salesman untuk mengantarkan paket tersebut menggunakan algoritma
genetika yang diimplementasikan dalam pemrograman MATLAB adalah sebagai
berikut:

(i) Pembentukan Populasi
Langkah pertama dalam algoritma genetika adalah pembentukkan populasi.
Proses pembentukkan populasi dilakukan dengan cara random generator yang
diimplementasikan pada program menggunakan MATLAB seperti pada Algo-
ritma 1.

Algorithm 1 Pembentukan Populasi
1: Input UkPop : Ukuran populasi (jumlah kromosom dalam satu populasi)
2: JumGen : Jumlah gen dalam kromosom
3: Output Populasi : Kumpulan kromosom
4: Proses
5: function Populasi = PembentukkanPopulasi(UkPop,JumGen)
6: for ii=1:UkPop,
7: [Xval,Ind] = sort(rand(1,JumGen));
8: Populasi(ii,:) = Ind;
9: end

Pertama, dibangkitkan bilangan dengan perintah rand(1,JumGen) yang mem-
bangkitkan bilangan acak antara 1 sampai 0 sebanyak jumlah gen. Bilangan
tersebut diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar dalam perintah [Xval,Ind]
= sort(rand(1,JumGen). Kemudian, hasil yang didapatkan dinyatakan dalam
Populasi(ii,:)=Ind yang merupakan urutan kota yang telah dibangkitkan dalam
bentuk kromosom.

(ii) Proses Seleksi
Seleksi merupakan proses dalam algoritma genetika yang digunakan untuk
memilih kromosom yang tetap bertahan dalam populasi. Langkah pertama
dalam proses seleksi adalah menghitung nilai fitness atau total jarak setiap
kromosom. Pada masalah travelling salesman yang dibutuhkan adalah to-
tal jarak minimal, oleh karena itu dalam algoritma genetika digunakan in-
vers dari nilai fitness yakni 1 dibagi nilai fitness atau total jarak [9, h. 10].
Jika semakin besar invers dari nilai fitness, maka semakin besar kemungki-
nan kromosom tersebut bertahan dan digunakan pada generasi selanjutnya.
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Langkah-langkah proses seleksi tersebut, diimplementasikan dalam program
seperti pada Algoritma 2.

Algorithm 2 Evaluasi Kromosom
1: Input Kromosom : Matriks berukuran 1 x jumlah gen
2: XYkota : Titik koordinat kota-kota
3: Output infitness : Invers nilai fitness
4: Proses
5: function fitness = EvaluasiKromosom(Kromosom,JumGen,XYkota)
6: TB = 0;
7: for ii=1:JumGen-1,
8: TB = TB + norm(XYkota(Kromosom(ii),:)-XYkota(Kromosom(ii+1),:));
9: end
10: TB = TB + norm(XYkota(Kromosom(JumGen),:) - XYkota(Kromosom(1),:));
11: infitness = 1/TB;

Pada program di atas, dimasukkan variabel berupa kromosom, jumlah gen
dan xy kota yang berisi koordinat titik-titik tiap kota. Pertama, dihitung
nilai fitness (total jarak) setiap kromosom yang dinyatakan dalam variabel
TB, kemudian dihitung invers nilai fitness (total jarak) dalam bentuk 1 dibagi
TB yang dinyatakan dalam variabel infitness. Setelah didapatkan invers nilai
fitness, nilai tersebut diurutkan dari terkecil hingga terbesar yang dinyatakan
dalam variabel SF dan IndF seperti yang diimplementasi dalam program pada
Algoritma 3.

Algorithm 3 Linear Fitness Ranking
1: Input MaxF : Invers nilai fitness maximum
2: MinF : Invers nilai fitness minimum
3: Output LFR : Linear fitness ranking
4: Proses
5: function LFR = LinearFitnessRanking(UkPop,Fitness,MaxF,MinF)
6: [SF,IndF] = sort(Fitness);
7: for rr=1:UkPop,
8: LFR(IndF(UkPop-rr+1)) = MaxF-(MaxF-MinF)*((rr-1)/(UkPop-1));
9: end

Selanjutnya, setelah dilakukan proses penskalaan nilai invers dilakukan proses
roda rouletee yang diimplementasikan dalam Algoritma 4.

Algorithm 4 Proses Roda Roulette
1: Input LinearFitness : Invers nilai fitness yang sudah di urutkan
2: Output Pindex : Indeks dari kromosom yang terpilih, bernilai 1 sampai ukuran populasi
3: Proses
4: function Pindex = RodaRoulette(UkPop,LinearFitness);
5: JumFitness= sum(LinearFitness);
6: KumulatifFitness = 0;
7: RN = rand;
8: ii = 1;
9: while ii <= UkPop,
10: KumulatifFitness = KumulatifFitness + LinearFitness(ii);
11: if (KumulatifFitness/JumFitness) > RN,
12: Pindex = ii;
13: break;
14: end
15: ii = ii + 1;
16: end
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Pada proses roda roulette di atas, nilai yang sudah diurutkan sebelumnya
kemudian dijumlahkan dan dinyatakan dalam variabel sum serta diskalakan.
Selanjutnya, dipilih bilangan acak untuk mendapatkan kromosom mana yang
terpilih sebagai induk yang dinyatakan dalam variabel Pindex.

(iii) Proses Pindah Silang
Pada proses ini, bagian kromosom ditukarkan dengan kromosom lain dengan
tetap menjaga urutan kota yang bukan bagian dari kromosom tersebut untuk
melahirkan kromosom baru [9, h. 43]. Prosesnya dilakukan dengan menukar
gen ke-n pada kromosom induk pertama ditukar dengan gen pada kromosom
induk kedua dengan tetap memperhatikan urutannya sehingga dihasilkan satu
kromosom baru seperti pada Algoritma 5.

Algorithm 5 Proses Pindah Silang
1: Input Bapak, Ibu : Kromosom induk
2: Output Anak : Kromosom hasil pindah silang
3: Proses
4: function Anak = PindahSilang(Bapak,Ibu,JumGen)
5: cp1 = 1+fix(rand*(JumGen-1));
6: while cp2==cp1,
7: cp2 = 1+fix(rand*(JumGen-1));
8: end
9: if cp1 < cp2,
10: cps = cp1;
11: cpd = cp2;
12: else
13: cps = cp2;
14: cpd = cp1;
15: end
16: Anak(1,cps+1:cpd) = Ibu(cps+1:cpd);
17: Anak(2,cps+1:cpd) = Bapak(cps+1:cpd);
18: SisaGenbapak = [];
19: SisaGenIbu = [];
20: for ii=1:JumGen,
21: if ismember(Bapak(ii),Anak(1,:)),
22: SisaGenbapak = [SisaGenbapak Bapak(ii)];
23: end
24: if ismember(Ibu(ii),Anak(2,:)),
25: SisaGenIbu = [SisaGenIbu Ibu(ii)];
26: end
27: end
28: Anak(1,cpd+1:JumGen) = SisaGenbapak(1:JumGen-cpd);
29: Anak(1,1:cps) = SisaGenbapak(1+JumGen-cpd:length(SisaGenbapak));
30: Anak(2,cpd+1:JumGen) = SisaGenIbu(1:JumGen-cpd);
31: Anak(2,1:cps) = SisaGenIbu(1+JumGen-cpd:length(SisaGenIbu));

Pertama, ditentukan terlebih dahulu titik pindah silang yang dibangkitkan
secara acak dan dinyatakan dalam 1+fix(rand*(Jumgen-1)), masukkan untuk
algoritma ini berupa variabel bapak dan ibu yang berupa kromosom dalam
bentuk matriks. Kemudian,jika titik pindah silang sudah ditemukan maka
terjadi pertukaran gen antara kromosom ibu dan bapak sehingga menghasilkan
kromosom anak.

(iv) Proses Mutasi
Langkah terakhir dari algoritma genetika adalah proses mutasi. Mutasi bertu-
juan untuk mengubah gen-gen tertentu dari sebuah kromosom. Untuk memilih
posisi gen yang mengalami mutasi dilakukan secara acak. Jika bilangan acak
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yang dihasilkan lebih kecil dari peluang mutasi, maka nilai gen tersebut di-
tukarkan dengan nilai gen lain yang diPilih secara acak. Hasil dari proses
tersebut adalah kromosom baru hasil mutasi dalam variabel MutKrom seperti
pada Algoritma 6.

Algorithm 6 Proses Mutasi
1: Input Pmutasi : Peluang mutasi
2: Output MutKrom : Kromosom hasil mutasi
3: Proses
4: function MutKrom = Mutasi(Kromosom,JumGen,Pmutasi)
5: MutKrom = Kromosom;
6: for ii=1:JumGen,
7: if rand < Pmutasi,
8: TM2 = 1 + fix(rand*JumGen);
9: while TM2==ii,
10: TM2 = 1+fix(rand*JumGen);
11: end
12: temp = MutKrom(ii);
13: MutKrom(ii) = MutKrom(TM2);
14: MutKrom(TM2) = temp;
15: end
16: end

Selanjutnya, semua fungsi dari algoritma di atas dipanggil dalam satu program
utama. Pada program utama, dimasukkan titik-titik koordinat kota, ukuran pop-
ulasi, peluang pindah silang, peluang mutasi dan batas generasi. Pada kasus ini,
digunakan ukuran populasi sebanyak 25 yang mana berarti ada 25 kromosom un-
tuk populasi awalnya. Peluang pindah silang 0.5 dan peluang mutasi 0.3 dan batas
generasi 60 seperti pada Algoritma 7.

Algorithm 7 Program Utama
1: clc
2: clear all
3: XYkota = [1 3; 1 7; 3 9; 5 3; 8 8; 9 5];
4: JumGen = length(XYkota(:,1));
5: UkPop = 25;
6: Psilang = 0.5;
7: Pmutasi = 0.3;
8: MaxG = 60;
9: PanjJalHarp = 20;
10: Fthreshold = 1/PanjJalHarp;
11: Bgraf = Fthreshold;
12: hfig = figure;
13: hold on
14: set(hfig, ’position’, [50,50,600,400]);
15: set(hfig, ’DoubleBuffer’, ’on’);
16: axis([1 MaxG 0 Bgraf]);
17: hbestplot1 = plot(1:MaxG,zeros(1,MaxG),’r’,’LineWidth’,2);
18: hbestplot2 = plot(1:MaxG,zeros(1,MaxG),’b’,’LineWidth’,2);
19: htext1 = text(0.6*MaxG,0.25*Bgraf,sprintf(’Infitness Terbaik:
20: htext2 = text(0.6*MaxG,0.20*Bgraf,sprintf(’Infitness rata-rata:
21: htext3 = text(0.6*MaxG,0.15*Bgraf,sprintf(’Panjang Jalur Terbaik:
22: htext4 = text(0.6*MaxG,0.10*Bgraf,sprintf(’Ukuran Populasi:
23: htext5 = text(0.6*MaxG,0.05*Bgraf,sprintf(’Probabilitas Mutasi:
24: xlabel(’Generasi’);
25: ylabel(’Invers Nilai Fitness’);
26: hold off
27: drawnow;
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Kriteria berhenti dari algoritma genetika untuk masalah travelling salesman
dengan menggunakan program pada kasus ini adalah batasan generasi. Proses
perhitungan berhenti saat mencapai batas maksimum generasi yang ditentukan.
Untuk menampilkan hasil jalur terbaik pada progrma ini, setelah semua program
dijalankan ketik ’JalurTerbaik’ pada command windows. Pada kasus ini, didapatkan
rute dengan jarak terpendeknya sebagaimana pada Gambar 2.

Gambar 2: Tampilan Command Windows MATLAB untuk Jalur Terbaik pada 100
Generasi

Pada masalah travelling salesman persoalannya adalah menemukan rute dengan
jarak atau total biaya terkecil, sehingga dalam algoritma genetika untuk masalah
travelling salesman digunakan invers nilai fitness, yaitu 1 dibagi dengan nilai fit-
ness. Jika nilai fitness semakin kecil maka semakin besar invers nilai fitness dan
semakin besar kemungkinan individu tersebut bertahan serta digunakan dalam ge-
nerasi berikutnya untuk terpilih sebagai solusi. Kemudian, nilai fitness (total jarak)
untuk jalur di atas ditampilkan dalam grafik evolusi dari generasi 1 sampai 60 pada
Gambar 3 dengan nilai fitness 23.562.
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Gambar 3: Grafik Invers Nilai Fitness untuk 60 Generasi

Infitness terbaik menyatakan invers nilai fitness yang ditunjukkan dengan grafik
berwarna merah dan infitness rata-rata menunjukkan invers nilai fitness rata-rata
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yang ditunjukkan dengan warna biru. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa grafik
invers nilai fitness nilainya semakin besar dan grafiknya naik. Pada saat menuju
generasi ke-3 grafiknya mulai naik hingga mendekati generasi ke-13, kemudian dari
generasi ke-13 hingga generasi ke-60 grafiknya konsisten berada di nilai 0.042441.
Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai fitness (total jarak) untuk sebuah jalur mulai
dari generasi ke-13 nilainya semakin kecil sehingga grafik invers nilai fitness-nya
semakin naik.

5. KESIMPULAN

Penggunaan algoritma genetika pada masalah travelling salesman dapat dilakukan
dengan perhitungan manual dan bantuan perangkat lunak MATLAB. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa dalam pencarian rute terpendek jika ada banyak jalur yang
dilalui, maka penggunaan metode heuristik seperti algoritma genetika dan bantuan
perangkat lunak MATLAB lebih efisien dan solusinya lebih variatif.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. T. P.
Nababan, M.Si. dan anonymous reviewer yang telah membimbing dan memberikan
arahan dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. S. Chong, A.I Sivakumar, M. Y. H. Low dan K. L. Gay, A bee colony op-
timization algorithm to job shop scheduling, Proceedings of the 2006 Winter
Simulation Conference, 2006, 1954-1961.

[2] J. Czopik, An application of the Hungarian algorithm to solve travelling sales-
man problem, American Joural of Computational Mathematics, 9(2019), 61-67.

[3] H. El Hassani, S. Benkachcha, dan J. Benhra, New genetic operator (jump
crossover) for the traveling salesman problem, International Journal of Applied
Metaheuristic Computing, 6 (2015), 33-44.

[4] T. Hamid, Solving the travelling salesman problem using genetic algorithms with
the new evaluation funciton, Bulletin of Environment Pharmacology and Life
Science, 4 (2015), 124-131.

[5] Hariyadi, M. Putri, T. N. Phong, I. Iswanto, dan S. Dadang, Traveling salesman
problem solution using genetic algorithm, Journal of Critical Reviews, 7 (2020),
56-61.

[6] A. Kumar dan A. Gupta, Assigment and travelling salesman problem with co-
efficients as LR fuzzy parameters, International Journal of Applied Science and
Engineering, 10 (2012), 155-170.

[7] M. R. Noraini dan G. Jhon, Genetic algorithm performance with different se-
lection strategies in solving TSP, Proceedings of the World Congress on Engi-
neering, 2 (2011), 1-6.

10



[8] J. O. Ryan dan H. Karla, Decision diagrams for solving traveling salesman
problems with pickup and delivery in real time, Operations Research Letters, 47
(2019), 197-201.

[9] Suyanto, Algoritma Genetika dalam Matlab, ANDI, Yogyakarta, 2005.

[10] X. Zheng, F. Yu, G. Tian, dan L. Qiu, Ant colony algorithm for travel route
planning, American Journal of Information Science and Computer Engineering,
5 (2019), 66-71.

11


