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ABSTRACT

This paper discusses genetic algorithm with modified cycle operator to solve tra-
veling salesman problem. Genetic algorithm is a method that uses the principle
of natural selection which is used to determine solutions to optimization problems.
This method does not necessarily provide an optimal solution, but it can provide
a good approximation to the optimal solution. One of the optimization problems
that can be solved is the traveling salesman problem in which the application of
this method is carried out by selecting parameters and crossover operators. In this
paper, the modified cycle and cycle operators are used. The computational test pro-
cess of the method discussed uses benchmark problems from the TSPLIB available
at http://compt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/. The computational re-
sults show that the modified cycle operator has advantages over the cycle operator.

Keywords: Genetic algorithm, travelling salesman problem, crossover operator

ABSTRAK

Artikel ini membahas algoritma genetika dengan operator cycle yang dimodifikasi
untuk menyelesaikan masalah travelling salesman. Algoritma genetika adalah suatu
metode yang menggunakan prinsip seleksi alam yang digunakan untuk menentukan
solusi masalah optimisasi. Metode ini tidak pasti memberikan solusi optimal, namun
dapat memberikan pendekatan yang baik untuk solusi optimal. Salah satu masalah
optimisasi yang dapat diselesaikan yaitu masalah travelling salesman yang dalam
penerapan metode ini dilakukan pemilihan parameter serta operator crossover. Pada
tulisan ini digunakan operator cycle dan cycle yang dimodifikasi. Proses uji kompu-
tasi metode yang dibahas menggunakan masalah benchmark dari TSPLIB yang
tersedia di http://compt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/. Hasil kompu-
tasi menunjukkan operator cycle yang dimodifikasi memiliki keunggulan dari ope-
rator cycle.

Kata kunci: Algoritma genetika, masalah travelling salesman, operator crossover
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1. PENDAHULUAN

Masalah optimisasi pada dasarnya merupakan pencarian nilai variabel suatu fungsi
agar fungsi bernilai maksimum atau minimum dengan sejumlah pembatas (constra-
int) yang harus diperhatikan [8]. Optimisasi banyak digunakan dalam berbagai
bidang ilmu antara lain ekonomi, telekomunikasi, transportasi, perdagangan dan
sebagainya.

Masalah travelling salesman adalah salah satu bentuk masalah optimisasi yang
setiap bagiannya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, yang bertujuan
untuk menentukan rute terpendek dari suatu perjalanan seorang salesman dengan
biaya minimum. Masalah travelling salesman dapat diselesaikan dengan banyak
metode, sepertidi Miliotis [7] menggunakan metode cutting planes untuk menyele-
saikan rute perjalanan simetris, Dorigo dan Gambardella [3] menggunakan ant colony

system, Czopik [2] menggunakan metode Hungarian untuk menyelesaikan masalah
traveling salesman, dan Ryan dan Karla [9] menggunakan diagram keputusan un-
tuk menyelesaikan masalah traveling salesman dalam pengiriman dan penerimaan
barang dengan tepat waktu.

Pada algoritma genetika terdapat proses crossover, banyak operator crossover

yang digunakan untuk algoritma genetika, salah satunya adalah Cycle Crossover

yang dimodifikasi (CX2 ) oleh [5]. Operator ini bekerja dengan menggunakan pola
cycle sampai gen terakhir pada kromosom induk.

Pada artikel ini, penulis tertarik untuk menggunakan operator crossover yang
dimodifikasi untuk menemukan solusi optimal pada masalah travelling salesman.
Penelitian ini merupakan kajian ulang dari artikel yang dibuat oleh Hussain et al.
[5]. Semua perhitungan komputasi menggunakan Matlab R2013a.

Untuk pembahasan ini dibagian kedua dijelaskan algoritma genetika, kemu-
dian, dibahas cycle crossover yang dimodifikasi. Diakhir pembahasan diselesaikan
masalah travelling salesman menggunakan metode yang dikemukakan dan dilakukan
perbandingan hasil komputasi menggunakan beberapa masalah benchmark dari TSP-
LIB.

2. ALGORITMA GENETIKA

Arkeman mengatakan et al.[1, h. 13] algoritma genetika terinspirasi dari berbagai
prinsip genetika dan seleksi alam yang dikenal sebagai teori evolusi Darwin, oleh
John Holland melalui sebuah penelitiannya yang dipopulerkan oleh salah satu murid-
nya David Goldberg. Menurut Sivanandam dan Deepa [10, h. 36] perbedaan algo-
ritma genetika dengan algoritma optimasi yang lain adalah algoritma genetika be-
kerja menggunakan proses coding dari parameter yang digunakan, sedangkan dalam
proses pencariannya algoritma genetika memanfaatkan sekumpulan calon solusi yang
disebut kromosom, algoritma genetika bekerja dengan menggunakan informasi dari
fungsi tujuan dan tidak menggunakan fungsi turunan atau sejenisnya, serta algo-
ritma genetika juga bekerja dengan menggunakan aturan probabilitas. Terdapat
beberapa proses dalam algoritma genetika, yaitu:

(i) Pengkodean dan Inisialisasi Populasi Awal
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(ii) Menghitung Nilai Fitness

(iii) Proses Seleksi

(iv) Crossover

(v) Mutasi

Kriteria seleksi, crossover dan mutasi merupakan operator penting, namun crossover

lebih berperan penting dalam algoritma genetika. Banyak operator crossover yang
digunakan pada algoritma genetika. Pada artikel ini, dibahas operator cycle crossover
yang dimodifikasi yang teknik nya berasal dari operator cycle crossover.

2.1 Operator cycle crossover

Larranaga dan Kuijpers mengatakan bahwa operator cycle crossover (CX ) diperke-
nalkan oleh Oliver pada tahun 1987 [6]. Cycle Crossover bekerja dengan menem-
patkan beberapa gen yang dipilih dari kromosom induk dan sisanya diambil dari
induk yang lain. Berikut langkah kerja operator cycle crossover pada algoritma
genetika:

(i) Pilih gen pertama dari induk pertama sebagai gen pertama untuk pola cycle

pertama.

(ii) Pilih gen yang berada di posisi yang sama dengan gen terpilih di langkah
sebelumnya di induk kedua, sebagai gen kedua untuk pola cycle pertama.

(iii) Gen terpilih dilangkah kedua akan ditemukan pada induk pertama dan pilih
gen yang berada di posisi yang sama pada induk kedua.

(iv) Lakukan langkah 2 dan 3 hingga gen pertama pada pola cycle muncul di akhir
pola cycle sebelum gen yang lain habis terpilih.

(v) Jika gen pertama muncul di akhir pola cycle, maka bentuk pola cycle baru
yang dimulai dari gen pertama pada induk pertama yang tidak ada pada pola
cycle sebelumnya.

(vi) Salin gen dari induk pertama sesuai dengan posisinya yang terdapat pada pola
cycle pertama.

(vii) Salin gen dari induk kedua sesuai dengan posisinya yang terdapat pada pola
cycle kedua.

(viii) Salin gen yang belum terisi pada kromosom dengan gen yang belum ada sesuai
dengan posisinya.

(ix) Menukar posisi kromosom induk kemudian lakukan proses cycle crossover yang
sama untuk mendapatkan offspring kedua.
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Contoh 1 Diberikan kromosom induk P1 = [1 2 3 4 5 6 7 8] dan P2 =
[8 5 2 1 3 6 4 7]. Untuk mencari offspring (O1 dan O2) dari kromosom induk
tersebut, digunakan langkah-langkah pada proses cycle crossover sebagai berikut:

Diberikan sepasang kromosom induk

P1 = [1 2 3 4 5 6 7 8],

P2 = [8 5 2 1 3 6 4 7].

Dari langkah 1 diperoleh
cycle1 = 1.

Dengan melakukan langkah 2 diperoleh

cycle1 = 1 → 8.

Gen terpilih untuk pola cycle berikutnya

cycle1 = 1 → 8 → 7.

Dilakukan langkah 2 dan 3 hingga gen pertama pada pola cycle muncul di akhir
pola cycle sebelum gen yang lain habis terpilih

cycle1 = 1 → 8 → 7 → 4 → 1.

Karena gen pertama muncul di akhir pola cycle1, maka dibentuk pola cycle baru

cycle2 = 2 → 5 → 3 → 2,

cycle3 = 6 → 6.

Setelah semua gen habis dan pola cycle terbentuk, selanjutnya salin gen menggu-
nakna langkah 6 dan 7 diperoleh

O1 = [1 5 2 4 3 6 7 8].

Lakukan proses yang sama untuk mendapatkan offspring kedua, dengan menukarkan
posisi kromosom induk kemudian lakukan proses cycle crossover yang sama diper-
oleh

O2 = [8 2 3 1 5 6 4 7].

3. CYCLE CROSSOVER YANG DIMODIFIKASI

Operator ini diusulkan oleh Hussain [5], yang menghasilkan offspring dari kromosom
induk menggunakan cycle sampai gen terakhir pada kromosom induk. Operator ini
bekerja dengan sepasang kromosom induk dengan jumlah gen yang sama dan off-

spring yang dihasilkan berasal dari kedua kromosom tersebut. Perbedaan operator
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CX2 dengan operator CX yaitu, CX2 bekerja secara langsung pada kromosom in-
duk sekaligus memberikan sepasang offspring. Berikut langkah-langkah untuk proses
crossover yang dimodifikasi:

(i) Pilih dua induk untuk dilakukan crossover.

(ii) Pilih gen pertama dari kromosom induk kedua sebagai gen pertama untuk
offspring pertama.

(iii) Untuk gen terpilih pada langkah 2 akan ditemukan di kromosom induk pertama
dan memilih gen di posisi yang sama persis pada kromosom induk kedua dan
gen itu akan ditemukan lagi pada kromosom induk pertama, gen di posisi yang
sama persis di kromosom induk kedua terpilih menjadi gen pertama untuk
offspring kedua.

(iv) Gen yang terpilih pada langkah 3 akan ditemukan di kromosom induk pertama
dan memilih gen pada posisi yang sama persis pada induk kedua sebagai gen
berikutnya untuk offspring pertama.

(v) Lakukan langkah 3 dan 4 sampai gen pertama dari induk pertama muncul
pada offspring kedua (satu cycle) dan proses dapat dihentikan.

(vi) Pada kasus tertentu, gen pertama dari induk pertama muncul pada offspring

kedua sebelum gen yang lain habis terpilih. Solusi dari kasus ini adalah gen
yang tersisa ditinggalkan dari induk pertama dan kedua dengan posisi yang
sama. Selanjutnya melakukan langkah 2, 3 dan 4 untuk menyelesaikan proses
crossover.

Contoh 2 Diberikan kromosom induk P1 = [3 4 8 2 7 1 6 5] dan P2 =
[4 2 5 1 6 8 3 7]. Untuk mencari offspring (O1 dan O2) dari kromosom induk
tersebut, digunakan langkah-langkah pada proses cycle crossover yang dimodifikasi
sebagai berikut:

Diberikan sepasang kromosom induk

P1 = [3 4 8 2 7 1 6 5],

P2 = [4 2 5 1 6 8 3 7].

Dari langkah 2 diperoleh offspring 1 dan 2

O1 = [4 × × × × × × ×].

Untuk offspring kedua diperoleh

O2 = [1 × × × × × × ×].

Dari langkah 4 offspring pertama dan kedua diperoleh

O1 = [4 8 × × × × × ×],
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O2 = [1 7 × × × × × ×].

Setelah dilakukan langkah 3 dan 4 secara berulang hingga semua gen habis terpilih,
diperoleh offspring pertama dan kedua yaitu

O1 = [4 8 6 2 5 3 1 7],

O2 = [1 7 4 8 6 2 5 3].

Jika gen pertama dari induk pertama muncul pada induk kedua, maka digunakan
langkah 6 untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Gen yang tersisa ditinggalkan dari
induk pertama dan kedua dengan posisi yang sama. Selanjutnya, dilakukan langkah
2, 3 dan 4 untuk menyelesaikan proses crossover.
Diberikan kromosom induk sebagai berikut:

P1 = [1 2 3 4 5 6 7 8],

P2 = [2 7 5 8 4 1 6 3].

Menggunakan langkah 2 diperoleh offspring

O1 = [2 × × × × × × ×],

Kemudian menggunakan langkah 3 untuk offspring kedua dihasilkan

O2 = [6 × × × × × × ×].

Selanjutnya menggunakan langkah keempat dan kelima menghasilkan offspring

O1 = [2 1 6 7 × × × ×],

O2 = [6 7 2 1 × × × ×].

Kriteria berhenti dilakukan, karena pada offspring kedua muncul gen pertama dari
kromosom induk pertama. Selanjutnya, dilakukan langkah 6 yaitu meninggalkan
gen yang ada pada offspring satu dan dua dari kromosom induk satu dan dua,
diperoleh kromosom induk baru yaitu

P1 = [× × 3 4 5 × × 8],

P2 = [× × 5 8 4 × × 3].

Kemudian, dilakukan langkah 2 diperoleh offspring pertama yang baru

O1 = [× × × × | 5 × × ×].

Kemudian, dilakukan langkah 3 diperoleh offspring kedua

O2 = [× × × × | 8 × × ×].

Dilakukan langkah 4 diperoleh offspring pertama
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O1 = [× × × × | 5 3 × ×].

Langkah 3 dan 4 dilakukan sampai gen pada kromosom induk pertama maupun
kedua tidak ada yang tersisa, diperoleh offspring baru

O1 = [× × × × | 5 3 8 4],

O2 = [× × × × | 8 4 5 3].

Gabungkan hasil offspring lama dan baru dengan posisi akhir yang sama diperoleh

O1 = [2 1 6 7 | 5 3 8 4],

O2 = [6 7 2 1 | 8 4 5 3].

Kasus ini selesai dengan menggunakan operator cycle crossover yang dimodifikasi.

4. EKSPERIMEN KOMPUTASI DAN DISKUSI

Pada subbab ini, dilakukan komputasi terhadap operator crossover yang telah dije-
laskan, yaitu operator cycle crossover dan operator cycle crossover yang dimodifi-
kasi, untuk menyelesaikan masalah travelling salesman. Data yang digunakan dalam
perhitungan komputasi adalah masalah benchmark burma14, ulysses22 dan eil51
dari TSPLIB [4].

Untuk menemukan solusi dari masalah benchmark travelling salesman di atas
digunakan program Matlab R2013a. Digunakan parameter yang sama yaitu prob-
abilitas crossover Pc = 0.8 dan probabilitas mutasi Pm = 0.1. Namun untuk para-
meter besar populasi dan banyaknya generasi digunakan berbeda tergantung banyak
kota yang ada pada masalah benchmark. Hasil yang diberikan berupa hasil terbaik,
terburuk, rata-rata dan waktu komputasi seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan hasil komputasi masalah benchmark
Contoh n Nilai optimal Hasil CX CX2

Terbaik 3681.1337 3735.7339

burma14 14 3323
Terburuk 4710.6477 5072.2097

Rata-rata 4248.2045 4166.6041

Waktu Komputasi 15.3125 15.6875

Terbaik 7724.3303 7690.4637

ulysses22 22 7013
Terburuk 21560.6917 19479.6942

Rata-rata 16789.5298 12956.9789

Waktu Komputasi 154.8906 150.4688

Terbaik 849.4963 836.6851

dantzig42 42 699
Terburuk 1412.7784 1419.9519

Rata-rata 1294.1050 1291.5307

Waktu Komputasi 270.1875 240.6094
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Contoh n Nilai optimal Hasil CX CX2

Terbaik 675.0881 668.3920

eil51 51 426
Terburuk 1512.922 1836.6599

Rata-rata 1000.2998 1550.2555

Waktu Komputasi 193.4688 190.125

Terbaik 59547.6027 63902.1663

kroA100 100 21282
Terburuk 96534.1634 102419.440

Rata-rata 75295.9862 74331.0397

Waktu Komputasi 293.0781 284.3594

Pada Tabel 1, pada beberapa masalah benchmark operator CX memberikan ni-
lai terbaik yang lebih dekat terhadap solusi optimal dari setiap masalah benchmark

yang diselesaikan. Akan tetapi, CX membutuhkan waktu yang sedikit lebih banyak
untuk memperoleh solusi terbaik dalam komputasi. Pada Tabel 1 juga dapat dil-
ihat untuk CX2 memberikan hasil terburuk, rata-rata dan waktu komputasi yang
lebih baik daripada operator CX. Meskipun operator CX2 belum dapat memberi-
kan hasil terbaik yang lebih mendekati nilai optimal, namun operator crossover cycle
yang dimodifikasi (CX2 ) dapat dijadikan sebagai operator crossover alternatif un-
tuk menyelesaikan masalah travelling salesman. Dari uraian di atas, operator cycle
crossover yang dimodifikasi dapat dijadikan operator alternatif dalam menyelesaikan
masalah travelling salesman.
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Gambar 1: Contoh grafik dari proses algoritma genetika untuk benchmark burma14
(a) cycle crossover, (b) cycle crossover yang dimodifikasi

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai fitness dari setiap generasi berbeda-
beda, namun semakin banyak generasi yang menghasilkan fitness yang lebih baik
daripada fitness sebelumnya. Hal ini dikarenakan setiap generasi mempunyai nilai
fitness yang semakin baik dan generasi yang mempunyai nilai fitness kurang baik
sudah dieliminasi terlebih dahulu (survival of the fittest). Pada Gambar 1 juga
dapat dilihat grafik nilai rata-rata untuk setiap operator crossover yang semakin
naik sesuai dengan solusi yang diberikan.
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