
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Umumnya, optimasi didefinisikan sebagai proses menentukan nilai minumum

dan maksimum bergantung pada fungsi tujuannya. Dalam kehidupan sehari-hari,

banyak ditemukan permasalahan yang menyangkut permasalahan optimasi.

Contoh sederhana dari permasalahan tersebut diantaranya permasalahan memilih

investasi pada suatu perusahaan, mencari jalur terpendek dalam masalah

pendistribusian barang dan menentukan jadwal suatu pekerjaan. Pada bidang

Teknik, permasalahan tersebut ditemukan salah satunya pada kasus bagaimana

cara mengatur barang-barang yang dimuat dalam kontainer. Sedangkan pada

bidang Teknologi Informasi (TI) optimasi juga dimanfaat untuk proses

pengkodean (enkripsi) suatu data.

Disisi lain, permasalahan investasi juga termasuk kedalam salah satu contoh dari

cabang permasalahan optimasi dan kombinatorik yaitu Knapsack Probem.

Knapsack problem termasuk kedalam optimasi karena permasalahan yang ada

adalah memaksimalkan keuntungan (profit) dari item terpilih yang dimasukkan

kedalam knapsack (karung) dengan total berat (weight) item terpilih tanpa
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melebihi kapasitas knapsack. Kombinasi dari item-item terpilih akan menentukan

hasil optimasi. Knapsack Problem merupakan salah satu permasalahan yang

memiliki satu fungsi tujuan dan satu / lebih fungsi kendala (constraint).

Menurut Gupta, Anagun dan Sarac, Knapsack Problem termasuk kedalam

permasalahan optimisasi dan kombinatorik. Beberapa macam permasalahan

didalam dunia nyata yang termasuk kedalam Knapsack problem yaitu,

penganggaran modal, pemilihan proyek, pemuatan kargo, pemotongan stok, bin

packing, material incision dan perencanaan ekonomi (Gupta, 2013).

Terdapat dua cara yang digunakan untuk mengatasi Knapsack problem, yaitu

menggunakan algoritma eksak dan heuristik. Algoritma eksak mampu

menyelesaikan dengan menjamin solusi optimal. Namun, banyaknya data (n)

yang dihitung akan sangat mempengaruhi kompleksitas waktu. Inilah alasan yang

mendasari Knapsack problem sebagai salah satu permasalahan NP-Hard

(nonpolynomial). Semakin besar data yang akan diselesaikan maka kompleksitas

waktu akan semakin tinggi secara signifikan. Dynamic Programming, Branch

and Bound, Cutting Plane merupakan beberapa metode dari algoritma eksak

(Gen dan Yu, 2010).
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Gambar 1.1. Kualitas Solusi dan Kompleksitas Waktu dari Algoritma yang berbeda: (a)

Kualitas Solusi dan (b) Kompleksitas Waktu (Gen, 2010).

Algoritma selanjutnya yaitu algoritma heuristik. Algoritma ini menyediakan cara

yang berbeda untuk menyelesaikan Knapsack problem. Kompleksitas waktu yang

relatif lebih cepat pada data besar. Dan kualitas solusi yang tidak begitu buruk

(Gen dan Yu, 2010). Salah satu algoritma heuristik yang populer saat ini adalah

GA.

GA diperkenalkan pertama kali oleh Holland (1975). Algoritma ini merupakan

algoritma yang meniru proses evolusi alamiah suatu makhluk hidup. Sehingga

setiap istilah yang ada dalam algoritma ini juga meniru istilah teori evolusi seperti

gen, kromosom, populasi, dll. Populasi sebagai sekumpulan dari kromosom

(kandidat solusi) dibangkitkan kemudian dimanipulasi dengan proses mutasi dan

pindah silang (crossover). Seperti halnya evolusi hanya individu terbaik yang

mampu bertahan hidup. Pada algoritma ini kandidat solusi terbaik, yang memiliki

nilai fitness terbaik akan bertahan hidup hingga ke generasi selanjutnya (Houck et

al, 1995).
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Sejumlah penelitian sampai saat ini telah melaporkan GA berhasil mengatasi

permasalahan 0-1 Knapsack. Gupta (2013) menyajikan fungsi yang disebut

fcheck untuk mengevaluasi generasi berikutnya dengan replacement kromosom.

Hal ini bertujuan agar GA lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan

permasalahan 0-1 Knapsack. GA dengan penambahan metode Taghuci untuk

mengoptimalkan pemilihan operator GA dilaporkan oleh Anagun dan Sarac pada

2006. GA sebagai algoritma heuristik telah sukses menyelesaikan berbagai

permasalahan yang bersifat kontinu, diskret dan masalah optimasi kombinatorik

(Turfan et al, 2012). Berbeda dengan Raidl (1998) yang mengusulkan GA untuk

menyelesaikan permasalahan multiconstrained 0-1 Knapsack problem.

Keefektifan dari GA bergantung pada beberapa faktor seperti, ukuran populasi,

probabilitas crossover, probabilitas mutasi dan evaluasi nilai fitness (Anagun,

2006). Karena hal tersebut, maka memilih kandidat solusi yang pantas lolos ke

generasi berikutnya merupakan hal yang krusial.

Sebagai permasalahan yang memiliki kendala tentunya bukan hal yang mudah

untuk memecahkan permasalahan ini. Karena kendala memberikan batasan bagi

setiap kromosom yang dapat dianggap sebagai kromosom yang layak. GA

memberikan solusi untuk masalah ini dengan menghadirkan beberapa strategi

penanganan kendala yaitu, Strategi Penalti (Olsen, 1994), Strategi Penolakan

Kromosom dan Strategi Perbaikan Kromosom (Gupta, 2013). Maka dari itu pada

penelitian ini dikembangkan suatu model GA dengan salah satu strategi

penanganan kendala tersebut. Strategi penanganan kendala pada penelitian ini

difokuskan pada strategi penalti. Selain itu, dengan diimplementasikannya GA
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dengan metode penalti, sistem ini juga mampu memastikan bahwa GA

merupakan salah satu metode heuristik terbaik untuk masalah optimasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam hal ini rumusan masalah yang akan diselesaikan adalah bagaimana

mengimplementasikan GA pada Knapsack Problem dengan menggunakan

strategi penalti sebagai startegi penanganan kendala.

1.3. Batasan Masalah

Masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini dibatasi pada:

1. GA sebagai algoritma heuristik untuk menyelesaikan Knapsack problem

2. Strategi penalti sebagai strategi penanganan kendala untuk mengevaluasi

kelayakan suatu kandidat solusi.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan prosedur model GA berbasis strategi penalti pada proses

evaluasi

2. Mengimplementasi GA untuk menyelesaikan permasalahan optimasi pada

Knapsack problem

3. Mengevaluasi kinerja GA.
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1.5. Manfaat

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah

1. Menambah pustaka aplikasi GA untuk studi kasus Knapsack

2. Mengetahui informasi mengenai efektivitas kinerja GA

3. Memberikan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.


