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ABSTRACT 
Companies always try to give best services for their customers. The same time, they have to generate profits. One of 
many important services is the appropriate delivery scheduling. In this research, we try to make a system that can 
generate delivery schedules using Compact Genetic Algorithm (cGA). This system is developed to process PT. Indosipa 
Beton ordering data based on the amount of projects, the amount of trucks, and the time used to deliver by each project 
until it produces a delivery schedule and the amount of trucks that is used for each project. This system can generate a 
ready-mix delivery schedule, based on the amount of projects and the amount of trucks, which are available on a specific 
day. Through this application, the ready mix delivery of PT. Indosipa Beton will be scheduled with a minimum delay. 
Keywords: Compact Genetic Algorithm (cGA), Delivery Scheduling, Ready-Mix 
 
1. Pendahuluan 
PT. Indosipa Beton adalah sebuah perusahaan bidang produksi dan penjualan beton siap pakai (ready-mix). Selama ini 
perusahaan kurang optimal dalam melakukan pengiriman, terutama jika jumlah proyek yang dilayani lebih dari satu 
proyek. Pada satu waktu yang bersamaan, perusahaan harus memenuhi kebutuhan ready-mix dari beberapa proyek 
sekaligus. Pengiriman biasanya dibagi berdasarkan jumlah truk pengangkut yang siap, padahal jumlah truk pengangkut 
ready-mix terbatas. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian proyek yang dijalankan oleh 
pelanggan. Selain itu, pembuatan jadwal pengiriman yang salah akan dapat menyebabkan penumpukan truk pada sebuah 
proyek, karena menunggu proses penuangan di proyek. Padahal sebenarnya truk – truk tersebut dapat dioptimalkan untuk 
mengirim ready-mix ke proyek lain.  
 
Oleh sebab itu pada penelitian ini dicoba untuk membuat sebuah sistem aplikasi yang dapat men-generate jadwal 
pengiriman ready-mix harian secara otomatis dan optimal. Compact Genetic Algorithm (cGA) merupakan salah satu class 
dari Genetic Algorithm yang lebih cepat prosesnya dan membutuhkan memory yang lebih sedikit daripada Genetic 
Algorithm sederhana. Oleh karena itu, pada penelitian ini dicoba untuk menggunakan cGA guna meng-generate jadwal 
pengiriman ready-mix untuk PT. Indosipa Beton secara otomatis, cepat dan optimal. 
 
2. Teori Penunjang 
2.1  Genetic Algorithm (GA)  
Genetic Algorithm pertama kali dikembangkan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada tahun 1975[3]. John 
Holland mengatakan bahwa setiap masalah yang berbentuk adaptasi dapat diformulasikan dalam terminologi genetika. 
Genetic Algorithm adalah simulasi dari proses evolusi Darwin dan operasi genetika atas kromosom[4]. Tujuan dari 
Genetic Algorithm adalah menghasilkan populasi yang terbaik dari populasi awal. Sedang keuntungan dari Genetic 
Algorithm adalah sifat metode pencariannya yang lebih optimal, tanpa terlalu memperbesar ruang pencarian, dan tanpa 
kehilangan completeness. Secara umum, proses dalam Genetic Algorithm yaitu[3, 5]: 
a. Membuat populasi awal dari n buah kromosom membentuk suatu gen 
b. Menghitung fitness cost dari generasi pertama. 
c. Melakukan pengulangan proses regenerasi yaitu seleksi (memilih gen terbaik), crossover, mutasi, dan memasukkan 

gen hasil proses ke dalam generasi baru.  
d. Memproses generasi baru tersebut untuk proses selanjutnya.  
e. Evaluasi apakah proses akan diulang.  
f. Kembali ke langkah b. 
 
2.2 Compact Genetic Algortihm (cGA) 
Compact GA dikembangkan oleh George R. Harik dan kawan – kawan pada tahun 1997[1]. Compact Genetic Algorithm 
(cGA) merupakan sebuah special class dari Genetic Algorithm. cGA menggambarkan populasi seperti sebuah probabilitas 
distribusi dari kumpulan solusi, oleh karena itu, tidak semua populasi perlu untuk disimpan. Dalam setiap generasi, cGA 
menghasilkan individu-individu berdasarkan pada probabilitas yang dispesifikasikan dalam probability vector. Individu-
individu tersebut akan dievaluasikan dan probability vector akan berubah berdasarkan individu yang terbaik. cGA 
mempunyai keuntungan dalam menggunakan memori yang sedikit dan mencapai kualitas yang sebanding dan 
mempunyai hasil dengan jumlah yang hampir sama dengan yang dihasilkan dalam Simple Genetic Algorithm [6]. 
Berikut adalah pseudocode dari Compact Genetic Algorithm (cGA) [1, 2]: 
1. Inisialisasi semua kemungkinan dari vector (  ℓ adalah panjang kromosom ) 
  for i := 1 to ℓ do p[i] := 0.5; 
2. Generate dua individu dari vector 
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  a := generate(p); 
   b := generate(p);  
3. Lakukan seleksi 
  fa := fitness(a); 
  fb := fitness(b); 
4. Lakukan update terhadap vector untuk yang pemenang (n adalah jumlah populasi) 

 for i := 1 to ℓ do 
   if fa >= fb then 
    if a[i] = 1 and b[i] = 0 then  p[i] := p[i] + 1/n; 
    else if a[i] = 0 and b[i] = 1 then p[i] := p[i] – 1/n; 
         else  
    if b[i] = 1 and a[i] = 0 then p[i] := p[i] + 1/n; 
    else if b[i] = 0 and a[i] = 1 then p[i] := p[i] – 1/n; 
5. Cek apakah suatu vector valid 
  for i := 1 to  ℓ do 
   if p[i] > 0 and p[i] < 1 then 
    return to step 2; 
6. p adalah solusi terakhir 
 
keterangan: 
fa = nilai fitness untuk individu a 
fb = nilai fitness untuk individu b 
p   = probability vector 
   
3. Metodologi Penelitian 
Metodologi Penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan riset ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi Literatur: Mempelajari dasar-dasar teori yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini, yaitu mengenai: 

Genetic Algorithm (GA), Compact Genetic Algorithm (cGA) dan penerapan cGA dalam kasus penjadwalan. 
2. Studi Lapangan: Melakukan penelitian dan mempelajari sistem yang selama ini dijalankan oleh PT. Indosipa 

Beton. Selain itu juga melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk perancangan sistem. 
3. Analisis dan Desain Sistem: Melakukan analisa mengenai proses-proses yang berlaku di PT. Indosipa Beton serta 

melihat adanya kemungkinan terjadinya perubahan sistem. Sistem ini didesain dengan menggunakan metode 
Compact Genetic Algorithm (cGA) pada penjadwalan pengiriman beton siap pakai (ready-mix). 

4. Pembuatan Sistem Aplikasi: Sistem diimplementasikan dalam bentuk software. Proses pembuatan software ini 
dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 dan menyimpan data dengan 
menggunakan MySQL 5.0. 

5. Uji Coba dan Evaluasi Sistem: Pengujian dilakukan pada kecepatan proses serta kelayakan/kebenaran sistem.  
6. Penyusunan Laporan Penelitian dan Makalah Seminar 

 
4. Analisa Permasalahan 
Berikut ini adalah cara kerja pengiriman beton siap pakai (ready-mix) selama ini: 
− Pengiriman ready-mix pada PT. Indosipa Beton dimulai dari pabrik (plant). Bahan-bahan (seperti pasir, kerikil, 

semen) yang akan digunakan untuk pengiriman, ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan pesanan. Bahan-bahan 
tersebut diambil dari stok yang sudah tersedia. Kemudian bahan yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam truk 
pengangkut ready-mix dan langsung dilakukan pencampuran di dalamnya. Hasil produksi kemudian akan dikirimkan 
dan diangkut dengan menggunakan truk pengangkut ready-mix ke tempat pelaksanaan proyek.  

− Ready-mix yang diangkut oleh truk akan dituang setelah tiba di situs proyek. Penuangan di situs proyek dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Cara penuangan yang dilakukan antara lain dengan menggunakan talang, pompa, 
pompa boom bergerak, manual, tower crane, atau menggunakan gerobak. Penuangan yang dilakukan berdasarkan 
keinginan pelanggan, sesuai dengan keadaan di situs proyek. Setelah ready-mix dituang di situs proyek, truk 
pengangkut akan kembali ke plant untuk melakukan pengiriman selanjutnya. 

− Sehari sebelumnya, divisi marketing akan memberikan data proyek yang harus dijalankan pada esok harinya. 
Kemudian divisi produksi akan mengatur pengiriman ke proyek berdasarkan pada data proyek yang sudah diperoleh 
sehari sebelumnya. Divisi produksi akan memberikan laporan akhir dari pengiriman pada hari itu kepada divisi 
marketing. Laporan tersebut berisikan data pengiriman dan laporan hasil produksi untuk tiap proyek. Data 
pengiriman berupa jadwal pengiriman dan truk yang digunakan pada setiap pengiriman, sedangkan laporan hasil 
produksi berupa data pemesanan yang belum terkirim dan yang sudah terkirim. Jadwal pengiriman per-hari 
dikerjakan secara manual oleh Divisi Produksi. 

− Jika proyek yang dijalankan lebih dari 1 (satu) proyek, pengiriman ready-mix biasanya dibagi berdasarkan jumlah 
truk pengangkut yang siap di plant, dan semua proyek diprioritaskan. Penentuan waktu pengiriman ready-mix dan 
pembagian jumlah truk pengangkut yang dialokasikan untuk setiap proyek dilakukan hanya berdasarkan perkiraan.  
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− Perkiraan waktu pada pengiriman ready-mix biasanya berdasarkan pada faktor-faktor berikut ini: 
• Lama pengisian : Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi truk pengangkut ready-mix dimulai dari pencampuran 

bahan sampai truk siap untuk berangkat. Lama pengisian ini biasanya berkisar antara lima sampai enam menit. 
• Lama pengiriman : Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan ready-mix dari plant ke situs proyek. Waktu 

perjalanan ini dibagi berdasarkan zona pengiriman (lihat Tabel 1). Dari zona pengiriman tersebut dapat 
diperoleh lama pengiriman dari plant ke situs proyek berdasarkan kecepatan truk yaitu antara 25 km/jam sampai 
30 km/jam. 

 
Tabel 1. Zona Pengiriman Ready-Mix 

Zone Jarak (pergi + pulang) 
A 0 – 5 km 
B 6 – 25 km 
C 26 – 60 km 
D 61 – 90 km 
E > 90 km 

 
• Lama penuangan : Waktu yang dibutuhkan untuk menuang ready-mix di situs proyek. Waktu penuangan 

bergantung pada cara penuangan yang dijalankan. Tiap penuangan mempunyai durasi yang berbeda dan juga 
memberi pengaruh dalam pengiriman ready-mix. Perkiraan durasi penuangan pada situs proyek yaitu: Pompa: 5 
menit; Pompa boom bergerak: 20 menit; Talang: 3 jam; Manual: 4,5 jam; Tower Crane: 1,5 jam; Gerobak: 3 
jam. 

• Jeda penuangan maksimum : Selang waktu maksimum yang dibutuhkan untuk tiap penuangan di proyek. Jeda 
penuangan maksimum ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya pembekuan ready-mix atau hal-hal lain 
yang mempengaruhi pengiriman ready-mix yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengiriman. 

 
5. Desain Sistem 
Data Flow Diagram dari sistem penjadwalan yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 1. dan Gambar 2. 
 

Gambar 1. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Gambar 2. Data Flow Diagram Level 1 ‘Proses 
Generate Jadwal’ 

 
Terdapat tiga proses utama di dalam sistem ini yaitu: 
a. Proses Manipulasi Data Master. Proses ini merupakan tahap untuk melakukan input, update, dan delete data 

master. Dalam sistem ini, yang termasuk data master di antaranya yaitu data kontraktor, data produk, data kendaraan, 
data zona wilayah, dan data jenis penuangan. Data kontraktor dan data produk merupakan data yang digunakan 
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untuk proses pemesanan, sedangkan data kendaraan, data zona wilayah, dan data jenis penuangan merupakan data 
yang digunakan dalam proses generate jadwal. 

b. Proses Transaksi Pemesanan. Proses ini merupakan tahap untuk melakukan input, update, dan delete data 
pemesanan. Data pemesanan ini diperoleh dari data yang dimasukkan oleh user, data kontraktor, dan data produk, 
kemudian data pemesanan yang diperoleh akan digunakan dalam proses generate jadwal. 

c. Proses Generate Jadwal. Proses ini menerima data input berupa data pemesanan, data kendaraan, data zona 
wilayah, dan data waktu tempuh yang berasal dari data storage masing-masing data. Selain itu proses ini juga 
menerima data input dari user berupa data waktu tempuh jika ingin mengubah waktu tempuh suatu proyek, dan data 
variabel generate yang digunakan dalam Compact Genetic Algorithm (cGA) pada waktu melakukan proses generate 
jadwal. Data Flow Diagram Level 1 untuk proses ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
5.1 Desain Chromosome 
Seperti telah dibahas pada teori penunjang, untuk setiap iterasi, Compact GA hanya menggunakan 2 kromosom / individu 
vektor, yaitu kromosom a dan kromosom b. Pada aplikasi ini kedua kromosom disimpan pada dua array dinamis 
terstruktur yang bernama random_A dan random_B. Atribut – atribut dari kedua array struktur tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Tabel 2. Isi Array Random 
Attribut Type Size Keterangan 

tanggal_kirim char 20 Untuk menyimpan tanggal pengiriman 
jam_kirim char 20 Untuk menyimpan waktu truk mulai diisi untuk dikirimkan 
jam_selesai_isi char 20 Untuk menyimpan waktu truk selesai diisi 
jam_kirim_lagi char 20 Untuk menyimpan waktu available untuk pengiriman berikutnya 
jam_kembali_plant char 20 Untuk menyimpan waktu truk kembali ke plant 
truk char 20 Untuk menyimpan truk yang digunakan untuk mengirim 
proyek char 20 Untuk menyimpan nama proyek yang dikirim 
jumlah_kirim integer 5 Untuk menyimpan jumlah pengiriman (dalam m3) 
sisa integer 5 Untuk menyimpan sisa pengiriman yang belum dikirim (dalam m3) 
status integer 1 Untuk menyimpan status pengiriman apakah sedang dikirim atau telah selesai 

 
Pada awal iterasi dijalankan, kedua array akan diisi secara random. Proses random terbagi atas dua bagian, yaitu random 
kendaraan, dan random proyek. Random kendaraan dipilih dari data kendaraan yang sedang aktif pada waktu itu. Setelah 
memperoleh data kendaraan, dilakukan proses random proyek yang dipilih dari data proyek available untuk dikirim 
(available = masih ada sisa kirim). Selama iterasi berjalan, proses random untuk generate ulang sebuah kromoson hanya 
dikenakan pada kromosom yang kalah. Kromosom yang kalah akan di-generate ulang. Proses generate ini sama, yaitu 
berdasarkan kendaraan yang aktif dan proyek yang tersedia. Kemungkinan sebuah proyek di-generate terlebih dahulu 
ditentukan oleh probability-vector p, dimana panjang p sama dengan jumlah proyek pada hari itu. 
 
5.2 Perhitungan Fitnes Cost 
Fitness Cost dihitung berdasarkan tiga hal, yaitu:  
1. Jumlah Proyek Terselesaikan dalam satu hari.  
2. Sisa Kirim Total, yang dihitung berdasarkan sisa kirim per proyek. 
3. Sisa Waktu Luang dalam 1 hari, dihitung berdasarkan waktu kosong dalam 1 hari (7.30 s/d 7.29 esok hari), mulai 

dari jam kedatangan truk terakhir sampai dengan jam 7.29 esok harinya. 
Sebagai prioritas, Jumlah Proyek Terselesaikan * 1000, Sisa Kirim Total * 50 dan Sisa Waktu Luang * 100. Selanjutnya 
Fitnes Cost dari masing – masing individu (fa dan fb) dibandingkan, dan individu yang menang tidak perlu di-generate 
ulang pada iterasi berikutnya. Individu yang kalah akan di-generate ulang berdasarkan Probability Vector-nya. 
 
5.3 Update Probability Vector 
Tidak seperti cGA asli, dimana panjang probability vector = panjang bit dari individu, pada penelitian ini panjang 
probability vector = jumlah proyek yang dilayani pada hari yang diproses. Pada awal iterasi isi elemen probability vector 
= 0,5. Untuk meng-update probability vector pada tiap iterasi, dilakukan langkah – langkah berikut ini: 
1. Hitung Fitnes Cost tiap proyek berdasarkan:  

a. Selesai dikirim / tidak (1/0) * 1000  
b. Sisa kirim untuk proyek itu * 50  
c. Total lama waktu pengiriman untuk proyek itu * 100.  

2. Update Probability Vector dengan cara yang sama seperti algoritma cGA (langkah 4) 
Probability Vector ini digunakan saat meng-generate individu baru pada iterasi berikutnya. Aturannya adalah sebagai 
berikut: Besar Probability Vector sebuah proyek (misal: P[1]) menentukan peluang terpilihnya sebuah sekuen pengiriman 
ke proyek (misal: Proyek_1) pada individu pemenang dari iterasi sebelumnya, ke individu baru yang di-generate ulang. 
Bila sebuah proyek di-random dengan peluang sebesar probability vector-nya, dan terpilih, maka semua sekuen jadwal 
pengiriman ready-mix ke proyek itu yang ada pada individu pemenang akan di-copy-kan langsung pada individu baru. 
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Bila tidak, maka jadwal random akan di-generate berdasarkan kendaraan yang aktif dan availability proyek. Guna lain 
dari Probability Vector adalah untuk menghentikan proses iterasi cGA, yaitu seperti langkah ke-5 cGA asli. 
 
5.4 Antar Muka Sistem 
Contoh antar muka dari sistem dapat dilihat pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 6. 
 

Gambar 3. Antar Muka ‘Hasil Generate Jadwal’ Gambar 4. Antar Muka ’Laporan Akhir / Summary 
Generate Jadwal’ 

 

  
Gambar 5. Gantt Chart Hasil Generate Jadwal Gambar 6. Bar Chart untuk ‘Jumlah Truk/Proyek’ 

 
6. Pengujian 
6.1 Pengujian Kecepatan Generate Jadwal 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji kecepatan sistem dalam meng-generate jadwal. Pengujian dilakukan 5 kali 
dengan menggunakan data proyek selama satu hari. Setting yang diberikan adalah sebagai berikut: Max Generation = 10; 
Population Size = 5; Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
• Pengujian 1 selesai dalam waktu 55,58 detik. 
• Pengujian 2 selesai dalam waktu 53, 87 detik. 
• Pengujian 3 selesai dalam waktu 57,06 detik. 
• Pengujian 4 selesai dalam waktu 57,48 detik. 
• Pengujian 5 selesai dalam waktu 57,45 detik. 
Pengujian kecepatan proses dilakukan pula untuk setting yang berbeda. Hasilnya sebagai berikut: 
• Max Gen = 5; Pop. Size = 10;   waktu proses sebesar 1 menit 37,10 detik. 
• Max Gen = 10; Pop. Size = 10; waktu proses sebesar 1 menit 43,51 detik. 
• Max Gen = 20; Pop. Size = 10; waktu proses sebesar 1 menit 26,04 detik. 
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6.2 Pengujian oleh Calon Pemakai 
Untuk pengujian tentang kelayakan sistem, peneliti meminta manajer produksi perusahaan, yaitu bapak Gogot Setyo 
Budhi, M.Sc., Ph.D. untuk mengujinya. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Hasil Kuisioner Kelayakan Sistem 

No. Kriteria Nilai 
1. Keakuratan informasi yang diberikan 4 
2. Desain Antar Muka 5 
3. Kemudahan dalam penggunaan program 5 
4. Pemahaman terhadap Hasil Akhir 4 

   Keterangan skala penilaian : 
1: Sangat Kurang   2: Kurang   3: Cukup   4: Baik   5: Sangat Baik 

 
7. Kesimpulan 
Dari hasil analisis, perancangan, implementasi dan pengujian software, dapat diambil kesimpulan, yaitu: 
• Compact Genetic Algorithm sebagai salah satu algoritma dalam Genetic Algorithm, dapat diterapkan untuk proses 

penjadwalan pengiriman ready-mix pada PT. Indosipa Beton. 
• Sistem ini dapat memberikan informasi jadwal pengiriman ready-mix berdasarkan jumlah proyek, jumlah truk yang 

tersedia dan waktu tempuh pengiriman tiap proyek, sehingga user dapat mengetahui jumlah truk dan jadwal selang 
waktu pengiriman truk yang digambarkan dalam bentuk tabel dan diagram. 

• Compact Genetic Algorithm sangat dipengaruhi fungsi random, sehingga tidak selalu hasil yang diperoleh pada suatu 
proses penjadwalan menuju ke hasil yang terbaik. Dengan proses ini akan dapat diperoleh solusi yang optimal 

• Hasil dari pengujian program membuktikan bahwa aplikasi ini dapat memberikan jadwal pengiriman PT. Indosipa 
Beton dengan cepat sehingga dapat digunakan secara nyata oleh perusahaan. 

• Hasil dari pengujian user menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat menghasilkan informasi jadwal pengiriman sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan dan penggunaan aplikasi dapat dimengerti oleh user. 

 
8. Limitasi Penelitian 
Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan PT. Indosipa Beton akan penjadwalan pengiriman ready-mix. Sehingga, 
sistem ini belum tentu sesuai bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan lain atau penjadwalan jenis lain. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Harik George R., Fernando G. Lobo and David E.Goldberg (1997). The Compact Genetic Algorithm. University of 

Illinois, Urbana.  
[2] Harik, G., F. Lobo and D. E. Goldberg (1998). The Compact Genetic Algorithm. Proceedings of the 1998 IEEE 

Conference on Evolutionary Computation, pp. 523-528. 
[3] Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press, Ann Arbor, MI. 
[4] Kusumadewi Sri, dan Hari Purnomo (2005). Penyelesaian Masalah Optimasi Dengan Teknik-Teknik Heuristik. 

Graha Ilmu, Yogyakarta.  
[5] Mitchell, Melanie (1996). An Introduction To Genetic Algorithms. A Bradford Book, Massachusetts. 
[6] Rimcharoen Sunisa., Daricha S. and Prabhas C. (2006). Real Options Approach To Finding Optimal Stopping Time 

In Compact Genetic Algorithm. Bangkok: Chulalongkorn University. http://realoptions.org/papers2006/, diakses 
terakhir April 2007. 

 


