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ABSTRACT 

Crew Scheduling Problem is a combinatorial problem in which the search for the solution is a complex process. In this 
paper, the crew scheduling problem is solved using the Multiagent System. In Multiagent system, a number of intelligent 
agents interacts one another. The reasoning method used in the intelligent agent is case-base reasoning method, and the 
learning process is conducted using reinforcement learning. In the interaction process between intelligent agent, 
knowledge development and sharing is conducted using the Collaborative Knowledge Building technique. By 
implementing the technique, it is hoped that a more optimal solution can be obtained. 
Keywords: Crew Scheduling Problem, Intelligent Agent, Multiagent, Case-Base Reasoning, Reinforcement Learning, 
Collaborative Knowledge Building.  
 
1. Pendahuluan 
Crew Scheduling Problem merupakan permasalahan yang umum dijumpai di berbagai tempat, terutama di kota-kota 
besar dimana bus menjadi alat transportasi utama. Sebagai contoh di New York, ada 298 rute yang dilayani oleh 4860 
bis, atau di London ada 700 rute dilayani oleh 6500 bis. Sementara di Indonesia sendiri dapat dilihat bus TransJakarta di 
kota Jakarta. Dengan begitu banyak armada, maka perencanaan operasional menjadi hal yang penting. Ada beberapa 
langkah penting dalam perencanaan operasional dan penjadwalan bis, yaitu timetabling, penjadwalan bis, penjadwalan 
crew, dan penempatan crew. Masalah yang dibahas pada makalah ini akan dikhususkan pada penjadwalan crew bus, 
dalam hal ini dikhususkan hanya pada pengemudi bus. 
 
Sebagai bagian dari persoalan kombinatorial, penyelesaian Crew Scheduling Problem dapat dilakukan dengan beberapa 
metode. Salah satu metode yang akhir-ahir ini berkembang adalah dengan menggunakan Multiagent System. Multiagent 
System adalah sistem yang terdiri atas beberapa intelligent agent yang berinteraksi[1]. Multiagent System dapat digunakan 
untuk menyelesaikan persoalan yang sulit atau tidak mungkin dipecahkan oleh agent tunggal atau sistem monolitik. 
Persoalan kombinatorial termasuk ke dalam persoalan yang sulit untuk diselesaikan. 
 
Sebuah intelligent agent adalah sebuah entitas otonom yang melakukan pengamatan dan dapat bertindak terhadap 
lingkungannya, serta mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tertentu[2]. Intelligent agent juga dapat belajar 
atau menggunakan pengetahuannya dalam rangka mencapai tujuan[2]. Dalam melakukan pembelajaran, terdapat beberapa 
tipe learning yang dapat dilakukan oleh agent, antara lain : supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised 
learning, reinforcement learning, dan transduction[3]. Reinforcement learning adalah pembelajaran untuk melakukan aksi 
berdasar observasi[3]. Setiap aksi mempunyai dampak terhadap lingkungan, dan lingkungan memberikan feedback dalam 
bentuk reward yang mengarahkan algoritma pembelajaran[3]. Oleh karena dalam Multiagent System terdapat interaksi 
antar agent, maka terdapat pula pengumpulan dan pembagian pengetahuan bersama. Proses membagi pengetahuan 
tersebut merupakan penerapan dari Collaborative Knowledge Building. Penggunaan Collaborative Knowledge Building 
dalam bidang kecerdasan buatan (AI) terjadi karena adanya interaksi antara AI dan ilmu psikologi. Collaborative 
Knowledge Building diterapkan dalam proses belajar-mengajar antara guru-murid, dimana tanggung jawab untuk 
meningkatkan pengetahuan didistribusikan antara guru dan murid[4]. Selain pemanfaatan reinforcement learning dan 
Collaborative Knowledge Building, untuk menghasilkan solusi, diterapkan juga metode case-based reasoning. Case-
based reasoning adalah proses penyelesaian persoalan baru berdasarkan solusi yang diperoleh pada persoalan 
sebelumnya yang mirip.   
 
Tulisan selanjutnya dalam makalah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian 2 memaparkan tentang deskripsi rinci 
persoalan yang akan diselesaikan. Bagian 3 memaparkan analisis dan desain sistem multiagent untuk menyelesaikan bus 
crew scheduling problem. Bagian 4 memaparkan hasil pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. Dan kemudian 
bagian 5 berisi tentang kesimpulan dan saran atas eksperimen yang telah dilakukan. 
 
2. Deskripsi Persoalan 
Secara umum permasalahan crew scheduling ini melibatkan beberapa elemen berbeda sebagai berikut: 
1. Ada N task (penugasan) yang harus dikerjakan oleh K (< N) crew (pengemudi). Setiap crew bersifat identik dan 

berada di terminal yang sama saat mereka memulai hari kerja dan mengakhiri hari kerja mereka. 
2. Setiap task i diasosiasikan dengan: 

a. di yaitu cost untuk mengerjakan task i 
b. waktu mulai yang tetap si dan waktu selesai yang tetap fi (> si), yang berarti durasi waktu kerja yang tetap fi - si 

untuk task tersebut 
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c. waktu perjalanan dan cost (bi dan c0i) yaitu waktu/biaya yang dibutuhkan saat crew melakukan perjalanan dari 
terminal ke task i (dan sebaliknya) 

Diasumsikan bahwa semua task dinomori secara berurutan berdasarkan urutan waktu mulai (si). 
3. Untuk setiap task i dan j (j > i), terdapat cost transisi (transition arc of cost) untuk cost cij yang mungkin ada jika 

seorang crew mengerjakan task i dan kemudian mengerjakan task j. 
4. Didefinisikan sebuah jalur crew (crew path), yang tidak kosong, yang berisi kumpulan task (berurutan) yang 

dilakukan seorang crew. 
Jadi permasalahannya adalah menemukan jalur crew dengan cost total minimum, sehingga setiap task dikerjakan hanya 
sekali dan waktu kerja total yang dibutuhkan di setiap path (yaitu jarak waktu antara keberangkatan dari terminal dan 
kedatangan kembali ke terminal) tidak melebihi waktu kerja yang ditentukan T.  
 
Secara konsep permasalahan ini dapat dilihat secara visual pada Gambar 1. Pada gambar tersebut waktu (horisontal) 
diplotkan terhadap task (vertikal). Task yang akan dikerjakan disimbolkan dengan persegi panjang dengan panjang sesuai 
dengan durasi task. Semua task dihubungkan dengan transition arc. Terminal digambarkan dua buah, yaitu yang 
bertuliskan “0” mewakili awal jalur crew dan “N+1” mewakili akhir jalur crew. Karena dimensi waktu pada Gambar 1 
bersifat acyclic, maka tidak ada siklus pada graf tersebut.  

 

 
Gambar 1. Gambaran Persoalan Bus Crew Scheduling 

 
Permasalahannya adalah menemukan K simpul (task) yang menghubungkan 0 dan N+1 dengan semua task dalam satu 
jalur, waktu kerja dalam setiap jalur tidak melebihi T, dan total cost jalur merupakan minimum. 

 
3. Analisis dan Desain 
Dengan pendekatan multi-agent, dalam persoalan ini disimulasikan bahwa setiap agent mewakili 1 orang crew. 

 
3.1 Pendekatan Basis Kasus dan Reinforcement Learning 
Berikut ini adalah model pendekatan basis kasus dan reinforcement learning yang digunakan dalam menyelesaikan 
persoalan bus crew scheduling ini. 
1. Tiap agen Crew memiliki basis kasus yang terdiri atas bagian persoalan dan solusi. 
2. Bagian persoalan agen adalah jumlah sisa task dan cost total. Hal ini dipilih karena permasalahan utama persoalan 

bus crew scheduling ini adalah menemukan jalur crew dengan cost total minimum seperti telah disebutkan pada 
bagian sebelumnya dan juga menjadwalkan seluruh task sampai terjadwalkan semuanya. 

3. Bagian solusi adalah aksi yang dipilih agen n tersebut dan nilai pembelajaran Q. 
4. Pilihan aksinya yaitu:  

a. memilih task yang waktu mulainya (si) paling awal, atau paling dekat dengan task terakhir yang sudah terjadwal 
(Earliest Start Time - EST) 

b. memilih task yang cost transisinya (c0i) paling kecil (Minimum Cost - MC) 
5. Nilai reward untuk proses reinforcement learning agen adalah: 

r = Jumlah total cij yang sudah terjadwal 
yaitu jumlah total cost transisi dari semua jalur crew yang sudah terbentuk. 
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6. Berdasarkan nilai reward, setiap agen kemudian memutakhirkan nilai Q yang akan dimasukkan ke basis kasus.  
a. Learning rate: α i = 1/(1+frekuensi_akses) 
b. c'. sol[x].Q = (1- α i). csol[x].Q + α i (r + γ. c`.sol [1].Q)  
 

3.2 Analisis Collaborative Knowledge Building 

 
Gambar 2. Tahapan Analisis Collaborative Knowledge Building[5] 

Analisis rinci dari solusi yang diusulkan untuk persoalan bus crew sheduling sesuai dengan tahapan proses analisis 
collaborative knowledge building seperti terlihat pada Gambar 2  adalah sebagai berikut: 
1. Penentuan tujuan 

Tujuan sistem ini adalah menemukan jalur crew dengan cost total minimum, sehingga setiap task dikerjakan hanya 
sekali dan waktu kerja total yang dibutuhkan di setiap path tidak melebihi waktu kerja yang ditentukan T. 

2. Penentuan Peran: Peran yang berhasil diidentifikasi pada sistem bus crew scheduling ini adalah dua buah peran 
yaitu: 
a) Crew: pengemudi yang bekerja pada perusahaan bis tersebut. Tanggung jawab utama crew adalah 

mengemudikan  bis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
b) Koordinator: memiliki tanggung jawab utama antara lain memastikan semua bis beroperasi sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, koordinator bertugas membuat jadwal, me-manage crew, dan semua bis 
setiap hari. 

3. Identifikasi Layanan: Layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi ini, antara lain: 
a. Start-learning: aktivitas belajar agen crew dengan metode reinforcement learning dan menggunakan 

pengetahuan basis-kasus. 
b. Stop-learning: aktivitas crew berhenti belajar 
c. Share learning result: aktivitas berbagi hasil belajar masing-masing agen crew dengan menuliskan di vektor aksi. 
d. Collaborate solution: aktivitas agen supervisor mengkolaborasikan semua usulan solusi (hasil belajar) tiap agen 

crew. 
e. Update knowledge: aktivitas agen crew memutakhirkan pengetahuannya berdasarkan hasil pembelajaran. 

4. Identifikasi Interaksi Antar Peran 
Berdasarkan identifikasi peran pada bagian sebelumnya, gambaran interaksi antar kedua peran, crew dan 
koordinator, adalah sebagai berikut. Setiap agen crew melakukan proses belajar dengan menggunakan pengetahuan 
basis-kasus dan metode reinforcement learning. Hasil belajar tiap agen crew tersebut kemudian dikomunikasikan ke 
agen koordinator yang akan menampung semua usulan solusi dari semua agen, mengkolaborasikan semua usulan 
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solusi tersebut untuk mendapatkan solusi yang optimal dan menyampaikan ke semua agen untuk mengupdate 
pengetahuan basis-kasusnya. 

5. Penentuan Tujuan Tiap Agen 
Tujuan agen crew adalah mengoptimalkan waktu untuk menjalankan task, menjalankan tugas mengemudi sesuai 
jadwal. Tujuan agen koordinator adalah mendapatkan solusi yang optimal untuk jadwal crew bis 

6. Penentuan Proses 
Proses yang dijalankan pada sistem ini adalah sebagai berikut. 
a. Proses yang dijalankan agen crew: sign-in, on-driving, on-break, sign-off, dan on-standby untuk menjalankan 

fungsinya sebagai pengemudi. 
b. Proses belajar agen crew, untuk mendapatkan data hasil belajar 
c. Proses komunikasi dengan agen koordinator 
d. Proses update basis kasus 
Proses yang dijalankan agen koordinator: 
a. Proses menerima usulan solusi dari para agen 
b. Proses mengkolaborasikan usulan solusi 

 
3.3 Desain Collaborative Knowledge Building 

 
Gambar 3. Tahapan Desain Collaborative Knowledge Building[5] 

 
Berdasarkan tahapan proses desain dengan collaborative knowledge building seperti terlihat pada Gambar 3, tahapan 
desain sistem yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 
1. Pembentukan kelas-kelas agen 

Terdapat dua buah kelas agen, yaitu: Kelas agen Crew dan Kelas agen Koordinator 
2. Mekanisme Knowledge Sharing 

Mekanisme knowldege sharing dilakukan dengan mengirimkan pesan antara agen Koordinator dan agen Crew. 
Pesan dari agen Koordinator berupa daftar task yang akan dipilih oleh Crew, status global, dan reward. Sedangkan 
pesan dari agen Crew berupa task yang dipilih serta status keaktifan Crew. Setiap agen Crew memiliki basis kasus 
masing-masing yang tidak bisa dibagi dengan agen Crew lain. 

3. Pembentukan Basis Pengetahuan 
Basis pengetahuan yang akan digunakan diperoleh dari data hasil eksperimen dari website: http://people.brunel.ac.uk 
/~mastjjb/jeb/orlib/cspinfo.html. Data ini kemudian dimasukkan ke basis pengetahuan dan kemudian dipakai untuk 
proses pembelajaran. 

4. Basis pengetahuan agen Crew terdiri atas bagian persoalan dan solusi.  
Bagian persoalan: Jumlah sisa task dan cost total 
Bagian solusi: aksi yang dipilih untuk setiap agen Crew, dengan pilihan aksi: STD, EST, dan MC, frekuensi update 
dan nilai pembelajaran Q. 

Hasil desain secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Bagan Hasil Desain Sistem Bus Crew Scheduling 

 
4. Implementasi dan Pengujian 
Implementasi dilakukan dengan menggunakan tools JADE (Java Agent Development Environment). Kasus uji untuk 
persoalan Crew Scheduling ini diambil dari website OR Library http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/cspinfo. 
html. Kasus uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 

No. Berkas Jumlah Task 
1. csp50.txt 50 
2. csp100.txt 100 
3. csp150.txt 150 

 
Format data yang terkandung dalam file tersebut: 
a. Jumlah task (N), time limit 
b. Start time, finish time untuk tiap task 
c. Untuk setiap transition arc antara dua task (i dan j): i, j, cost transisi dari i ke j. 
Simulasi untuk persoalan Crew Scheduling ini dilakukan dengan menggunakan ketiga berkas di atas dan disimulasikan 
dengan menggunakan tiga metode, yaitu: 
a. EST: Early Starting Time 
b. MC: Minimum Cost 
c. CKB: Collaborative Knowldege Building 
Setelah menjalankan aplikasi sebanyak 20 kali iterasi, maka didapat hasil total cost dan jumlah crew paling minimum 
untuk masing-masing kasus sebagai berikut: 
 

EST MC CKB No. Nama Berkas Banyak Crew Cost Banyak Crew Cost Banyak Crew Cost 
1 csp50.txt 28 4250 29 4197 28 3607 
2 csp100.txt 53 7777 54 7115 52 6730 
       53 7198     
3 csp150.txt 80 8930 80 8578 81 8088 
       79 9245 80 8530 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian 
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Grafik perbandingan total cost dan banyaknya task dapat dilihat sebagai berikut : 

Perbandingan Total Cost dengan Banyak Task
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Gambar 5. Perbandingan Total Cost dengan Banyaknya Task 

 
Berdasarkan pengamatan perubahan basis kasus pada tiap iterasi, diperoleh bahwa nilai Q terus berubah dan menuju ke 
arah konvergen. Kemudian berdasarkan Hasil Pengujian untuk Ketiga File Input dan Grafik Perbandingan Total Cost dan 
Banyak Task, dapat dilihat bahwa ketiga metode dapat memberikan hasil perhitungan total cost yang mirip. Total cost 
minimum untuk tiap iterasi tidak selalu diberikan oleh metode yang sama, selalu berubah-ubah, yaitu EST, MC, atau 
CKB. Akan tetapi, total cost minimum dari semua iterasi selalu didapatkan dari metode CKB. Sementara jika 
dibandingkan antara MC dan EST, ternyata metode MC memberikan total cost minimum untuk semua iterasi. Dari grafik 
juga dapat dilihat bahwa metode EST sering memberikan hasil total cost yang terlalu besar bahkan nilainya mendekati 
total cost metode lain untuk task yang lebih banyak. Hal lain yang didapat adalah untuk metode yang sama, jumlah agen 
Crew yang lebih banyak umumnya dapat memberikan total cost yang lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah agen 
yang lebih sedikit. Hal ini cukup logis karena memperbanyak jumlah crew berarti memperkecil biaya yang dibutuhkan 
untuk memindahkan crew dari satu task ke task lain. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian yang telah dilakukan adalah: 
1. Permasalahan Crew Scheduling Problem (CSP) memberikan hasil yang lebih optimal dengan menggunakan metode 

CKB dengan Reinforcement Learning dan Case-Base Reasoning, jika dibandingkan dengan metode MC dan EST. 
2. Metode CKB dengan menggunakan lebih banyak agen untuk permasalahan CSP dapat menghasilkan total cost yang 

lebih optimal. 
3. Metode Tree Search Algorithm tetap lebih baik daripada metode CKB 
Saran yang kami usulkan untuk pengembangan aplikasi ini antara lain: 
1. Eksekusi program dilakukan dengan iterasi yang jauh lebih banyak (ratusan kali), untuk mendapatkan basis kasus 

yang lebih kaya dan dapat memberikan hasil yang lebih optimal. 
2. Pengujian dilakukan dengan file input yang lebih banyak dan jumlah task lebih besar untuk menguji optimalitas 

ketiga metode. 
3. Perlunya menambahkan pembelajaran pada agen Koordinator untuk melakukan pemilihan task yang diterima apabila 

dua atau lebih agen Crew mengusulkan task yang sama. 
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