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ABSTRACT 
The Shortest Path Problem is one of many optimization problems that can be solved using heuristic methods, such as 
Genetic Algorithm, Ant Colony, Simulated Annealing, etc. This paper compares the performance of Genetic Algorithm 
and Ant Colony to solve the problem. The result from test small graph (10 vertex), medium graph (25 vertex) and big 
graph (50 vertex), found that Ant Colony performed better than Genetic Algorithm. The more the vertex we use, the more 
the variation of result we get, and the less the accuracy level. 
Keywords: Shortest Path Problem, Genetic Algorithm, Ant Colony 
 
1. Latar Belakang Masalah 
Shortest Path Problem merupakan salah satu permasalahan optimasi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan 
metode heuristik, seperti algoritma genetika (Genetic Algorithm, GA), algoritma semut (Ant Colony, AntCo), simulated 
annealing, dll. Akan tetapi, masing-masing metode memiliki perbedaan hasil, baik dari tingkat keakuratan, kecepatan dan 
ketepatan dalam melakukan pencarian. Makalah ini merupakan implementasi dari perbandingan pencarian jalur 
terpendek dengan perancangan GA (Saptono dan Hidayat, 2007) dan perancangan AntCo (Mutakhiroh, Indrato dan 
Hidayat, 2007).  
 
Kinerja dari GA dan AntCo untuk menyelesaikan Shortest Path Problem akan diukur dengan mengimplementasikan ke 
dalam sebuah bahasa pemrograman Java. Alasan penggunaan bahasa pemrograman Java adalah sifatnya yang 
berorientasi obyek, sehingga mendukung penggunaan kelas-kelas graf untuk dasar pembentukan Shortest Path Problem. 
 
2. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan performansi antara kedua algoritma pencarian heuristik, yaitu 
algoritma genetika dan algoritma semut, untuk menyelesaikan kasus Shortest Path Problem, dengan melakukan 
pengujian terhadap graf dengan simpul sedikit (10 simpul), simpul menengah (25 simpul) dan simpul banyak (50 
simpul). 
 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah membandingkan performansi 
algoritma genetika dan algoritma semut untuk penyelesaian kasus Shortest Path Problem, dengan beberapa kasus graf 
dengan perbedaan jumlah simpul. 

 
4. Landasan Teori 
4.1 Algoritma Genetika 
Algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami dan evolusi biologis. GA 
mengkombinasikan antara deretan struktur dengan pertukaran informasi acak ke bentuk algoritma pencarian dengan 
beberapa perubahan bakat pada manusia. Pada setiap generasi, himpunan baru dari deretan individu dibuat berdasarkan 
kecocokan pada generasi sebelumnya (Goldberg, 1996)  
 
Pada GA terdapat beberapa proses yaitu : 
a. Proses Pengkodean (Encoding) 

Pada proses pengkodean, gen dapat direpresentasikan dalam bentuk string bit, pohon, array bilangan real, daftar 
aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator 
genetika (Kusumadewi dan Purnomo, 2005). 
 

b. Proses Seleksi 
Seleksi adalah proses untuk menentukan individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan 
bagaimana keturunan terbentuk dari individu-individu terpilih tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam 
seleksi adalah pencarian nilai fitness. Masing-masing individu dalam suatu wadah seleksi akan menerima 
probabilitas reproduksi yang tergantung pada nilai obyektif dirinya sendiri terhadap nilai obyektif dari semua 
individu dalam wadah seleksi tersebut. Nilai fitness kemudian akan digunakan pada tahap seleksi berikutnya.  
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c. Proses Rekombinasi 
Rekombinasi adalah proses untuk menyilangkan dua kromosom sehingga membentuk kromosom baru yang 
harapannya lebih baik dari pada induknya. Rekombinasi dikenal juga dengan nama crossover. Tidak semua 
kromosom pada suatu populasi akan mengalami proses rekombinasi. Kemungkinan suatu kromosom mengalami 
proses rekombinasi didasarkan pada probabilitas crossover yang telah ditentukan terlebih dahulu. Probabilitas 
crossover menyatakan peluang suatu kromosom akan mengalami crossover. 
 

d. Proses Mutasi 
Mutasi adalah proses penambahan nilai acak yang sangat kecil dengan probabilitas rendah pada variabel keturunan. 
Peluang mutasi didefinisikan sebagai persentasi dari jumlah total gen pada populasi yang mengalami mutasi. 
Peluang mutasi mengendalikan banyaknya gen baru yang akan dimunculkan untuk dievaluasi. Jika peluang mutasi 
terlalu kecil, banyak gen yang mungkin berguna tidak dievaluasi, tetapi bila peluang mutasi ini terlalu besar maka 
akan terlalu banyak gangguan acak, sehingga anak akan kehilangan kemiripan dari induknya dan algoritma juga 
akan kehilangan kemampuan untuk belajar dari history pencarian (Kusumadewi dan Purnomo, 2005). 

 
Berikut adalah pseudocode untuk GA (Eiben dan Smith, 2003): 

 
BEGIN 
 GENERASI = 0 
 INISIALISASI parameter 
 BANGKITKAN populasi 
 EVALUASI nilai fitness 

DO 
 GENERASI = GENERASI+1 
 SELEKSI induk 
 REKOMBINASI pasangan induk 
 MUTASI hasil keturunan 
 EVALUASI nilai fitness 
 BANGKITKAN populasi baru 
WHILE (maksimum generasi) 

END 
 

4.2 Algoritma Semut 
Algoritma Semut diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut (Dorigo, 1996). Secara alamiah 
koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan.  
Gambar 1 menunjukkan perjalanan semut menemukan sumber makanan. 
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Gambar 1. Perjalanan Semut Menemukan Sumber Makanan 

 
Koloni semut dapat menemukan jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan 
yang telah dilewati. Semakin banyak semut yang melewati suatu lintasan maka semakin jelas bekas jejak kakinya. Hal ini 
menyebabkan lintasan yang dilalui semut dalam jumlah sedikit semakin lama semakin berkurang kepadatan semut yang 
melewatinya, atau bahkan akan tidak dilewati sama sekali. Sebaliknya lintasan yang dilalui semut dalam jumlah banyak 
semakin lama akan semakin bertambah kepadatan semut yang melewatinya atau bahkan semua semut melewati lintasan 
tersebut. 
 
Gambar 1.a menunjukkan perjalanan semut dalam menemukan jalur terpendek dari sarang ke sumber makanan, terdapat 
dua kelompok semut yang melakukan perjalanan. Kelompok semut L berangkat dari arah kiri ke kanan dan kelompok 
semut R berangkat dari kanan ke kiri. Kedua kelompok berangkat dari titik yang sama dan dalam posisi pengambilan 
keputusan jalan sebelah mana yang akan diambil. Kelompok L membagi dua kelompok lagi. Sebagian melewati jalan 
atas dan sebagian melewati jalan bawah. Hal ini juga berlaku pada kelompok R. Gambar 1.b dan Gambar 1.c 
menunjukkan bahwa kelompok semut berjalan pada kecepatan yang sama dengan meninggalkan feromon atau jejak kaki 
di jalan yang telah dilalui. Feromon yang ditinggalkan oleh kumpulan semut yang melewati jalan atas telah mengalami 
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banyak penguapan karena semut yang melewati jalan atas berjumlah lebih sedikit dibandingkan jalan yang di bawah. Hal 
ini disebabkan jarak yang ditempuh lebih panjang dibandingkan jalan bawah. Sedangkan feromon yang berada pada 
bagian bawah penguapannya cenderung lebih lama. Karena semut yang melewati jalan bawah lebih banyak daripada 
semut yang melewati jalan atas. Gambar 1.d menunjukkan bahwa semut-semut yang lain pada akhirnya memutuskan 
untuk melewati jalan bawah karena feromon yang ditinggalkan masih banyak, sedangkan feromon pada jalan atas sudah 
banyak menguap sehingga semut-semut tidak memilih jalan atas. Semakin banyak semut yang melewati jalan maka 
semakin banyak semut yang mengikutinya, semakin sedikit semut yang melewati jalan, maka feromon yang ditinggalkan 
semakin berkurang bahkan hilang. Dari sinilah kemudian terpilihlah jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan. 
 
Dalam AntCo, diperlukan beberapa variabel dan langkah-langkah untuk kasus Shortest Path, yaitu: 
Langkah 1 
a.  Inisialisasi harga parameter-parameter algoritma. 

Parameter-parameter yang diinisialisasikan adalah :  
1. Intensitas jejak semut antar kota dan perubahannya (τij) 
2. Banyak kota (n) termasuk x dan y (koordinat) atau dij (jarak antar kota) 
3. Penentuan kota berangkat dan kota tujuan 
4. Tetapan siklus-semut (Q)  
5. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (α)  
6. Tetapan pengendali visibilitas (β) 
7. Visibilitas antar kota = 1/dij (ηij)  
8. Jumlah semut (m)  
9. Tetapan penguapan jejak semut (ρ)   
10. Jumlah siklus maksimum (NCmax) bersifat tetap selama algoritma dijalankan, sedangkan τij akan selalu 

diperbaharui harganya pada setiap siklus algoritma mulai dari siklus pertama (NC=1) sampai tercapai jumlah 
siklus maksimum (NC=NCmax) atau sampai terjadi konvergensi. 

 
b.  Inisialisasi kota pertama setiap semut.                                                                                                                 
 Setelah inisialisasi τij dilakukan, kemudian m semut ditempatkan pada kota pertama yang telah ditentukan.  
 
Langkah 2 

Pengisian kota pertama ke dalam tabu list. Hasil inisialisasi kota pertama semut pada langkah 1 harus diisikan 
sebagai elemen pertama tabu list. Hasil dari langkah ini adalah terisinya elemen pertama tabu list setiap semut dengan 
indeks kota pertama. 
 
Langkah 3 

Penyusunan jalur kunjungan setiap semut ke setiap kota. Koloni semut yang sudah terdistribusi ke kota pertama 
akan mulai melakukan perjalanan dari kota pertama sebagai kota asal dan salah satu kota-kota lainnya sebagai kota 
tujuan. Kemudian dari kota kedua, masing-masing koloni semut akan melanjutkan perjalanan dengan memilih salah satu 
dari kota-kota yang tidak terdapat pada tabuk sebagai kota tujuan selanjutnya. Perjalanan koloni semut berlangsung terus 
menerus hingga mencapai kota yang telah ditentukan. Jika s menyatakan indeks urutan kunjungan, kota asal dinyatakan 
sebagai tabuk(s) dan kota-kota lainnya dinyatakan sebagai {N-tabuk}, maka untuk menentukan kota tujuan digunakan 
persamaan probabilitas kota untuk dikunjungi sebagai berikut, 
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dengan i sebagai indeks kota asal dan j sebagai indeks kota tujuan. 
 
Langkah 4  
a.  Perhitungan panjang jalur setiap semut. 

Perhitungan panjang jalur tertutup (length closed tour) atau Lk setiap semut dilakukan setelah satu siklus diselesaikan 
oleh semua semut. Perhitungan dilakukan berdasarkan tabuk masing-masing dengan persamaan berikut: 
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 dengan dij adalah jarak antara kota i ke kota j yang dihitung berdasarkan persamaan: 
22 )()( jijiij yyxxd −+−=    (4) 
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b. Pencarian rute terpendek. 
Setelah Lk setiap semut dihitung, akan diperoleh  harga minimal panjang jalur tertutup setiap siklus atau LminNC  dan 

harga minimal panjang jalur tertutup secara keseluruhan adalah atau Lmin. 
 

c. Perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. 
Koloni semut akan meninggalkan jejak-jejak kaki pada lintasan antar kota yang dilaluinya. Adanya penguapan dan 

perbedaan jumlah semut yang lewat, menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak kaki semut 
antar kota. Persamaan perubahannya adalah:  

∑
=

∆=∆
m

k

k
ijij

1

ττ      (5) 

dengan k
ijτ∆  adalah perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota setiap semut yang dihitung berdasarkan 

persamaan 

k

k
ij L

Q
=∆τ      (6) 

untuk (i,j) ∈ kota asal dan kota tujuan dalam tabuk 

0k
ij =τ∆    (7) 

untuk (i,j) lainnya 
 

Langkah 5 
a.  Perhitungan harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus selanjutnya. 
 Harga intensitas jejak kaki semut antar kota pada semua lintasan antar kota ada kemungkinan berubah karena adanya 

penguapan dan perbedaan jumlah semut yang melewati. Untuk siklus selanjutnya, semut yang akan melewati lintasan 
tersebut harga intensitasnya telah berubah. Harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus selanjutnya 
dihitung dengan persamaan : 

ijijij τ∆+τ⋅ρ=τ                     (8)   
b.  Atur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antar kota.  

Untuk siklus selanjutnya perubahan harga intensitas jejak semut antar kota perlu diatur kembali agar memiliki nilai 
sama dengan nol. 
 

Langkah 6 : 
Pengosongan tabu list, dan ulangi langkah dua jika diperlukan. Tabu list perlu dikosongkan untuk diisi lagi dengan 
urutan kota yang baru pada siklus selanjutnya, jika jumlah siklus maksimum belum tercapai atau belum terjadi 
konvergensi. Algoritma diulang lagi dari langkah dua dengan harga parameter intensitas jejak kaki semut antar kota 
yang sudah diperbaharui.  

 
 

5. Pembahasan 
5.1 Pemasukan Data 
Pengujian dilakukan dengan memasukkan 3 data yang sama pada perangkat lunak, yaitu untuk graf kecil sebanyak 10 
simpul, graf menengah sebanyak 25 simpul dan graf besar sebanyak 50 simpul, dengan asumsi tidak seluruh simpul 
terhubung dan pemasangan simpul yang tidak terurut. Gambar 2 menunjukkan graf yang diinputkan untuk dibandingkan 
pada makalah ini.  
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Gambar 2. Graf Untuk Pengujian 
5.2 Pengujian Performa 
Pengujian dilakukan pada processor AMD dengan kecepatan 1.8 GHz, dengan RAM 512MB. 
Parameter GA yang dimasukkan untuk melakukan pengujian adalah: 
 
Panjang Kromosom : 25 
Ukuran populasi: 200 
Banyak generasi : 500 
Probabilitas Crossover: 0.8 

 
Sedangkan parameter AntCo untuk pengujian adalah: 
 Tij : 0.1 
 Jumlah Semut : 100 
 α : 1 

β : 1 
Q : 1 
ρ : 0.5 
Jumlah Siklus : 5 
 

a b

c
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Gambar 3 Perbandingan performa algoritma 
 

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa dari 10 kali pengujian, hasil yang didapat dengan menggunakan GA 
lebih bervariatif sehingga kemungkinan optimal kecil, sedangkan hasil yang didapat dengan menggunakan AntCo 
lebih konstan sehingga kemungkinan optimal yang didapatkan lebih besar. 
 
Grafik menunjukkan bahwa bobot hasil GA dan AntCo sangat dipengaruhi oleh jumlah simpul, semakin banyak 
jumlah simpul pada graf, maka semakin banyak jalur yang dapat dipilih, sehingga hasil yang didapatkan pun 
semakin tidak akurat. Akan tetapi, bobot hasil AntCo cenderung lebih stabil dan memiliki keadaan konstan dalam 
penentuan bobot hasil, sehingga grafik yang  dihasilkan tidak jauh berbeda dengan hasil optimum. 

 
6. Kesimpulan 

1. Semakin banyak jumlah simpul, maka semakin bervariatif hasil yang didapatkan, dan semakin berkurang tingkat 
keakuratan dari hasil. 

2. Dengan data yang sama, pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma semut terbukti lebih akurat 
dibandingkan algoritma genetika. 
 

7. Saran 
Diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan waktu komputasi dan komplesitas dengan kasus lain 
yang lebih kompleks.   
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