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Abstrak- Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows 

(CVRPTW) merupakan salah satu permasalahan Vehicle Routing Problem 

(VRP) yang terbentuk dari gabungan permasalahan capacitated vehicle routing 

problem (CVRP) dengan vehicle routing problem with time windows 

(VRPTW). Tujuan dari CVRPTW adalah  membentuk rute optimal untuk 

memenuhi permintaan pelanggan dengan kendala kapasitas dan waktu 

pelayanan. Masalah CVRPTW yang akan dibahas adalah menentukan rute 

optimal penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta dengan menggunakan  

Algoritma Artificial Immune System (AIS). Algoritma AIS diselesaikan dengan 

dua tahap yaitu route construction–route minimization dan tahap distance 

improvement total jarak. Pada tahap route construction–route minimization 

menggunakan algoritma Solomon insertion heuristic I1 untuk pembentukan 

rute awal yang disesuaikan dengan kapasitas kendaraan menggunkan prosedur 

ejection pool dan pada tahap distance improvement total jarak digunakan untuk 

mengoptimalkan hasil dari tahap Route Minimization. Untuk rute penyiraman 

tanaman di Kota Yogyakarta dihitung dengan menggunakan Algoritma AIS 

didapatkan total jarak yaitu 38,53 km dengan waktu 1304 menit. 

Kata kunci:CVRPTW, Algoritma Artificial Immune System (AIS) 

 

I. PENDAHULUAN 

 Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta adalah dinas pemerintahan yang bergerak di 
bidang lingkungan hidup daerah yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan 
penertiban terhadap segala sesuatu mengenai lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Salah satu kegiatan 
yang dilakukan oleh DLH untuk melindungi lingkungan adalah melakukan penyiraman pada tanaman 
ketika musim kemarau. Oleh karena dengan mempertimbangkan terbatasnya air ketika musim kemarau 
diharapkan adanya penggunaan air yang tidak berlebihan dan dibutuhkannya suatu rute perjalanan yang 
optimal 

 Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) adalah gabungan dari 

permasalahan Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) dengan Vehicle Routing Problem With Time 

Windows (VRPTW). Tujuan dari CVRPTW adalah  membentuk rute optimal untuk memenuhi 

permintaan pelanggan dengan kendala kapasitas dan waktu pelayanan agar diperoleh waktu dan jarak 

yang minimum. DLH memiliki kebijakan untuk penyiraman yang dilakukan dua hari sekali, sehingga 

dalam rentang waktu tersebut DLH harus mampu menyirami seluruh tanaman tidak melebihi waktu yang 

ditentukan . Oleh karena itu, data ini termasuk masalah CVRPTW dengan batasan kapasitas kendaraan 

dan waktu tersebut.  Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah CVRPTW adalah 

Algoritma Artificial Immune System (AIS). 

 Artificial Immune System (AIS) dalam aplikasinya menggunakan mekanisme sistem imun hewan 

bertulang belakang (vertebrata) untuk menemukan solusi yang digunakan menyelesaikan masalah khusus. 

AIS bertujuan membuat penjadwalan pekerjaan yang diproses pada mesin tertentu, sehingga perjalanan 

dari sistem secara keseluruhan dapat diminimalkan. AIS telah digunakan dalam menyelesaikan berbagai 

bidang seperti optimasi, klasifikasi, clustering, deteksi anomali, machine learning, adaptive control, dan 

associative memories (Dasgupta and Nino, 2009).  Secara umum, algoritma AIS diselesaikan dengan dua 

tahap yaitu route construction – route minimization dan tahap distance improvement total jarak. Pada 

tahap route construction – route minimization digunakan algoritma Solomon insertion heuristic I1 yang 
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dilanjutkan dengan prosedur ejection pool ( Lim dan Zhang, 2007) dan pada tahap distance improvement 

total jarak digunakan artificial immune system (AIS) untuk mengurangi total jarak dari solusi yang 

dihasilkan pada tahap Route Minimization. Dari tahap-tahap tersebut akan menghasilkan rute perjalanan 

yang paling optimal. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW)  

 Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) adalah gabungan dari 

permasalahan capacitated vehicle routing problem (CVRP) dengan vehicle routing problem with time 

windows (VRPTW). Tujuan dari CVRPTW adalah membentuk rute optimal untuk memenuhi permintaan 

pelanggan dengan kendala kapasitas dan waktu pelayanan agar diperoleh waktu dan jarak yang minimum.  

Permasalahan dalam CVRPTW adalah sebanyak � pelanggan akan dilayani dari sebuah depot, 

dengan sejumlah kendaraan yang memiliki kapasitas yang sama (�). Untuk setiap pelanggan �, �=1, 2, …, 

� terdapat permintaan sebanyak ��, waktu pelayanan ��, dan pelayanan time window �� = [h�,��] dengan h� 

adalah waktu paling awal untuk melakukan pelayanan (lower bound) dan �� adalah waktu paling akhir 

untuk melakukan pelayanan (upper bound). Dalam batas time windows (��), permintaan �� dari pelanggan 

harus dipenuhi dengan sekali pelayanan saja.  

Masalah CVRPTW dibentuk sebagai suatu graf berarah � = (	,
) dengan 	= {�0, �1, �2, …, ��} 

adalah himpunan titik, �0  adalah depot sebagai tempat kendaraan memulai dan mengakhiri rute 

perjalanan.  
= {(��, � |��, �) ∈ 	, �≠} adalah himpunan rusuk atau garis berarah yang menghubungkan 

dua titik yaitu ruas jalan penghubung antar pelanggan atau antar depot dengan pelanggan. 

Setiap titik �� ∈ 	, � ≠ 0 memiliki permintaan sebesar ��. Himpunan �= {�1, �2, …, ��} merupakan 

kumpulan kendaraan yang homogen dengan kapasitas maksimal sama yaitu �, sehingga panjang setiap 

rute dibatasi oleh kapasitas kendaraan. Setiap vertex (��,�) memiliki waktu tempuh �� yaitu waktu 

tempuh dari titik � ke titik . 

B. Artificial Immune System (AIS)  

Secara umum, algoritma AIS diselesaikan dengan dua tahap yaitu route construction – route 

minimization dan tahap distance improvement. Pada tahap route construction – route minimization 

digunakan algoritma Solomon insertion heuristic I1 yang dirangkai dengan prosedur ejection pool (Lim 

dan Zhang, 2007) dan pada tahap distance improvement digunakan artificial immune system untuk 

mengoptimalkan hasil jarak dari tahap Route Minimization. Berikut proses Algoritma Artificial Immune 

System (AIS) bekerja: 

1. Tahap Route Construction – Route Minimization 

Tahap route construction – Route Minimization terbagi menjadi dua sub tahapan, yaitu sub 

tahapan menggunakan metode inisialisasi insersi Solomon I1 (Solomon, 1987) dan sub tahapan 

menggunakan metode ejection pool (Lim and Zhang, 2007) untuk mengurangi jumlah rute.  

a. Route Construction  

Berdasarkan algoritma insersi I1 yang diusulkan oleh Solomon (1987). Tahapnya sebagai berikut :  

1)  Membuat seed route yang berisi satu pelanggan. Seed pelanggan dapat dipilih berdasarkan 

sebagai berikut:  

(1) Pelanggan memiliki jarak terjauh dari depot, atau  

(2) Pelanggan dengan earliest due date, atau  

(3) Selang–seling jarak terjauh maupun earliest due date.  

2) Mengidentifikasi letak insersi untuk seluruh pelanggan yang belum masuk ke rute, dengan 

syarat bahwa letak insersi tersebut feasible. Membentuk beberapa rute yang akan digunakan, 

misalnya:  

{�0 = 0, �1, �2, …, ��, ��+1 = 0} 

 dimana �0 dan  ��+1 adalah depot, dan �1, �2, …, �� merupakan pelanggan. 

3)  Menghitung posisi insersi terbaik, dimana insersi u (unrouted customer) diantara 2 titik yakni 

υn dan υn+1 adalah feasible yakni  

       �1 (�) = 
mq ,...,0

min

=

 �1(��, �, ��+1)         (2.1) 

dengan  

         �1 (�, �, ) = �1.�� + �2.( �′−�)            (2.2) 
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notasi � merupakan  waktu mulai pelayanan di titik j sebelum dilakukan insersi atau sama 

dengan �� yaitu waktu perjalanan titik i ke j. Sedangkan �’ merupakan waktu mulai pelayanan 

di titik j setelah dilakukan insersi, dalam hal ini merupakan gabungan dari waktu perjalanan 

titik i ke u, u ke titik j dan waktu pelayanan di u. 

        �’ = ��u + �u + suk                (2.3) 

nilai c1 dihitung untuk setiap pelanggan dan jarak tempuh yang sebenarnya (��) diperoleh dari 

          �� = ���+��−�.��          (2.4) 

dengan � merupakan koefisien untuk perjalanan. Sedangkan �� merupakan jarak dari titik i ke 

titik j, ���  merupakan jarak antara titik i dan u, dan �� merupakan  jarak dari u ke titik j. 

Sedangkan koefisien jarak tempuh yaitu � yang memenuhi 

             �1+ �2 = 1 dengan �1, �2, � ≥ 0      (2.5) 

4)  Menghitung nilai c2 untuk setiap pelanggan yang memiliki nilai c1. Jika pelanggan yang tidak 

bisa di-insersi dimanapun, maka tidak  memiliki nilai c1 dan c2. Nilai c2 diperoleh dari :  

       �2 (�) = �.�0� − �1(�)          dengan λ ≥ 0     (2.6) 

5) Memilih pelanggan yang memiliki nilai c2 paling maksimum untuk diinsersikan. Pelanggan 

dengan nilai  c2 tertinggi dimasukan ke dalam rute yang sedang dibentuk, sesuai dengan posisi 

terbaiknya yang ditunjukkan c1 dengan syarat u belum masuk ke rute dan insersi 

 bersifat feasible. 

6) Jika rute yang dibangun sudah  tidak bisa dilakukan insersi lagi, maka dibuat rute baru (seed 

route), dan mengulangi mulai dari langkah pertama. 

7) Jika semua pelanggan telah berada pada rute,  maka proses dihentikan, dan dilanjutkan ke sub 

tahapan route minimization.  

b. Route Minimization  

Setelah terbentuk rute, bila rute tersebut hasilnya melebihi batas kapasitas kendaraan yang 

tersedia, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu mengurangi jumlah rute menggunakan 

prosedur ejection pool. Prosedur ini digunakan untuk menampung kumpulan pelanggan yang 

berlebih dari rute. Langkah–langkah algoritma prosedur pengurangan rute dengan ejection pool 

adalah sebagai berikut (Lim dan Zhang, 2007) : 

1) Menghapus beberapa rute sisa yang memiliki jumlah pelanggan paling sedikit. 

2) Pelanggan-pelanggan tersebut dimasukkan ke dalam ejection pool (EP). 

3) Selama EP masih berisi pelanggan dan iterasi kurang dari iterasi maksimum, maka salah satu 

pelanggan dipilih dari EP untuk kemudian dinotasikan dengan u.  

4) Menentukan posisi insersi u pada rute yang eksis. 

5) Menghapus u dari EP dan memasukkan u pada rute target. 

6) Apabila rute target tidak feasible, maka mengambil salah satu pelanggan dari rute tersebut dan 

dimasukkan ke dalam EP. 

7) Akhir iterasi. 

8) Bila prosedur ejection pool berhasil, tahap selanjutnya adalah tahap distance improvement total 

jarak. 

9) Apabila prosedur ejection pool gagal mengurangi jumlah rute, maka solusi akan kembali pada 

solusi yang dihasilkan pada Solomon insertion.   

2. Tahap distance Improvement Total Jarak  

 Tahap distance improvement total jarak dilakukan untuk memperbaiki rute agar lebih optimum. 

Pada tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu menggunakan satu rute (Single-route) atau 

menggunakan dua rute (Multi-route). Misalkan rute tersebut sebagai berikut:  

� = {�0,…, ��−1, ��, ��+1,…, �−1, �, �+1,…, ��} dan   �′= {�0′,…, ��−1′, ��′, ��+1′,…, ��−1′, ��′, 

��+1′,…, ��′} 

dimana kedua rute tersebut adalah dua rute yang berbeda. Tahap distance improvement total jarak 

yang akan dilakukan pada satu atau dua rute, bergantung bagaimana tahap improvement total jarak 

dioperasikan adalah sebagai berikut: (Savelsbergh, 1990) 

a. Satu Rute (Single-route)  

Single-route adalah operasi yang dilakukan untuk satu rute yang tidak akan berdampak pada 

rute lain.  

1) Relocate  

Relocate adalah memindahkan suatu pelanggan vi sebelum pelanggan vj dalam satu rute. 

� = {�0, …,��−1, ��+1, …, �−1, ��, �, �+1, …, ��} 

2) Exchange 

Exchange adalah menukar posisi dua pelanggan yaitu vi dan vj dalam satu rute. 
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� = {�0, …,��−1, �, ��+1, …, �−1, ��, �+1, …, ��} 

3) 2-Opt  

2-Opt adalah memotong rute yang berisi sejumlah pelanggan berurutan  menjadi dua rute dan 

menggabungkan rute tersebut menjadi rute baru.  

� = {�0, …,�j+1, � , �j-1, …, ��+1, ��, �i-1, …, ��} 

4) Or-Opt  

Or-Opt adalah menukarkan sebuah rute yang berisi sejumlah pelanggan ��,…,��+k−1 sebanyak 

k ke posisi yang lain dengan k	≤ 3. 

� = {�0, …,��−1, �i+k, …, �−1, ��, …,�i+k-1, �j, ��} 

b. Dua Rute (Multi-route) 

Tahap Multi-route adalah operasi yang dilakukan terhadap sepasang atau dua rute yang 

berbeda.  

1) Relocate  

Relocate adalah memindahkan suatu pelanggan vi dari r sebelum pelanggan vp’ pada rute 

r’. 

�= {�0,…,��−1,��+1,…,��},        �′= {�0′,…,��−1′,��,��′,…,��′} 

2) Exchange  

Exchange adalah menukar pelanggan vi pada r dengan vp pada rute r’. 

�= {�0,…,��−1,�!′,��+1,…,��},         �′= {�0′,…,��−1′,��,��+1′,…,��′} 

3)  2-Opt*  

2-Opt* adalah menukar bagian ekor/belakang dari masing -  masing rute. 

� = {�0,…,��−1,�!′,…,�"′ },                  �′= {�0′,…,��−1′,��,…,�#} 

Dalam distance Improvement tidak boleh menghasilkan solusi yang melanggar syarat, baik 

dari kapasitas kendaraan, time windows, maupun jumlah kendaraan yang dihasilkan. Satu rute hanya 

satu kali pelayanan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dibahas mengenai rute penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta dengan 

menggunakan Algoritma Artificial Immune System (AIS) dengan metode CVRPTW.Pada penelitian ini, 

didapatkan sampel data dari dokumen yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. 

Sampel tersebut diambil untuk satu truk tangki dengan kapasitas air 5000 liter dengan 16 titik lokasi 

penyiraman. Air yang diperlukan untuk setiap titik lokasi berbeda-beda jumlahnya. Waktu kerja yang 

disediakan untuk melakukan penyiraman adalah ketika jam kerja pagi pukul 05.00-11.00 WIB dan sore 

pukul 15.30-18.30 WIB, sehingga total waktu yang tersedia adalah 540 menit. Oleh karena itu diharapkan 

DLH mampu melakukan penyiraman untuk semua titik lokasi dalam rentang waktu tersebut. Data 

kebutuhan air untuk masing-masing lokasi dijelaskan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Kebutuhan Air untuk Setiap Lokasi 

Kode Lokasi Luasan (m
2
) Pot (unit) Total Air  (liter/m%) 

A Jl. Sudirman Barat 5200 4 10416 

B Jl. Diponegoro 430 27 968 

C Jl. Magelang 150 134 836 

D Jl. Kyai Mojo 50 59 336 

E Jl. Tentara Pelajar 200 53 612 

F Depan Samsat Yogyakarta 1106 - 2212 

G Jl. Tentara Rakyat Mataram 25 - 50 

H Perpustakaan pusat 20 20 120 

I Jl. Hos Cokro Aminoto 55 35 250 

J Jl. Pembela Tanah Air 15 8 62 

K Jl. Jlagran Lor 80 - 160 

L Jl. Abu Bakar Ali 1036 82 2400 

M Taman Adipura 1200 12 2448 
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N Jembatan Kewek - 10 40 

O Jl. Mataram - 15 60 

P Jl. Atmo Sukarto 887 5 1794 

Jumlah: 10454 464 23228 

  

 Jarak dan waktu perjalanan antar simpul yang sama selalu nol dan waktu antar titik berbeda . 

Asumsi yang dapat dibentuk dalam permasalahan penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta sebagai 

berikut: 

1. Tiap lokasi penyiraman hanya dikunjungi satu kali, dan pelanggan diasumsikan sebagai titik. 

2. Kebutuhan air untuk setiap titik diketahui. 

3. Kendaraan yang digunakan adalah satu truk dengan kapasitas 5000 liter. 

4. Batasan waktu maksimal penyiraman untuk setiap titik yaitu 540 menit. 

5. Jarak antara dua titik diperoleh dari jarak terpendek yang ditunjukkan oleh google maps. 

6. Waktu pelayanan penyiraman berbeda-beda bergantung banyaknya kebutuhan masing-masing 

titik lokasi. 

7. Banyak titik lokasi  adalah 16. 

 Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dapat dibentuk pemodelan matematika untuk rute 

penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta dengan memiliki fungsi tujuan untuk meminimumkan total 

jarak dan waktu. Menggunakan variabel keputusan sebagai berikut: 

1. Variabel &�1, ∀	�, 	∈	{1,2, ..., 16}, � ≠ .  
Variabel &�1 mempresentasikan ada atau tidaknya perjalanan dari titik � ke titik  oleh kendaraan.  

x�1=( 1,							jika	ada	perjalanan	dari	titik	i	ke	titik	j	oleh	kendaraan	0, jika	tidak	ada	perjalanan	dari	titik	i	ke	titik	j	oleh	kendaraan	  
2. Variabel 9�1, 901, dan s�1, ∀	�	∈	{1,2, ..., 16}.  

Variabel 9�1 menyatakan waktu dimulainya pelayanan pada titik ke-� oleh kendaraan, 901 

menyatakan waktu saat kendaraan meninggalkan depot dan kembali ke depot, dan ��1 

menyatakan lamanya pelayanan di titik ke-� oleh kendaraan. 

3. Variabel :�1 dan �, ∀	�, 	∈	{1,2, ..., 16}.  

Variabel :�1 menyatakan kapasitas total kendaraan tersebut setelah melayani titik ke-�, 
sedangkan � menyatakan banyaknya permintaan titik ke-.  
Oleh karena itu, fungsi tujuan untuk masalah CVRPTW dengan menggunakan variabel 

keputusan diatas adalah:  

     Min � = ∑ ∑ (�=>?@==>A@B ij &�1)        (4.1) 

dengan z merupakan fungsi tujuan dan �� merupakan waktu tempuh titik distribusi � ke titik distribusi  
dan &�1 mempresentasikan ada atau tidaknya perjalanan dari titik � ke titik . 

Kendala dari permasalahan CVRPTW adalah sebagai berikut :  

1. Setiap titik hanya dikunjungi tepat satu kali oleh kendaraan tersebut.  

∑ &A=,==>A@= =1 

          ⋮         (4.2)  

∑ &A=>,==>A@= =1 

Pelanggan dengan titik asal yang sama hanya dikunjungi  tepat satu kali oleh kendaraan yang 

sama. 

 

∑ &=?,==>?@= =1 

     ⋮      (4.3) 

∑ &=>?,==>?@= =1 

2. Total jumlah permintaan titik dalam satu rute tidak melebihi kapasitas kendaraan yang melayani 

rute tersebut. Misalkan terdapat lintasan dari � ke  dengan kendaraan dan jumlah permintaan 

titik distribusi ke- j, maka  

    :�1 + �  ≤ 5000, ∀	�,  ∈ {1, 2, ..., 16}   (4.4) 

3. Jika ada perjalanan dari titik � ke titik , maka waktu memulai pelayanan di titik ke- lebih dari 

atau sama dengan waktu kendaraan tersebut memulai pelayanan di titik ke-� ditambah waktu 

pelayanan ke-� dan ditambah waktu tempuh perjalanan dari titik � ke titik . Misalkan terdapat 

lintasan dari � ke  dengan kendaraan, maka 

     9�1 + ��1 + �� ≤ 91, ∀	�, 	∈	{1, 2, ..., 16}                 (4.5) 
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4. Waktu kendaraan untuk memulai pelayanan di titik ke-� harus berada pada selang waktu [hi,li]. 

Pada pukul 05.00-11.00 WIB dan sore pukul 15.30-18.30 WIB. Diperoleh total waktu pelayanan 

sebanyak 540 menit. 

           0 ≤ 9�1 ≤ 540, ∀ � ∈ {1, 2, ..., 16}       (4.6) 

5. Setiap rute perjalanan pasti diawali dari depot. 

   ∑ &D?= = 1,=>
?@=              ∀  ∈ {1, 2, ..., 16}       (4.7) 

6. Setiap rute perjalanan pasti diakhiri pada depot. 

     ∑ &A,D,= = 1=>
A@= 	     ∀ � ∈ {1,2, ..., 16}       (4.8) 

7. Kekontinuan rute adalah kendaraan yang mengunjungi setiap titik, setelah selesai melayani akan 

meninggalkan titik tersebut.  

           ∑ &=>
A@= �1 − ∑ &=>

A@= ij1 = 0,∀ � ,  ∈ {1,2, ..., 16}    (4.9) 

8. Variabel keputusan &�� merupakan variabel biner.  

	 	 	 		 	 			 	&� ∈ {0,1} , ∀ �,  ∈ {1,2, ..., 16}   (4.10) 

 

 Rute penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta untuk 16 titik lokasi menggunakan truk dengan 

kapasitas 5000 liter. Urutan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah CVRPTW dengan 

menggunakan Algoritma Artificial Immune System (AIS)  adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Route Construction – Route Minimization   

Pada tahap ini dibentuk rute awal yang akan digunakan dalam Algoritma Artificial Immune 

System (AIS). Langkah pertama adalah membuat satu rute awal pada tahap Route Construction yang 

selanjutnya dipotong pada tahap Route Minimization dengan menyesuaikan kapasitas kendaraan yaitu 

kurang dari 5000 liter .  

 

a) Route Construction  

  Pada tahap Route Construction, terlebih dahulu membentuk seed route yang berisi satu titik. 

Dalam hal ini adalah titik J yang merupakan titik yang paling jauh dari depot, sehingga terbentuk rute A 

– J – A. Diperoleh rute hasil tahap Route Construction adalah A – I – Q – B – N – F – L – G – H – D – 

O – E – K – C – P – M – A. Selanjutnya rute tersebut akan dioprasikan pada tahap Route Minimization. 

b) Route Minimization  

  Setelah terbentuk rute di tahap Route Construction, rute tersebut hasilnya melebihi batas 

kapasitas kendaraan yang tersedia, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu mengurangi banyaknya rute 

menggunakan prosedur ejection pool.  Hasil dari mengurangi titik di dalam rute tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Hasil Tahap Route Minimization 

Rute Urutan Rute Jarak (km) Kapasitas (liter) Waktu (menit) 

1 A-G-J-H-D-E-K-C-P-A 18,7 4774 316 

2 A-I-N-F-L-A 11,5 3340 210 

3 A – B – A 4,4 10415 555 

4 A-Q-M-O-A 6,05 4234 236 

 Dikarenakan titik B memiliki wilayah yang luas, sehingga kebutuhan airnya sangat banyak yaitu 

10415 liter memerlukan minimal dua truk untuk menyiraminya. Oleh karena itu khusus titik B harus 

dikunjungi minimal dua kali. 

2. Tahap Distance Improvement Total Jarak  

Pada tahap ini dilakukan untuk memperbaiki rute dari total jarak yang dibentuk dari tahap 

sebelumnya agar lebih optimum. Menggunakan data yang ada pada Tabel 4.2, rute yang dapat 

dioperasikan dengan tahap distance Improvement total jarak hanya tiga rute yaitu rute 1, rute 2, dan rute 

4. Hasil dari tahap ini merupakan hasil akhir dari metode Artificial Immune System (AIS). Oleh karena 

itu, disimpulkan bahwa rute penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta menggunakan Artificial Immune 

System (AIS) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Rute Penyiraman menggunakan Artificial Immune System (AIS) 

Rute Kapasitas Air (liter) Jarak Tempuh (km) Waktu Tempuh (menit) 
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A–E–H–D–C–G–K–J–P–

A   

4774 16,6 308 

A –I – N – O – F – L – A 3380 11,43 212 

A – B – A 10415 4,4 555 

A – Q – M – A 4194 6,1 229 

Total 22763 38,53 1304 

Dikarenakan titik B memiliki wilayah yang luas, sehingga kebutuhan airnya sangat banyak yaitu 

10415 liter memerlukan minimal dua truk untuk menyiraminya. Oleh karena itu khusus titik B harus 

dikunjungi minimal dua kali. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui hasil penyelesaian rute perjalanan untuk penyiraman tanaman 

di Kota Yogyakarta menggunakan Algoritma Artificial Immune System (AIS) adalah sebagai berikut: 

Untuk rute 1 = A – E – H – D – C – G – K – J – P – A  , yaitu: DLH – Jl. Kyai Mojo – Jl. Tentara Rakyat 

Mataram – Jl. Magelang – Jl. Diponegoro – Depan Samsat Yogyakarta  – Jl. Pembela Tanah Air – Jl. Hos 

Cokro Aminoto – Jl. Mataram – DLH. 

Untuk rute 2 = A – I – N – O – F – L – A, yaitu: DLH – Perpustakaan pusat – Taman Adipura – Jembatan 

Kewek – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Jlagran Lor – DLH. 

Untuk rute 3 = A – B – A, yaitu: DLH - Jl. Sudirman Barat – DLH. 

Untuk rute 4 = A – Q – M – A, yaitu:DLH –Jl. Atmo Sukarto – Jl. Abu Bakar Ali – DLH. 

 Rute–rute tersebut dapat dibentuk sebagai suatu graf untuk penyelesaian rute perjalanan untuk 

penyiraman tanaman di Kota Yogyakarta  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Graf Rute Penyiraman Tanaman di Kota Yogyakarta Menggunakan Algoritma Artificial 

Immune System (AIS) 

Keterangan : 

    Rute 1    Rute 3 

   Rute 2    Rute 4  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasi pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa rute yang terbentuk berdasarkan hasil 

Algoritma Artificial Immune System (AIS) dengan jarak 38,53 km adalah sebagai berikut: 

a. DLH – Jl. Kyai Mojo – Jl. Tentara Rakyat Mataram – Jl. Magelang – Jl. Diponegoro – 

Depan Samsat Yogyakarta  – Jl. Pembela Tanah Air – Jl. Hos Cokro Aminoto – Jl. 

Mataram – DLH. 
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b. DLH – Perpustakaan pusat – Taman Adipura – Jembatan Kewek – Jl. Tentara Pelajar – Jl. 

Jlagran Lor – DLH. 

c. DLH - Jl. Sudirman Barat – DLH. 

d. DLH –Jl. Atmo Sukarto – Jl. Abu Bakar Ali – DLH. 

  

 Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan pengembangan Algoritma Artificial 

Immune System (AIS)dengan komputing atau aplikasi, baik menggunakan Matlab, SPSS, atau yang lain. 

Dalam penelitian ini, Algoritma Artificial Immune System (AIS) hanya mempertimbangkan variabel jarak 

pada tahap distance improvement, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel 

waktu untuk tahap tersebut. Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya agar tahap distance improvement 

dapat dilakukan pengoperasian menggunakan single-route untuk masing-masing rute, atau rute terpendek 

dengan rute yang terpanjang dioperasikan menggunakan multi-route. 
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