OPTIMASI SISTEM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA
DENGAN MODEL VEHICLE ROUTING PROBLEM MENGGUNAKAN ALGORITMA
OPTIMASI SISTEM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA
SEQUENTIAL INSERTION
DENGAN MODEL VEHICLE ROUTING PROBLEM MENGGUNAKAN ALGORITMA
SEQUENTIAL INSERTION
Eminugroho R., Dwi Lestari

Abstrak

Jurusan
Pendidikan Matematika
FMIPA UNY
Eminugroho
R., Dwi Lestari
Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta
Jurusane-mail:
Pendidikan
Matematika FMIPA UNY
eminugroho@uny.ac.id
Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta
e-mail: eminugroho@uny.ac.id

Tujuan
dari penelitian ini adalah membentuk model vehicle routing problem (VRP) untuk
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The
purposes of this study were to build a model for vehicle routing problem (VRP) for
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penelitian
diasumsikan
b, tergantung
jumlahini,muatan
yang

kendaraan
menyatakan merupakan
TPA (yaitu truk
TPA pengangkut
Piyungan),

jumlah
fasilitas
antara adalah
tunggal.
dibongkar.
Pada penelitian
ini, diasumsikan

sampah,
horizon perencanaan
untuk
kendaraandanmerupakan
truk pengangkut

Kapasitas
kendaraan
diasumsikan
jumlah fasilitas
antara
adalah homogen,
tunggal.

menyatakan
kerja petugas
pengangkut
sampah, danjam
horizon
perencanaan
untuk

dengan
kecepatan
masing-masing
Kapasitas
kendaraan
diasumsikan kendaraan
homogen,

sampah.
Padajampenelitian
ini, didefinisikan
menyatakan
kerja petugas
pengangkut

sama
tetap.masing-masing
Waktu antar
lokasi
dengan dan
kecepatan
kendaraan

tur untuk Pada
menyatakan
urutan
dari
sampah.
penelitian
ini,kunjungan
didefinisikan

dinyatakan
W [i , j ] , menunjukkan
sama dan dengan
tetap. Waktu
antar lokasi

suatu
kendaraan
yang urutan
berangkat
dari depot
tur untuk
menyatakan
kunjungan
dari

menunjukkan
dinyatakan
dengan
W [i , j ] , antara
waktu
perjalanan
kendaraan
lokasi i

pada

ke
beberapa
TPS yang
dan kembali
lagidari
ke depot.
suatu
kendaraan
berangkat
depot
Sedangkan
urutan
kunjungke beberaparute
TPSmerupakan
dan kembali
lagi ke
depot.
an
suatu kendaraan
yang urutan
berangkat
dari
Sedangkan
rute merupakan
kunjungdepot
dan kendaraan
berakhir di yang
suatu fasilitas
an suatu
berangkatantara.
dari
Sehingga,
suatu turdidapat
dari
satu
depot dan berakhir
suatuterdiri
fasilitas
antara.
atau
lebih suatu
rute. tur
Waktu
tur
Sehingga,
dapat penyelesaian
terdiri dari satu
harus
kurangrute.
dari horizon
atau lebih
Waktu perencanaan.
penyelesaian tur
Depot dari
merupakan
lokasi kendaraan
harus kurang
horizon perencanaan.
berangkat
dan merupakan
kembali, setelah
Depot
lokasimenyelesaikendaraan
kan
pelayanan
selama horizon
berangkat
dan kembali,
setelahperencanaan.
menyelesaikan pelayanan selama horizon perencanaan.
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ke
lokasi
j, dengankendaraan
untuki
i , j 0,...,antara
n  1 (0
waktu
perjalanan
lokasi
ke
lokasi j, dengan
i , j 0,...,
n  1 (0 untuk
menyatakan
depot; 1,…,n
menyatakan
TPS;
nmenyatakan
+ 1 adalah depot;
fasilitas1,…,n
antara).
menyatakan TPS;
Didefinisikan
pula notasi-notasi yang
n + 1 adalah
fasilitas antara).
digunakan
yaitu:
Didefinisikan
pula notasi-notasi yang
jumlah tur
JT
digunakan yaitu:
tJT

indeks
jumlah tur,
tur t 1,..., JT

tJR[t ]

indeks tur,
1,...,tur
JT t
jumlah
rutetdalam

rJR[t ]

jumlah rute,
rute dalam
turJRt >t @
indeks
r 1,...,

r

indeks rute, r 1,..., JR >t @
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JP >t , r @

jumlah posisi dalam tur t rute r

Sehingga fungsi tujuan dari model ini adalah

pJP >t , r @

jumlah posisi
posisi dalam tur t rute r
indeks

meminimumkan
Sehingga fungsi tujuan dari model ini adalah

pL >t , r , p @

lokasi pada
tur t rute r posisi p
indeks
posisi

DL >>tt ,, rr ,, pp @@

lokasi
tur t rutepada
r posisi
p
waktu pada
kedatangan
lokasi

meminimumkan
ܼ
ൌ ൛ݓ ܭܬǡ ்ݓ௬ ܶݕൟ

D >t , r , p @

yang
dalam
tur lokasi
t rute
waktuterdapat
kedatangan
pada
ryang
posisi
p
terdapat
dalam tur t rute

E >t , r , p @

waktu
pada
r posisikeberangkatan
p

E >t , r , p @

lokasi
terdapat dalam
waktu yang
keberangkatan
pada
jumlah
tur t rutemuatan
r posisipada
p tur t rute

P >t , r , p @

rjumlah
posisi muatan
p
pada tur t rute

antara
posisiperjalanan
p
W ª¬ L >t , r , p @ rwaktu
lokasi pada
tur t rute
r posisi
perjalanan
antara
W ª L >t , r , p @ waktu
plokasi
dengan
lokasi
t
pada
tur t pada
rute rtur
posisi
rute
r posisi
s pada tur t
p dengan
lokasi

J >t , r @

waktu
penyelesaian
tur t rute r
rute r posisi
s

J >t , r @
HP

waktu
penyelesaian
tur t rute r
Horison
perencanaan

JK
HP

Jumlah
Horisonkendaraan
perencanaan

TJ
JK

Total
waktu
penyelesaian
Jumlah
kendaraan

TwJ

Total waktu
penyelesaian
bobot
kepentingan
untuk

wJK

meminimumkan
jumlah
bobot kepentingan
untuk

kasus
yangfungsi
sedang kendala
diteliti. Oleh
karena
itu,
beberapa
sesuai
dengan
pada
ini, semua
kasuskasus
yang pengangkutan
sedang diteliti.sampah
Oleh karena
itu,

Untuk
menjamin
kendiperlukan
suatu bahwa
jaminankeberangkatan
keadaan tersebut.
daraan
pertama kali
adalah
dari depot, maka
Untuk menjamin
bahwa
keberangkatan
kendapat
uliskan kali
dalam
persamaan
berikut.
daraandit
pertama
adalah
dari depot,
maka
ܮሾݐǡ
݅ an dalam persamaan berikut.(2)
dapatݎǡdͳitሿuൌ
lisk
dengan
ܮሾݐǡ ݎǡ ͳሿ ݐൌ ݅ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ͳǢ ݅ ൌ Ͳ

(2)

Selanjutnya,
kapasitas
telah
dengan  ݐൌ ͳǡjika
ǥ ǡ ܶܬǢ
 ݎൌ ͳǢ ݅kendaraan
ൌͲ
tercukupi,
akan mengunSelanjutnya,maka
jika kendaraan
kapasitas kendaraan
telah

jungi
fasilitas
untuk
tercukupi,
maka antara
kendaraan
akanmelakukan
mengunpembongkaran
Untukmelakukan
mendesjungi fasilitas muatan.
antara untuk
kripsikan
keadaanmuatan.
tersebut, Untuk
dituliskan
dalam
pembongkaran
mendespersamaan
berikut.tersebut, dituliskan dalam
kripsikan keadaan
ሿ െ ͳሿ ൌ ݅
ܮሾݐǡ
ݎǡ  ܲܬሾݐǡbݎerikut.
persamaan

(3)

dengan
ൌ ͳݎǡሿ ǥ
ܶܬǢൌ݅ݎൌ ͳǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ (3)
ܮሾݐǡ ݎǡ  ݐܲܬሾݐǡ
െ ǡͳሿ

kendaraan
meminimumkan jumlah
wT J

bobot
kepentingan untuk
kendaraan

wT J

meminimumkan
total
waktu
bobot kepentingan
untuk
penyelesaian
meminimumkan total waktu
penyelesaian
Secara umum, penentuan

beberapa
fungsi fungsi
kendala
sesuai
dengan
Untuk mencapai
tujuan,
diperlukan

diperlukan
suatu berangkat
jaminan keadaan
tersebut.
kendaraan harus
dari depot,
maka

P >t , r , p @

JK

ܼ
ൌ ൛ݓ
ܭܬǡ ்ݓ௬ ܶݕൟ
(1)
Untuk
mencapai
fungsi tujuan, diperlukan

kendaraan
berangkatsampah
dari depot,
maka
pada kasus harus
pengangkutan
ini, semua

tur
t rute
r posisi
p dalam
lokasi
yang
terdapat

¬

(1)

rute

pengangkutan
meminimumSecara sampah
umum,adalah
penentuan
rute
kan
jumlah kendaraan
yang digunakan
dan
pengangkutan
sampah adalah
meminimummeminimumkan
total waktu
penyelesaian.
kan jumlah kendaraan
yang digunakan
dan
meminimumkan total waktu penyelesaian.

݊
 ͳ.  ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ͳǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ
dengan

݊
 ͳ.kendaraan melakukan beberapa rute,
Jika

maka
kendaraan
akan memulai
rute
Jika kendaraan
melakukan
beberapa rute,
berikutnya
dengan berangkat
dari fasilitas
maka kendaraan
akan memulai
rute
antara,
sehingga
secara
matematis
berikutnya
dengan
berangkat
dariditulis:
fasilitas
antara,
ܮൣݐǡ
 ݎെsehingga
ͳǡ ܲܬሾݐǡ ݎsecara
െ ͳሿ൧ mate
ൌ ݅ matis ditulis: (4)
ܮൣݐǡ
 ݎെͳݐǡൌͳܲܬǡሾݐǡ
െ ͳሿ൧
dengan
ǥݎǡ ܶܬǢ
 ݎൌൌʹǡ݅ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ (4)
݊
 ͳ.  ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ʹǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ
dengan
݊  ͳ.
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Untuk menjamin bahwa kendaraan meng-

Sementara untuk lokasi di fasilitas antara,

akhiri
rute di bahwa
fasilitaskendaraan
antara, mengdapat
Untuk menjamin

waktu
keberangkatan
tergantung
dari antara,
waktu
Sementara
untuk lokasi
di fasilitas

ditu
liskarute
n sebagai
akhiri
di berikut
fasilitas

dapat

kedatangan
dan waktu
yang dibutuhkan
waktu keberangkatan
tergantung
dari waktu

(5)

ukedatangan
ntuk membongkar
muatan,
sehingga:
dan waktu
yang
dibutuhkan

antara,

ܮሾݐǡ
ͳሿnൌseb
݅ agai berikut
ditulݎǡ
iska

dengan
ݐൌ
ͳ
ܮሾݐǡ ݎǡ ͳሿ
ൌ ͳǡ
݅ ǥ ǡ ܶܬǡ  ݎൌ ʹǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ ݊ (5)

Kendaraan
akan
mengakhiri
dengan  ݐൌ ͳǡ
ǥ ǡ ܶܬǡ
 ݎൌ ʹǡ ǥ ǡ rute
ܴܬሾݐሿǢdi݅ fasilitas
ൌ݊ͳ
antara,
tetapi
akan
mengakhiri
turdidifasilitas
depot,
Kendaraan
akan
mengakhiri
rute

sehingga
diperoleh
antara, tetapi
akan mengakhiri tur di depot,
(6)

ܮൣݐǡ
ݎǡ ܲܬሾݐǡ
ݎሿ൧ ൌ ݅
sehingga
diperoleh

ܮൣݐǡ ݎǡ ܲܬሾݐǡ
ൌǡ ݅ܶܬǢ  ݎൌ ͳǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ(6)
Dengan
 ݐൌݎሿ൧
ͳǡ ǥ
Ͳ.

ሿ ൌ ߙሾݐǡ ݎǡ ሿ
 ܾߤሾݐǡsehi
ݎሿ ngga: (10)
uߚሾݐǡ
ntukݎǡmembongkar
muatan,

dengan
ͳǡ ݎǡ
ǥሿ
ǡ ܶܬǢ
ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ(10)
ൌ
ߚሾݐǡ ݎǡ ሿ ൌ ݐൌ
ߙሾݐǡ
 ߤܾݎൌሾݐǡͳǡݎሿ

ܲܬሾݐǡ
ݎሿ െ ͳ ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ͳǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ  ൌ
dengan
Di
waktu kedatangan suatu
ܲܬሾݐǡlain
ݎሿ െ pihak,
ͳ

kendaraan
di suatu
lokasi
adalah waktu
Di lain pihak,
waktu
kedatangan
suatu
keberangkatan
dari lokasi
lokasi adalah
sebelumnya
kendaraan di suatu
waktu

Karakteristik
kunDengan  ݐൌ ͳǡVRP
ǥ ǡ ܶܬǢadalah
 ݎൌ ͳǡmelakukan
ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ ݅ ൌ
Ͳ.

ditambah
dengandariwaktu
perjalanan
kenkeberangkatan
lokasi
sebelumnya

masing
hanyajaminan
dikunjungi
kali,
itu, agarTPS
terdapat
bahwasatu
masing-

ߙሾݐǡ
ݎǡ ݎǡ
ൌ
ߚሾݐǡ
ሿͳሿ ߬ൣܮሾݐǡ ݎǡ ሿǡ ܮሾݐǡ ݎǡ   ͳሿ൧ (11)

jungan
di setiap
titikadalah
hanya melakukan
satu kali. Untuk
Karakteristik
VRP
kun-

daraan
daridengan
lokasi sebelumnya
ditambah
waktu perjalanan ken-

itu,
agar
jaminan
bahwa
jungan
di terdapat
setiap titik
hanya satu
kali.masingUntuk

ߙሾݐǡ
ݎǡ dar
iͳሿ
daraan
lokasi sebelumnya

maka
masingdapat
TPSditulis:
hanya dikunjungi satu kali,
(7)

ܮሾݐǡ
ሿ ൌ ݅ditulis:
makaݎǡdapat

dengan
ܮሾݐǡ ݎǡ ሿܮሾݐǡ
ൌ ݅ݎǡ ሿ ് ܮሾݐǡ ݎǡ ݏሿǡ  ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ(7)

ݎdengan
ൌ ͳǡ ǥܮሾݐǡ
ǡ ܴܬሾݐሿǢ
ൌ ݎǡ
ʹǡݏሿǡ
ܲܬሾݐǡ
ݎǡ ሿ ݇ǡ
്݉
ܮሾݐǡ
 ݐൌݎሿͳǡെǥʹǢǡ ܶܬǢ

݅ ݎൌ
ൌ ͳǡ
ͳǡǥ
ǥǡǡ݊.
ܴܬሾݐሿǢ ݇ǡ ݉ ൌ ʹǡ ܲܬሾݐǡ ݎሿ െ ʹǢ
݅ ൌ ͳǡ ǥOleh
ǡ ݊.

karena

setiap

kendaraan

memulaiOleh
keberangkatan
kali
karena untuk
setiap pertama
kendaraan
adalah
depot, maka
memulai dari
keberangkatan
untuk waktu
pertamayang
kali
digunaka
n dimulai
dari maka
0,
adalah dari
depot,
waktu yang
ߚሾݐǡ
ݎǡ ሿ nൌdim
Ͳ ulai dari 0,
digunaka

dengan
ߚሾݐǡ ݎǡ ݐሿ ൌ ͳǡ
Ͳ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ͳǢ  ൌ ͳ

(8)
(8)

Waktu
suatu
dengan berangkat
 ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ
 ݎൌkendaraan
ͳǢ  ൌ ͳ dari suatu

lokasi
kedatangannya
Waktu dihitung
berangkatdari
suatuwaktu
kendaraan
dari suatu
ditambah
dengandari
waktu
pemuatan
sampah
lokasi dihitung
waktu
kedatangannya
di
lokasi tersebut,
sementara
waktu pemuatditambah
dengan waktu
pemuatan
sampah
an
tergantung
dari
jumlah waktu
muatan
pada
di lokasi
tersebut,
sementara
pemuatmasing-masing
ditulis: pada
an tergantung lokasi.
dari Untuk
jumlahitu,muatan
ߚሾݐǡ
ݎǡ ሿ ൌ ߙሾݐǡlokasi.
ݎǡ ሿ 
݉ݍൣܮሾݐǡ
ݎǡtሿ൧
masing-masing
Untuk
itu, di
ulis: (9)

ߚሾݐǡ ݎǡ ሿ ݐൌ
ሿ 
݉ݍൣܮሾݐǡ
ݎǡ ሿ൧  ൌ(9)ʹ
dengan
ൌ ߙሾݐǡ
ͳǡ ǥݎǡǡ ܶܬǢ
ݎൌ
ͳǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ
36
dengan  ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ͳǡ ǥ ǡ ܴܬሾݐሿǢ  ൌ ʹ
36

ሾݐሿǢ (11)
ൌ ߚሾݐǡ ݎǡ ሿ  ߬ൣܮሾݐǡ
ܮሾݐǡ
ݎǡ ͳǡ

dengan
 ݐൌ ͳǡ ݎǡ
ǥሿǡ
ǡ ܶܬǢ
ݎൌ
ǥ ͳሿ൧
ൌ
ͳǡ
ǥ ǡ ܲܬሾݐǡ ݎሿ െͳ ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶܬǢ  ݎൌ ͳǡ ǥ ሾݐሿǢ  ൌ
dengan
Berikutnya,
ͳǡ ǥ ǡ ܲܬሾݐǡ
ݎሿ െ ͳ berkenaan dengan total

jumlah Berikutnya,
muatan ditulis
dengan dengan total
berkenaan
௧ǡ ሿିଶ
jumlݎሿ
ah ൌ
muatan
ditulis
dengan
σሾ
ߤሾݐǡ
ݍൣܮሾݐ
ǡ ݎǡ ሿ൧
ୀଶ
ሿ

ሾ௧ǡ ିଶ
σͳǡ
ߤሾݐǡ ݎሿ ൌ ݐൌ
ݍൣܮሾݐ
ݎǡ ǥ
ሿ൧ܴܬሾݐሿ
dengan
 ݎൌ ǡͳǡ
ୀଶǥ ǡ ܶܬǢ

(12)
(12)

dan
jumlah
muatan
dibawa oleh
dengan
 ݐൌ ͳǡ ǥ
ǡ ܶܬǢ  ݎൌyang
ͳǡ ǥ ܴܬሾݐሿ

kendaraan
kurang
kapasitas
dan jumlahharus
muatan
yang dari
dibawa
oleh
kendaraaan,
sehinggakurang dari kapasitas
kendaraan harus

(13)

ߤሾݐǡ
ݎሿ  ܳ sehingga
kendaraaan,

Sementara,
waktu penyelesaian (13)
tur
ߤሾݐǡ ݎሿ 
ܳ

dihitungSementara,
dari waktuwaktu
perjalanan
kendaraan,
penyelesaian
tur

ditambah
waktu
untukperjalanan
pemuatan kendaraan,
dan waktu
dihitung dari
waktu

untuk
pembongkar
an: pemuatan dan waktu
ditambah
waktu untuk
ሾ௧ǡሿିଵ
untuk pோሾ௧ሿ
embongkar
an:
ߛሾݐሿ ൌ ோሾ௧ሿ
 ሾ௧ǡሿିଵ
 ߬ൣܮሾݐǡ ݎǡ ሿǡ ܮሾݐǡ ݎǡ   ͳሿ൧
ୀଵ

ߛሾݐሿ ൌ 

ୀଵ



߬ൣܮሾݐǡ ݎǡ ሿǡ ܮሾݐǡ ݎǡ   ͳሿ൧

ோሾ௧ሿ ሾ௧ǡሿିଶ
ୀଵ
ୀଵ

݉ ோሾ௧ሿ
 ሾ௧ǡሿିଶ
 ݍൣܮሾݐǡ ݎǡ ሿ൧
ୀଵ

݉ 
ୀଵ

ୀଶ



ୀଶ

ݍൣܮሾݐǡ ݎǡ ሿ൧

Optimasi Sistem Pengangkutan Sampah (Eminugroho R. dkk)
Optimasi Sistem Pengangkutan Sampah (Eminugroho R. dkk)

ܾ σோሾ௧ሿ
ୀଵ ߤሾݐǡ ݎሿ

(14)

ோሾ௧ሿ
ܾ σୀଵ
ߤሾݐǡ ݎሿ
(14)
dan waktu
penyelesaian
tur ini tidak boleh

diasumsikan untuk 1 m3 sampah diperlukan
waktu 2 menit;untuk
5) Durasi
yangdiperlukan
diberikan
sampah
diasumsikan
1 m3kerja

lebih
dari hopenyelesaian
rizon perencanaan,
dan waktu
tur inisehingga
tidak boleh

kepada
(panjang
perencanaan)
waktu 2petugas
menit; 5)
Durasihorizon
kerja yang
diberikan

ߛሾݐሿ
ܲܪhorizon perencanaan, sehingga(15)
lebihdari

yang
trukdan
dengan
kapasitas
adalahtersedia
3 jam adalah
dan 4 5jam;
6). Kendaraan

Jadi,
ߛሾݐሿ untuk
 ܲܪkeseluruhan tur yang terbentuk,
(15)
dip
eroleh
waktu penyelesaian
adalah
Jadi,
untuktotal
keseluruhan
tur yang terbentuk,
dipeൌroleh
total waktu penyelesaian adalah
σ்
ܶߛ
(16)
௧ୀଵ ߛሾݐሿ
்

(16)
ܶߛ ൌ hσk௧ୀଵ
ߛሾݐሿ sama dengan jumlah tur:
jumla
endaraan
ܭܬ
ൌ hܶܬkendaraan sama dengan jumlah tur:
(17)
jumla

 ܭܬൌ ܶܬPersamaan (1) – (17) disebut sebagai
(17)

model matematika
penentuan
rute pengangPersamaan (1)
– (17) disebut
sebagai
kutan
Setelah
diperoleh
data-data
model sampah.
matematika
penentuan
rute pengangyang
dari BLH
Kota Yogyakarta,
kutandiperlukan
sampah. Setelah
diperoleh
data-data
tahap
yang akan dari
dilaksanakan
penyeyang diperlukan
BLH Kotaadalah
Yogyakarta,
lesaian
model
algoritma
sequential
tahap yang
akandengan
dilaksanakan
adalah
penyeinsertion.
lesaian model dengan algoritma sequential
insertion.
Penyelesaian Model dengan Algoritma
Sequential Insertion
Penyelesaian Model dengan Algoritma
PadaInsertion
penelitian ini, akan dibahas untuk
Sequential

adalah
jam dan
4 jam;horizon
dan 6).
Kendaraan
kepada 3petugas
(panjang
perencanaan)
masing-masing
truk adalah
m3. kapasitas
yang tersedia adalah
5 truk 6dengan
Untuk penelitian
masing-masing
truk adalah ini,
6 m3. diasumsikan
kecepatan
kendaraan
homogen,
dan terjadi
Untuk
penelitian
ini, diasumsikan
kekontinuan
rute. Artinya
setelahdan
kendaraan
kecepatan kendaraan
homogen,
terjadi
selesai
mengunjungi
satu node
akankendaraan
langsung
kekontinuan
rute. Artinya
setelah
menuju
node berikutnya.
Notasi
untuk
selesai mengunjungi
satu node
akanN0
langsung
menyatakan
(pool Notasi
truk pengangkut
menuju node depot
berikutnya.
N0 untuk
sampah)
N23 untuk
TPA.
menyatakandandepot
(pool menyatakan
truk pengangkut
Tabel
1 menunjukkan
TPS yang
diteliti beserta
sampah)
dan N23 untuk
menyatakan
TPA.
volumenya.
Tabel 1 menunjukkan TPS yang diteliti beserta
Langkah-langkah
volumenya.

yang

dilakukan

dalam algoritma
sequentialyang
insertion
adalah
Langkah-langkah
dilakukan
(Fitria
dkk, 2009):
1) Tetapkan
semuaadalah
node
dalam algoritma
sequential
insertion
dengan
status
belum
ditugaskan;
2) Mulai
(Fitria dkk,
2009):
1) Tetapkan
semua
node
dengan status
tur yang
pertama
t = 1 2)
danMulai
rute
belum
ditugaskan;

22 TPSPada
terlebih
dahulu
yangdibahas
tersebar
di
penelitian
ini, akan
untuk

pertama
r = yang
1; 3) pertama
Untuk setiap
dengan tur
t = 1node
dan yang
rute

wilayah
Beberapa
22 TPS Kota
terlebihYogyakarta.
dahulu yang
tersebar hal
di

belum
posisinode
penyisippertamaditugaskan,
r = 1; 3) sisipkan
Untuk setiap
yang

berikut
diinput untuk
diselesaikan
wilayah yang
Kotaharus
Yogyakarta.
Beberapa
hal

an
antara
depot dan
intermediate
facility.
belum
ditugaskan,
sisipkan
posisi penyisip-

dengan
sequential
insertion:
1) diselesaikan
Jarak antar
berikut yang
harus diinput
untuk

Pilih
node yang
4) Jika semua
node
an antara
depotterbaik;
dan intermediate
facility.

TPS,
TPS dengan
jarak antar
TPS
denganjarak
sequential
insertion:TPA,
1) Jarak

telah
ditugaskan,
maka berhenti.
Jika tidak,
Pilih node
yang terbaik;
4) Jika semua
node

dengan
depo TPS
dan jarak
depoTPA,
dengan
TPA;TPS
2)
TPS, jarak
dengan
jarak

lanjut
langkah 5; 5)
Untuk
setiap Jika
nodetidak,
yang
telah ditugaskan,
maka
berhenti.

Berdasarkan
datajarak
jarak
dengan depo dan
depo yang
dengandiperoleh,
TPA; 2)

lanjut langkah
5; 5)sisipkan
Untuk setiap
i  N node
belum
ditugaskan,
padayang
tiap

selanjutnya
waktu yang
perjalanannya,
Berdasarkan dicari
data jarak
diperoleh,

lokasi
mungkin
rute
r;
i  Npada
belum penyisipan
ditugaskan,yang
sisipkan
pada
tiap

dengan
asumsidicari
kecepatan
kendaraan
konstan
selanjutnya
waktu
perjalanannya,

6)
Pilih
node danyang
lokasi
penyisipan
pada
lokasi
penyisipan
mungkin
pada rute
r;

adalah
40 km/jam;
3) kendaraan
Volume masingdengan asumsi
kecepatan
konstan

rute
r yang
memberikan
waktu
penyelesaian
6) Pilih
node
dan lokasi
penyisipan
pada

masing
TPS;km/jam;
4) Waktu
yang dibutuhkan
adalah 40
3) Volume
masing-

terkecil;
Bentuk rute
tambahan
baru,
rute r yang7)memberikan
waktu
penyelesaian

untuk
unloading
sampah,
masing loading
TPS; 4) dan
Waktu
yang dibutuhkan

Langkah
1; 8) baru,
Jika
r r  1 . 7)Kembali
terkecil;
Bentukkerute
tambahan

untuk loading dan unloading sampah,

r
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Tabel 1. Volume Masing-Masing TPS
Notasi1. Volume Masing-Masing
Lokasi TPS
Tabel
TPS
N1
Pasar SeranganLokasi
(JalanTPS
RE Martadinata)
Notasi
N2
Pabrik kulit (Jln Ki Mangunsarkoro)
N1
Pasar Serangan (Jalan RE Martadinata)
N3
Jalan Cantel
N2
Pabrik kulit (Jln Ki Mangunsarkoro)
N4
Jalan Cantel Baru
N3
Jalan Cantel
N5
Jalan Gajah
N4
Jalan Cantel Baru
N6
LP Wirogunan, Jalan Tamsis
N5
Jalan Gajah
N7
Jalan Bausasran, Danurejan
N6
LP Wirogunan, Jalan Tamsis
N8
Kricak
N7
Jalan Bausasran, Danurejan
N9
jalan C. Simanjuntak
N8
Kricak
N10
jalan am sangaji
N9
jalan C. Simanjuntak
N11
jalan nyoman oka
N10
jalan am sangaji
N12
jalan krasak
N11
jalan nyoman oka
N13
jalan prof dr.Ir.Yohanes
N12
jalan krasak
N14
jalan sagan
N13
jalan prof dr.Ir.Yohanes
N15
jalan suroto
N14
jalan sagan
N16
jalan atmosukarto
N15
jalan suroto
N17
Jalan Argolobang, Baciro
N16
jalan atmosukarto
N18
jalan wardani
N17
Jalan Argolobang, Baciro
N19
jalan dr wahidin (UKDW)
N18
jalan wardani
N20
jamsostek (jl.urip sumoharjo)
N19
jalan dr wahidin (UKDW)
N21
superindo (jalan solo)
N20
jamsostek (jl.urip sumoharjo)
N22
jalan pasar kembang
N21
superindo (jalan solo)
Sumber: BLH Kota Yogyakarta
N22
jalan pasar kembang
Sumber: BLH Kota Yogyakarta

Volume (m3)
2 (m3)
Volume
6
2
3
6
1
3
3
1
6
3
1
6
4
1
1
4
2
1
1
2
3
1
1
3
2
1
1
2
2
1
4
2
1
4
1
1
1
1
2
1
5
2
5

penyisipan layak, lanjut ke langkah 9, jika

sequential insertion. Gambar 1 merupakan

tidak
ke langkah
10; 9)kePilih
node9,yang
penyisipan
layak, lanjut
langkah
jika

bahasa
pemrograman
Macro 1Excel
untuk
sequential
insertion. Gambar
merupakan

memberikan
penyisipan
tidak ke langkah
10; 9)dengan
Pilih total
node waktu
yang

Langkah
1-3. Berdasarkan
running
program,
bahasa pemrograman
Macro
Excel
untuk

penyelesaian
terkecil. Kembali
Langkah
memberikan penyisipan
dengan ke
total
waktu

diperoleh1-3.
ruteBerdasarkan
untuk durasi
kerjaprogram,
petugas
Langkah
running

4;
10) Batalkan
pembentukan
penyelesaian
terkecil.
Kembalirute
ke tambahan
Langkah

(panjang
perencanaan)
adalahpetugas
3 jam
diperoleh horizon
rute untuk
durasi kerja

pada
ini, kembalikan
ke turrute
semula.
Lan4; 10)tur
Batalkan
pembentukan
tambahan

(Tabel
2) horizon
dan rute perencanaan)
untuk durasi kerja
(panjang
adalahpetugas
3 jam

jutkan
langkah
11; dan
11)semula.
Tambahkan
pada turkeini,
kembalikan
ke tur
Lan-

(panjang
4 jam
(Tabel
2) horizon
dan ruteperencanaan)
untuk durasi adalah
kerja petugas

jutkan
ke tlangkah
11;rute
dan pertama
11) Tambahkan
t  1 dan
r = 1.
tur
baru

(Tabel
3).horizon perencanaan) adalah 4 jam
(panjang

Kembali
t  1 dan3.rute pertama r = 1.
tur
baru ket Langkah

Total waktu penyelesaian untuk setiap
(Tabel 3).

KembaliPenyelesaian
ke Langkah 3.sequential

insertion

tur yang
terbentuk
pada Tabel untuk
2 maupun
Total
waktu penyelesaian
setiap

menggunakan
program Macro
Excel,insertion
program
Penyelesaian
sequential

Tabel
3 telah
dihitung
waktu
tur yang
terbentuk
padaberdasarkan
Tabel 2 maupun

ini
memungkinkan
output
tiapExcel,
langkah
dari
menggunakan
program
Macro
program

perjalanan
antarnode,
untuk loading
Tabel 3 telah
dihitungwaktu
berdasarkan
waktu

ini
38 memungkinkan output tiap langkah dari

perjalanan antarnode, waktu untuk loading
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Gambar 1. Bahasa Pemrograman untuk Sequential Insertion Langkah 1-3
Gambar 1. Bahasa Pemrograman untuk Sequential Insertion Langkah 1-3
Tabel 2. Rute untuk Durasi Kerja Petugas (Panjang Horizon Perencanaan) adalah 3 jam
Tabel 2. Rute untuk Durasi Kerja Petugas (Panjang Horizon Perencanaan) adalah 3Total
jam waktu
(menit)
Tur
Rute
Total waktu
1
N0-N20-N17-N4-N23-N5-N19-N13-N18-N23-N3-N23-N0
173,775
(menit)
Tur
Rute
21
N0-N15-N11-N7-N21-N23-N9-N14-N16-N23-N22-N23-N0
158
N0-N20-N17-N4-N23-N5-N19-N13-N18-N23-N3-N23-N0
173,775
N0-N12-N10-N23-N1-N8-N23-N0
176,2
23
N0-N15-N11-N7-N21-N23-N9-N14-N16-N23-N22-N23-N0
158
43
N0-N2-N23-N6-N23-N0
112,2
N0-N12-N10-N23-N1-N8-N23-N0
176,2
4

N0-N2-N23-N6-N23-N0

112,2

Tabel 3. Rute untuk Durasi Kerja Petugas (Panjang Horizon Perencanaan) adalah 4 jam
Tabel 3. Rute untuk Durasi Kerja Petugas (Panjang Horizon Perencanaan) adalah 4 jam Total waktu

Tur
Tur
1
21
32
3

Rute
N0-N20-N17-N4-N23-N5-N19-N13-N18-N23-N3-N15-N7-N11Rute
N23-N22-N23-N0
N0-N20-N17-N4-N23-N5-N19-N13-N18-N23-N3-N15-N7-N11N0-N9-N14-N21-N23-N1-N10-N16-N23-N6-N23-N0
N23-N22-N23-N0
N0-N12-N10-N23-N12-N23-N2-N23-N8-N23-N0
N0-N9-N14-N21-N23-N1-N10-N16-N23-N6-N23-N0
N0-N12-N10-N23-N12-N23-N2-N23-N8-N23-N0

(menit)
Total waktu
(menit)
233,975
216,25
233,975
223,05
216,25
223,05
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sampah, dan waktu untuk unloading di TPA.
Tabel 2 menunjukkan
bahwa
jika durasi
kerja
sampah,
dan waktu untuk
unloading
di TPA.
petugas
horizon
Tabel 2 pengangkut
menunjukkansampah
bahwa(panjang
jika durasi
kerja
perencanaan)
dibatasi
hanya(panjang
3 jam,horizon
maka
petugas pengangkut
sampah
diperoleh
4 tur,
artinya
diperlukan
truk
perencanaan)
dibatasi
hanya
3 jam, 4 maka
untuk
menyelesaikan
pengangkutan
diperoleh
4 tur, artinya
diperlukan sampah.
4 truk
Jika
durasi kerja pengangkutan
(panjang sampah.
horizon
untuk menyelesaikan
perencanaan)
Jika durasi ditambah
kerja sehingga
(panjang menjadi
horizon4
jam,
maka hanya
dibutuhkan
3 truk
untuk4
perencanaan)
ditambah
sehingga
menjadi
menyelesaikan
pekerjaannya,
jam, maka hanya
dibutuhkanseperti
3 truktampak
untuk
pada
Tabel 3. Untuk
perubahan
waktu
total
menyelesaikan
pekerjaannya,
seperti
tampak
perjalanan,
akan perubahan
ada perubahan
jumlah
pada Tabel maka
3. Untuk
waktu
total
kendaraan
yang akan
digunakan.
Semakinjumlah
lama
perjalanan, maka
ada perubahan
total
waktu yang
perjalanan
yang diberikan,
kendaraan
digunakan.
Semakin maka
lama
semakin
jumlah
yang
total waktusedikit
perjalanan
yangkendaraan
diberikan, maka
dibutuhkan.
semakin sedikit jumlah kendaraan yang
dibutuhkan.
KESIMPULAN
Telah diperoleh model vehicle routing
KESIMPULAN
problemTelah
untukdiperoleh
pengangkutan
Kota
modelsampah
vehicle di
routing
Yogyakarta.
Selanjutnya
dilakukan
pengolahan
problem untuk
pengangkutan
sampah
di Kota
data
dari BLH
Kota Yogyakarta
menggunakan
Yogyakarta.
Selanjutnya
dilakukan
pengolahan
algoritma
sequential
insertion. Berdasarkan
22
data dari BLH
Kota Yogyakarta
menggunakan
TPS
yang sequential
disimulasikan
denganBerdasarkan
Macro Excel,
algoritma
insertion.
22
diperoleh
tur jika diberikan
panjang
TPS
yang 4disimulasikan
dengan
Macrohorizon
Excel,
perencanaan
adalah
jam, danpanjang
diperoleh
3 tur
diperoleh 4 tur
jika 3diberikan
horizon
jika
diberikanadalah
panjang
horizon
perencanaan
perencanaan
3 jam,
dan diperoleh
3 tur
adalah
4 jam. panjang horizon perencanaan
jika diberikan
adalah 4 jam.
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR
Angelelli, PUSTAKA
E., & Speranza, M.G. 2002. The
periodic vehicle routing problem with
Angelelli, E., & Speranza, M.G. 2002. The
40 periodic vehicle routing problem with
40

intermediate facilities. European Journal
of Operational Research , 233-247.
intermediate facilities. European Journal
of Operational
, 233-247.
Bodin,
L., Golden, Research
B. M., Assad,
A., & Ball,
M. 1983. Routing and schedulling of
Bodin, L., Golden, B. M., Assad, A., & Ball,
vehicles and crews:the state of the art.
M. 1983. Routing and schedulling of
Computer and Operations Research, 63vehicles and crews:the state of the art.
211.
Computer and Operations Research, 63211.
Fitria,
L., Susanty, S., & Suprayogi. 2009.
Penentuan rute truk pengumpulan dan
Fitria, L., Susanty, S., & Suprayogi. 2009.
pengangkutan sampah di Bandung.
Penentuan rute truk pengumpulan dan
Jurnal Teknik Industri, 51-60.
pengangkutan sampah di Bandung.
Jurnal Teknik
Industri, 51-60.
Himmawati,
& Eminugroho.
2012. Penerapan algoritma koloni semut (ant colony
Himmawati, & Eminugroho. 2012. Peneraoptimization) untuk optimasi rute
pan algoritma koloni semut (ant colony
distribusi sampah di Kota Yogyakarta.
optimization) untuk optimasi rute
Yogyakarta: FMIPA UNY.
distribusi sampah di Kota Yogyakarta.
Yogyakarta:
FMIPA UNY.
Nallusamy,
R., Duraiswany,
K., Dhanalaksmi,
R., & Parthiban, P. 2009. Optimization of
Nallusamy, R., Duraiswany, K., Dhanalaksmi,
multiple vehicle routing problems using
R., & Parthiban, P. 2009. Optimization of
approximation algorithms. International
multiple vehicle routing problems using
Journal of Engineering Science and
approximation algorithms. International
Technology, 129-135.
Journal of Engineering Science and
Technology,
129-135.
Schulz,
F., Wagner,
D., & Weihe, K. 2000.
Dijkstra's algorithm on-line: An empiriSchulz, F., Wagner, D., & Weihe, K. 2000.
cal case study from public railroad
Dijkstra's algorithm on-line: An empiritransport. Journal of Experimental
cal case study from public railroad
Algorithmics, 12-34.
transport. Journal of Experimental
Shin,Algorithmics,
H., & Shin,12-34.
J.S. 2006. Application of
Floyd-Warshall labelling technique:
Shin, H., & Shin, J.S. 2006. Application of
Identification of connected pixel comFloyd-Warshall labelling technique:
ponents in binary image. KangweonIdentification of connected pixel comKyungki Math. Journal, 47-55.
ponents in binary image. KangweonKyungki
Math.
Journal, T.,
47-55.
Teodorovic, D.,
Davidovic,
& Selmic, M.
2011. Bee colony optimization: the
Teodorovic, D., Davidovic, T., & Selmic, M.
applications survey. ACM Transactions
2011. Bee colony optimization: the
on Computational Logic, 1-20.
applications survey. ACM Transactions
onD.
Computational
1-20.Case study
Tung,
V., & Pinnoi,Logic,
A. 2000.
vehicle routing-schedulling for waste
Tung, D. V., & Pinnoi, A. 2000. Case study
collection in Hanoi. European Journal of
vehicle routing-schedulling for waste
Operational Research, 125, 449-468.
collection in Hanoi. European Journal of
Operational Research, 125, 449-468.

