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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis Algoritma Tabu Search untuk 

menyelesaikan  Vehicle Routing Problem (VRP) pada Aplikasi Pendistribusian 

Barang dapat ditarik kesimpulan, Algoritma Tabu Search memberikan solusi pada 

masalah Vehicle Routing Problem (VRP). Algoritma Tabu Search dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari – hari seperti 

permasalahan pendistribusian roti bakar Bandung Anggi yang terletak di 

Yogyakarta.  

Perhitungan Algoritma Tabu Search untuk mencari jarak terpendek 

dilakukan 3 kali uji coba berdasarkan kasus yang sama, akan tetapi banyaknya 

iterasi yang digunakan berbeda. Uji coba ke-1 dengan jumlah 5 iterasi 

menghasilkan total jarak tempuh sebesar 63,600. Uji coba ke-2 dengan jumlah 10 

iterasi menghasikan jarak tempuh sebesar 56,400 meter, sehinggan uji coba ke-2 

menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan uji coba ke-1. 

Sedangkan uji coba ke-3 dengan 15 iterasi menghasilkan jarak sebesar 61,800 

meter, yang artinya hasilnya tidak lebih baik dibandingkan dengan uji coba ke-2. 

Akan tetapi, uji coba ke-3 menghasilkan perhitungan yang cukup baik 

dibandingkan dengan uji coba ke-1. Dengan begitu, uji coba ke-2 menjadi pilihan 

solusi untuk pendistribusian roti bakar Bandung Anggi agar mendapatkan 

keuntungan dari segi jarak tempuh kendaraan. 
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Dari ketiga uji coba yang dilakukan, semakin banyak jumlah iterasi yang 

digunakan, maka semakin banyak pula solusi alternatif yang dihasilkan. Semakin 

banyak solusi alternatif yang dihasilkan Algoritma Tabu Search memang tidak 

selalu memberikan hasil yang optimal, tetapi pada umumnya memberikan solusi 

yang relative mendekati hasil yang optimal. 

5.2. Saran 

Pembangunan aplikasi pada Implementasi Algoritma Tabu Search untuk 

menyelesaikan  Vehicle Routing Problem (VRP) masih memilliki banyak 

kekurangan, adapun saran yang dijadikan acuan untuk penelitian atau 

pengembangan berikutnya: 

1. Jarak antar pelanggan dapat dibuat serealistis mungkin, karena jarak 

antar pelanggan yang terdapat pada tabel jarak merupakan jarak yang 

bernilai homogen. 

2. Pembuatan petunjuk rute sesuai alur jalan dengan harapan dapat 

membantu pengendara. 

3. Menggunakan kendaraan lebih dari 1 dengan kapasitas kendaraan 

yang berbeda satu sama lain. 

4. Pengembangan aplikasi dalam versi Android agar lebih praktis. 

5. Dapat dilakukan perhitungan menggunakan metode selain Tabu 

Search untuk masalah yang sama agar mendapatkan solusi yang 

mungkin lebih optimal.  


