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RINGKASAN  

Vehicle Routing Problem (VRP) merupakan persoalan optimasi penentuan rute dengan 

keterbatasan kapasitas kendaraan. Salah satu solusi VRP adalah dengan menerapkan 

prinsip multi-Traveling Salesperson Problem (m-TSP). M-TSP termasuk persoalan 

kompleks, yaitu persoalan sulit dimana tidak terdapat solusi dengan waktu polinomial 

untuk menyelesaikannya dan membutuhkan nonpolynomial-time algorithm (NP 

Problem). Pendekatan heuristik menjadi pilihan solusi NP-Problem, yaitu pendekatan 

secara cepat untuk mendapatkan solusi yang feasible. Metaheuristik adalah pendekatan 

spesifik dari dari heuristik yang menyediakan framework umum dari heuristik yang 

dapat diterapkan di berbagai kelas persoalan.  

Penelitian ini mengusulkan solusi VRP pendekatan metaheuristik berdasarkan 

inspirasi sistem biologi, yaitu sistem imun, yang disebut Artificial Immune System 

(AIS). Bidang AIS merupakan bidang dari bidang ilmu komputer dan teknik yang 

menggunakan metafora sistem kekebalan memecahkan persoalan dengan solusi baru. 

Dengan karakteristik sistem imun yang paralel dan terdistribusi, modul solusi yang 

ditawarkan adalah parallel-metaheuristic.  

Penelitian  dimulai dengan melakukan kajian terhadap kemungkinan penggunaan 

Simulator komputasi parallel sebagai alternative lingkungan eksekusi parallel. Dapat 

kita lihat, SimGrid sebagai alat bantu simulator pada dasarnya memerlukan 

pemahaman tersendiri yang menyeluruh. Diperlukan penguasaan  XML bahasa 

pemrograman (c, Java, Lua, atau Ruby) dan pemrograman message passing. Idealnya, 

algoritma parallel yang akan dibangun, disimulasikan terlebih dahulu ke dalam 

SImGrid sebelum dieksekusi pada lingkungan infrastruktur parallel. Terdapat 

alternative lain, dilakukan eksekusi di lingkungan parallel yang sesungguhnya, dengan 

konsekuensi harus menyediakan infrastruktur computing dan instalasi, serta 

administrasinya. 

Penelitian ini sampai pada kesimpulan sementara, dimana kita telah mendapatkan versi 

parallel dari algoritma Clonal Selection Algorithm (CSA) untuk menyelsaikan 

persoalan mTSP. Diawali dengan menetapkan potensi parallelism dari algoritma CSA, 

kemudian mengkonstruksi algoritma tersebut. Kode program kemudian diverifikasi 

dengan berbagai percobaan dengan beberapa dataset, dalam hal ini digunakan dataset 

vrp64.vrp. Berdasarkan eksperimen, terlihat bahwa algoritma parallel yang diperoleh 

menunjukkan pola komputas yang konsisten dengan algoritma serial. Best cost akan 

menurun seiring dengan banyaknya generasi untuk setiap komputasi.  

Jumlah salesmen akan meningkatkan best cost yang diperoleh. Semakin banyak 

salesman, maka semakin tinggi best cost yang diperoleh. Sehingga sementara dapat 

disimpulkan bahwa jumlah salesmen terbaik adalah 2. Selain itu, jumlah elemen 

pemroses (PE) belum significant mempengaruhi best cost. Best cost terbaik diperoleh 

untuk jumlah PE = 8. Waktu eksekusi untuk versi parallel ini masih lebih besar 

daripada bersi serial. Karena itu penelitian berikutnya akan mengeksplor potensi 

parallel lainnya, agar menghasilkan kinerja parallel yang lebih baik.   

Selanjutnya, penelitian akan mengarahkan ke persoalan Vehicle Routing Problem, 

sebagai kelanjutan persoalan mTSP.  
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Bab I PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG  

Vehicle Routing Problem (VRP) merupakan persoalan optimasi penentuan rute 

dengan keterbatasan kapasitas kendaraan.  Terdapat sebuah depot awal dan sejumlah n lokasi 

dengan beragam demand.  Sebuah kendaraan/vehicle berangkat dari depot awal, mengunjungi 

seluruh lokasi untuk memenuhi permintaan dari setiap lokasi (Yeun, Liong Choong, Ismail, 

Khairuddin, & Zirour, 2008). Persoalan VRP terdiri dari 1) perjalanan kendaraan berawal dan 

berakhir dari dan ke depot awal, 2) terdapat sejumlah lokasi yang semuanya harus dikunjungi 

dan dipenuhi permintaannya tepat satu kali, 3) jika kapasitas kenderaan sudah terpakai dan 

tidak dapat melayani lokasi berikutnya, kendaraan dapat kembali ke depot untuk memenuhi 

kapasitas kendaraan dan melayani lokasi berikutnya. Tujuan dari persoalan ini ini adalah 

meminimumkan total jarak yang ditempuh kendaraan dengan mengatur urut-urutan tempat 

yang harus dikunjungi beserta kapan kembalinya kendaraan untuk mengisi kapasitasnya lagi . 

Pada dasarnya, VRP dapat diselesaikan dengan menggunakan multi-Traveling 

Salesperson Problem (m-TSP). M-TSP merupakan perluasan dari persoalan Traveling 

Salesperson Problem (TSP), dimana seorang pedagang keliling harus mengunjungi seluruh 

kota tepat satu kali, dan kembali ke kota asal. Pada m-TSP, terdapat m pedagang keliling 

yang masing-masing mengunjungi kota tertentu tepat satu kali, dan kembali ke kota semula 

(Bektas, 2006). M-TSP termasuk persoalan kompleks, yaitu persoalan sulit dimana tidak 

terdapat solusi dengan waktu polinomial untuk menyelesaikannya dan membutuhkan 

nonpolynomial-time algorithm (NP Problem). M-TSP termasuk kelompok persoalan optimasi 

yaitu persoalan untuk menemukan solusi terbaik (best solution)  dari seluruh solusi yang 

mungkin (feasible solution) dan merupakan persoalan optimasi kombinatorial.  

Dalam penyelesaiaan persoalan NP, pendekatan eksak tidak dapat menangani problem 

dengan besar. Pendekatan heuristik menjadi pilihan solusi, yaitu pendekatan secara cepat 

untuk mendapatkan solusi yang feasible. Metaheuristik adalah pendekatan spesifik dari dari 

heuristik yang menyediakan framework umum dari heuristik yang dapat diterapkan di 

berbagai kelas persoalan (Ropke, 2005).  

Pendekatan metaheuristik banyak yang mengambil inspirasi dari sistem biologi (bio-

inspired computing) dalam memecahkan persoalan optimasi kombinatorial. Penelitian terkait 

jaringan syaraf yang berasal dari pengamatan kerja otak (Lippmann, 1987), algoritma 
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optimasi berdasarkan perilaku koloni semut (Dorigo, 1999) atau lebah (Karabogak & Bastur, 

B, 2008), juga sistem evolusi pada sel yang mendasari algoritma evolusioner, misalkan 

algoritma genetika (Goldberg & John H. Holland, 1988). Perilaku sistem biologi diekstraksi 

dan kemudian diadopsi dan menjadi inspirasi untuk menangani persoalan komputasi pada 

sistem kompleks. Artificial Immune System (AIS) (Timmis & Castro, 2002), merupakan 

salah satu bio-inspired computing yang terinspirasi dari perilaku sistem imun yang bersifat 

adaptif dan self-organizing. AIS banyak berperan di persoalan learning, optimasi, dan deteksi 

intrusi (Dasgupta, 1999) (Castro & Zuben, 2000).  

Pendekatan baru diusung oleh Alba berupa parallel metaheuristik, yaitu metaheuristik 

dengan komputasi parallel. Pendekatan metaheuristik itu sendiri Terdapat teknik 

metaheuristik yaitu parallel GA, parallel ACO, dan parallel PSO. Dilain sisi, sistem imun 

memiliki karakteristik berupa perilaku paralel dan terdistribusi ketika terjadi respon imun. 

Melihat karakteristik ini, terlihat besarnya potensi parallel AIS sebagai bagian dari parallel-

metaheuristik untuk menyelesaikan persoalan m-TSP. Terutama karakteristik terdistribusi 

dari sistem imun itu sendiri, secara natural memiliki kesamaan dari karakteristik persoalan m-

TSP. Karena itu, pada penelitian ini, akan dikembangkan solusi penyelesaian persoalan VRP 

dengan menerapkan algoritma m-TSP yang menggunakan pendekatan metaheuristik berupa 

algoritma terinspirasi sistem imun pada aspek terdistribusi.  

I.2 MASALAH PENELITIAN  

Bedasarkan hal tersebut di atas, maka dirumuskan konsep penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana model perilaku interaksi terdistribusi pada sistem imun dapat menjadi 

inspirasi algoritma peyelesaian persoalan VRP? 

2. Bagaimana implementasi algoritma terinspirasi sistem imun terdistribusi dalam 

penyelesaian persoalan VRP? 

3. Bagaimana lingkungan pendukung implementasi algoritma terinspirasi sistem imun 

terdistribusi dalam penyelesaiaan persoalan VRP? 

I.3 TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

4. Membangun model perilaku interaksi terdistribusi pada sistem imun dapat menjadi 

inspirasi algoritma peyelesaian persoalan VRP. 
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5. Mengimplementasikan algoritma terinspirasi sistem imun terdisitribusi dalam 

penyelesaian persoalan VRP dengan menggunakan komputasi paralel dan 

terdistribusi. 

6. Membangun aplikasi yang mengjalankan komputasi paralel dan terdistribusi untuk 

dalam penyelesaiaan persoalan VRP, 

I.4 URGENSI PENELITIAN  

Bahwa Vehicle Routing Problem merupakan persoalan kompleks yang masih 

memerlukan solusi-solusi yang memiliki waktu eksekusi yang feasible dan performa yang 

acceptable. Komputasi paralel adalah solusi yang ditawarkan dalam mereduksi waktu 

eksekusi. Dengan tersedianya aplikasi komputasi paralel untuk VRP, persoalan kompleks 

lainnya akan dapat diselesaikan, setidak-tidaknya dapat mengadopsi solusi yang ditawarkan. 

I.5 TARGET TEMUAN DAN INOVASI 

Target temuan dan inovasi pada penelitian ini berupa model komputasi paralel dengan 

algoritma baru yang terinspirasi dari sistem imun sebagai bagaian dari pendekatan parallel-

metaheuristik. Model ini kemudian diterapkan sebagai solusi untuk persoalan VRP.   

I.6 KONTRIBUSI PENELITIAN DALAM BIDANG IPTEKSOSBUD 

Penelitian ini akan berkontribusi pada aspek sains dan aspek rekayasa. Pada aspek 

sain, dihasilkan model perilaku terdistribusi sistem imun sebagai bagian dari parallel-

metaheuristic approach yang dapat bermanfaat untuk peneliti di persoalan NP. Sedangkan 

pada aspek rekayasa, penelitian berkontribusi dalam menghasilkan model komputasi dan 

algoritma paralel sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan optimasi, khususnya optimasi 

Vehicle Routing Problem. Algoritma ini dapat digunakan dan diadopsi untuk penyelesaian 

persoalan optimasi lainnya oleh peneliti lain.  

I.7 TARGET LUARAN PENELITIAN 

Penelitian ditargetkan menghasilkan beberapa hal:  

Pada tahun pertama, diharapkan menghasilkan: 

 Model komputasi dan algorituma paralel terinspirasi sistem imun sebagai 

bagian dari parallel metaheuristic approach. 
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 Publikasi ilmiah dalam bentuk 1 makalah untuk konferensi nasional dan 1 

makalah untuk konferensi internasional.  

Pada tahun kedua, diharapkan menghasilkan: 

 Aplikasi komputasi paralel untuk penyelesaian VRP dengan fitur utama modul 

komputasi paralel terinspirasi sistem imun. 

 Publikasi ilmiah dalam bentuk 2 makalah untuk konferensi nasional dan 1 

makalah untuk jurnal 
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Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 VEHICLE ROUTING PROBLEM 

VRP  merupakan persoalan kombinatorial yang dapat dipandang sebagai 

perluasan dari persoalan klasik sebagai berikut: 

 Persoalan Travelling Salesperson Problem (TSP), dengan perluasan bahwa 

terdapat sejumlah m salesperson merepresentasikan sejumlah m kendaraan 

dengan kapastitas tak terhingga. Dengan pendekatan m-TSP, solusi diperoleh 

dengan mentransformasi m-TSP ke dalam bentuk TSP.  

 Bin Packing Problem (BPP), dimana cost untuk semua rute dianggap no. 

sehingga fokus adalah kepada pengepakan. 

Berikut gambaran persoalan VRP dengan 3 kendaraan: 

 

Gambar II-1. Gambaran persoalan VRP dengan 3 kendaraan 

Pada dasarnya, persoalan VRP merupakan mempertimbangkan rute 

optimal dengan tetap memperhatikan batasan pemuatan kapasitas. Dengan 

demikian, VRP menjadi persoalan yang sangat sulit akan tetapi pemanfaatannya 

sangat terasa di berbagai bidang transportasi, distribusi, dan logistik. Toth dan 

Vigo mengemukakan, penerapan algoritma VRP telah mereduksi biaya 

transportasi 5-20%. Demikian juga Barker dengan berbagai studi kasus, 

memperlihatkan algoritma VRP berhasil mereduksi biaya secara substansial. 

Berdasarkan berbagai kebutuhan/requirement spesifik yang mempengaruhi 

persoalan VRP, VRP berkembang menjadi beberapa variant sebagai berikut: 
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Tabel II-1. Variant Persoalan VRP  

Variant Requirement spesifik Tujuan 

Capacitated VRP 

(CVRP) 

Setiap kendaraan punya 

kapasitas yang terbatas. 

Meminimalisasi  jumlah  kendaraan dan 

total waktu perjalanan, dan total 

permintaan barang untuk tiap rute tidak 

boleh melebihi kapasitas kendaraan 

yang melewati rute tersebut. 

•  

VRP with Time 

Windows (VRPTW) 

Setiap  pelanggan harus  

disuplai dalam jangka 

waktu tertentu. 

Kelayakan:  Solusi  dikatakan  ‘layak’  

jika jumlah total barang yang diatur 

untuk tiap rute tidak melebihi kapasitas 

kendaraan yang melewati rute tersebut. 

Mulitple Depot VRP 

(MDVRP) 

Distributor memiliki 

banyak depot untuk 

menyuplai pelanggan. 

Meminimalisasi  jumlah  kendaraan dan 

total waktu perjalanan dan total 

permintaan barang yang harus 

dilakukan dari beberapa depot. 

VRP with Pick-Up 

and Delivering 

(VRPPD) 

Pelanggan   mungkin   

mengembailkan barang 

pada depot asal. 

Minimalisasi jumlah kednaraan dan 

total waktu perjalanan dengan batasan 

bahwa kendaraan yang digunakan harus 

punya kapasitas yang cukup untuk 

mengantarkan barang ke pelanggan dan 

pengembalian barang ke depo 

Split Delivery VRP 

(SDVRP) 

Pelanggan  dilayani  

dengan  kendaraan 

berbeda. 

Meminimalisasi  jumlah  kendaraan dan 

total waktu perjalanan untuk pelayanan 

Stochastic VRP 

(SVRP) 

Random values’(jumlah  

pelanggan,  jumlah  

permintaan,  waktu 

pelayanan atau waktu 

perjalanan). 

Minimalisasi jumlah kendaraan dan 

total waktu perjalanan untuk melayani 

pelanggan dengan nilai random untuk 

tiap pengantaran (pelanggan, 

permintaan, waktu) 

Periodic VRP Pengantaran  hanya  

dilakukan  di  

periodisasi/hari tertentu. 

Meminimalisasi  jumlah  kendaraan dan  

total  waktu perjalanan untuk melayani 

tiap pelanggan 

 

II.2 ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM 

II.2.1 Overview Artificial Immune System 

Terdapat banyak inspirasi dari sistem biologi (bio-inspired) dalam 

memecahkan persoalan optimasi kombinatorial. Penelitian terkait jaringan syaraf 

yang berasal dari pengamatan kerja otak (Lippmann, 1987), algoritma optimasi 

berdasarkan perilaku koloni semut (Dorigo, 1999) atau lebah (Karabogak & 

Bastur, B, 2008), juga sistem evolusi pada sel yang mendasari algoritma 

evolusioner, misalkan algoritma genetika (Goldberg & John H. Holland, 1988). 
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Perilaku sistem biologi diekstraksi dan kemudian diadopsi dan menjadi inspirasi 

untuk menangani persoalan komputasi pada sistem kompleks.  

Artificial Immune System (AIS) (Timmis & Castro, 2002), merupakan 

salah satu bio-inspired computing yang terinspirasi dari perilaku sistem imun yang 

bersifat adaptif dan self-organizing. Berbeda dengan bio-inspired lainnya, AIS 

terdiri dari ragam algoritma yang merupakan terapan sifat berbeda dari sel sistem 

imun yang berbeda-beda. Semua algoritma AIS meniru perilaku dan sifat sel 

imun, khususnya B-sel, sel-T dan sel dendrit, tetapi algoritma yang dihasilkan 

memiliki tingkat kompleksitas dan fungsi yang spesifik (Greensmith, Whitbrook, 

& Aickelin, 2003). Terdapat empat teori utama sistem imun sebagai landasan AIS, 

melahirkan empat kelompok besar algoritma dengan kontribusi penyelesaian 

persoalan kompleks. Keempat kelompok tersebut ialah algoritma seleksi negatif 

(Forrest & Beauchemin, 1997) dengan kontribusi penyelesaian deteksi intrusi 

(Dasgupta, 1999), algoritma seleksi clonal (Castro & Zuben, Learning and 

Optimization Using the Clonal Selection Principle, 2002) dengan kontribusi 

pengenalan pola dan optimasi, algoritma jaringan imun (Timmis & Castro, 2002) 

dan algoritma sel dendrit (Greensmith J, 2008) untuk klasifikasi. Dapat dilihat 

bahwa AIS banyak berperan di persoalan learning, optimasi, dan deteksi intrusi 

(Dasgupta, 1999) (Castro & Zuben, Artificial Immune Systems: Part II - A Survey 

of Applications, 2000).  

Tabel berikut menjelaskan pemarkasa di bidang Artificial Immune 

System: 

Tabel II-2. Permarkasa Artificial Immune System (AIS) 

Teori AIS Pemarkasa Tahun Penerapan 

Immune 

Network 

(Jerne, 74) 

Immune 

Network 

Hunt dan Cooke, 

dilanjut Timmis 

dan Neal,  

1995 Model jaringan imun 

Negative 

Selection 

Negative 

Selection 

Forrest et al  1994 Mendeteksi manipulasi 

data yang disebabkan 

oleh virus di sistem 

komputer 

Clonal Selection 

(Burner, 59) 

Clonal Selection de Castro dan 

Von Zuben 

2002 Membuat algoritma 

ClonalG untuk 

penyelesaian persoalan 

pengenalan pola dan 

fungsi optimasi 
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multimodal.  

 

II.2.2 Immune Engineering 

De Castro dan Timmis (Timmis & Castro, 2002) mengemukakan definisi 

Immune Engineering (IE) sebagai:  ―a meta-synthesis process that uses the 

information contained in the problem itself to define the solution tool to a given 

problem, and then apply it to obtain the problem solution”. Immune Engineering 

merupakan proses rekayasa pada umumnya, dengan mengacu kepada proses 

biologi dalam hal ini adalah sistem imun. Immune Engineering diformulasi oleh 

de Castro dan Timmis dengan usulan tiga prinsip sebagai framework untuk 

membangun algoritma AIS yang terdiri dari: 1). Representasi dari  komponen 

sistem, 2). Mekanisme untuk mengevaluasi interaksi dari individu ke 

lingkungannya dan dari individu ke individu lainnya 3). Prosedur dari adaptasi 

yang mengatur dinamika sistem. Dengan demikian, definisi AIS menurut de 

Castro dan Timmis adalah sebagai  “adaptive systems, inspired by theoretical 

immunology and observed immunological functions, principles and models, which 

are applied to problem solving”. 

Berikut adalah contoh representasi untuk persoalan Travelling Salesperson 

Problem (TSP): 

Tabel II-3. Representasi Sistem Imun untuk Persoalan TSP (Bakhouya M, 

2007) 

Sistem Imun  Representasi Persoalan 

Patogen  Permasalahan, merupakan lingkungan antigen. Dalam hal ini 

simpul graf merepresentasikan antigen  

Respon Imun  Solusi yang dicari. Dalam hal ini solusi adalah lintasan terpendek  

B-cells Agen yang ditumbuhkan untuk mengeksplor lingkungan (mencari 

solusi terbaik)  

Seleksi clonal  Menciptakan agen pencari baru untuk menjelajah kota  

Positive/negative 

selection 

Penyeleksian agen yang buruk/tidak berguna untuk membunuh 

dirinya sendiri (apoptosis)  

 



 

Hal. II-5 

II.3 KOMPUTASI PARALEL 

II.3.1 Model Komputasi Paralel   

Terdapat dua kelompok model komputasi paralel, yaitu Single Program 

Multiple Data (SPMD) merupakan model programan tingkat tinggi yang dapat 

dibangun dari kombinasi model-model pemrograman paralel. Model SPMD 

terdiri dari Single Program, yaitu seluruh tugas mengeksekusi program yang sama 

secara simultan, dapat berupa threads, message passing, paralel data atau 

gabungannya. Selain single program, model SPMD juga berupa Multiple, dimana 

seluruh tugas menggunakan bagian data yang berbeda. Pada program SPMD, 

tugas-tugas dapat melakukan pencabangan dan pengkondisian, sehingga 

memungkinkan tugas-tugas tersebut tidak perlu mengeksekusi keseluruhan 

program, hanya sebagian dari program tersebut (Barney, 2013) (Foster, 1995). 

Berbeda dengan SMPD, MPMD – Multple Program Multiple Data, tugas 

mengeksekusi program yang berbeda secara simultan, terhadap bagian data yang 

berbeda pula. 

II.3.2 Aspek-Aspek Perancangan Komputasi Paralel 

Terdapat tiga kelompok model paralel, yaitu shared memory, distributed 

computing, dan data parallel (Barney, 2013) (Foster, 1995). Pada Shared 

Memory, task berbagi ruang alamat yang sama yang diakses (baca dan tulis) 

secara asinkron. Pada Distributed Memory / Message Passing, terdapat 

sekumpulan tasks menggunakan memori lokal untuk komputasi. Beberapa task 

berada di mesin yang sama atau lintas mesin. Task saling bertukar data melalui 

skema komunikasi (sending dan receiving). Pada  data parallel, data berada  di 

ruang alamat yang sama, tiap task mengakses bagian data yang berbeda. Dalam 

membangun model paralel, terdapat beberapa aspek  yang akan dipertimbangkan, 

yaitu:  

Tabel II-4. Aspek-aspek Perancangan Pemrograman Paralel 

Aspek  Deskripsi 

Dekomposisi  Terdapat dua kategori dekomposisi: data atau fungsi 

Komunikasi, Apakah diperlukan komunikasi antar task? 

Sinkronisasi, Bagaimana sinkronisasi diperoleh?  

Dependensi data, Apakah data bersifat depedensi? 
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Load Balancing, Pendistribusian jumlah pekerjaan yang sama untuk 

meminimasi task idle  

Granularitas Perbandingan antara komputasi terhadap komunikasi.  

II.4 TAHAPAN PERANCANGAN KOMPUTASI PARALEL 

Dalam melakukan paralelisasi, berikut gambaran rancangan komputasi 

paralel yang dikemukakan oleh Ian Foster (Foster, 1995): 

 

Gambar II-2. Tahapan Perancangan Komputasi Paralel 

Terdapat empat langkah untuk mendesain algoritma paralel sebagai 

berikut: 

1. Partisi. langkah pertama, temukan sebanyak mungkin potensi paralelisme 

kemudian lakukan partisi. Partisi adalah kegiatan membagi komputasi dan 

data menjadi bagian-bagian. Partisi dapat dilakukan berdasarkan data (data 

centric partitioning) atau yang disebut dengan domain decomposition. Data 

dibagi menjadi bagian-bagian, lalu komputasi diassigned ke masing-masing 

data. Hasilnya berupa sejumlah task, setiap task memiliki data dan set operasi 

terhadap data. Jika sebuah operasi membutuhkan data dari berbagai task 

lainnya, maka diperlukan komunikasi. Selain data centric partitioning, 

terdapat juga teknik partisi dengan Computation-centric partitioning 

(functional decomposition). Dimana komputasi dibagi menjadi task yang 
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disjoint, kemudian data diasosiasikan terhadap task tersebut. Jika diperlukan 

data yang dishared, maka terjadi komunikasi antar task.  

2. Komunikasi. Setelah partisi, berikutnya adalah mempertimbangkan pola 

komunikasi. Terdapat dua macam komunikasi: komunikasi lokal, dimana 

sebuah task membutuhkan nilai dari sejumlah kecil task lain. Komunikasi 

glonal, dimana sejumlah significant task harus membagikan data untuk 

membentuk komputasi. Komunikasi antar task menjadi bagian dari 

parallelization overhead. 

3. Agglomeration. Agglomeration adalah proses membentuk task menjadi task 

yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan 

menyederhakan pemrograman.  

4. Mapping. Merupakan kegiatan pemetaan tasks ke prosesor. Tujuan mapping 

adalah untuk memaksimalkan utilisasi prosesor dan menimimalisasi 

komunitasi interprosesor. Utiliasi prosesor akan maksimal jika komputasi 

berlangsungseimbang. Komunikasi interprosesor menurun jika terdapat dua 

task terhubung dengan channel dipetakan pada prosesor yang sama.  

II.5 PENELUSURAN PUSTAKA (STATE OF THE ART) 

II.5.1 Solusi Persoalan VRP 

Solusi persoalan VRP berasal dari beberapa pendekatan sebagai berikut: 

 Exact methods, solusi langsung, (Laporte, 1992) 

 Heuristik, terbagi menjadi klasik dan modern, (Caric & Gold, 2008) 

 Metaheuristik: metode-metode metaheuristik: Tabu search, constraint 

programming, granular tabu, ant systems. (Ropke, 2005) 

Pendekatan metaheuristic untuk solusi VRP diusung oleh (Bjarnadóttir, 

2004) dan (Kadar & Masum) yang menerapkan algoritma genetika. Demikian 

juga Carter (Carter, 2003), menggunakan algoritma genetika untuk penyelesaian 

m-TSP seperti penelitian (Bektas, 2006). Pendekatan lain dilakukan oleh Aziz 

(Ezzatneshan, 2010) menggunakan Ant Colony Optimization sebagai solusi VRP.  

(Sze & Wei King Tiong) membandingkan pendekatan heuristic (Nearest Neighbor 
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Algorithm (NNA)) dan metaheurisic (Genetic Algorithm (GA)) untuk solusi m-

TSP.   

Sementara itu, Alba (Alba, 2005) mengusulkan pendekatan metaheuristik 

paralel untuk meningkatkan kemampuan eksekusi dari algoritma metaheuristik. 

Parallel-metaheuristic menggabungkan pendekatan komputasi paralel dan 

metaheuristic. Terdapat parallel genetic algorithm, parallel ant colony 

optimization, parallel tabu search, dan lain sebagainya, sebagai keluarga parallel 

metaheuristic. Parallel tabu search dihasilkan oleh Attanasio dkk. dan Caricato 

dkk. untuk solusi VRP (Alba, 2005). Sementara itu, Gambardella menggunakan 

parallel-ACO untuk VRP.   

II.5.2 Usulan Solusi Persoalan VRP 

Belum terdapat penelitian terkait m-TSP dengan pendekatan immune 

system-inspired/IS computing. Dengan pendekatan solusi m-TSP, persoalan VRP 

dapat dipandang sebagai persoalan m-TSP dengan penyelesaian TSP. Untuk 

persoalan TSP itu sendiri, terdapat beberapa penyelesaian yang menggunakan 

pendekatan metaheuristic terinspirasi sistem imun/artificial immune system. 

Khusus untuk persoalan Travelling Salesperson Problem, AIS digunakan pertama 

kalinya oleh Castro dan Von Zuben (Castro & Zuben, Learning and Optimization 

Using the Clonal Selection Principle, 2002) dengan Algoritma yang digunakan 

adalah Clonal Selection Algorithm CLONALG.  Penelitian menunjukkan untuk 

percobaan dengan 10, 50, 100, 200, 250, dan 300 generasi, diperoleh rute terbaik 

dengan bobot masing-masing (a) 107932, (b) 75627, (c) 60913, (d) 54540, (e) 

49433 and (f) 48872. Hal ini menunjukkan konvergensi, makin banyak generasi 

maka akan dihasilkan rute terbaik.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Bakhouya dan J. Gaber, dimana 

peneliti mengusulkan immune based algorithms dan mengkomparasi dengan 

pendekatan ant colony dari peneliti  lain (Bakhouya M, 2007). Penelitian 

menetapkan parameter jumlah node, waktu eksekusi, dan bobot rute terbaik. 

Diperoleh hasil bahwa seiring dengan jumlah node bertambah, immuned-based 

memperoleh rute terbaik dengan waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan 

dengan pendekatan ant colony. 
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Immune  based Ant Colony 

  

Gambar II-3. Hasil Perbandingan AIS-ACO (Bakhouya M, 2007) 

Sementara itu (Chingtham, 2010) mengemukakan bahwa pendekatan 

immune-based algorithms complete (jika terdapat sirkuit Hamilton) tetapi tidak 

selalu menghasilkan solusi yang optimal (mendekati optimal). Hal ini adalah 

menunjukkan algoritma merupakan solusi pertengahan antara algoritma minimal 

spanning yang tidak complete dan dynamic programming  yang complete dan 

optimal tetap membutuhkan waktu kompleksitas O(n22n) dan O(n2n). 

Sementara itu, Watskin mengusulkan paralelisasi untuk algoritma AIS 

(Watkins, Bi, & Phadke, 2003). Dapat dilihat, berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu terkait penerapan AIS untuk TSP, terlihat adanya prospek penerapan 

Artificial Immune System ini untuk persoalan m-TSP, dan pengembangannya 

untuk komputasi paralel.  

II.6 PETA PENELITIAN  

Berikut adalah gambaran peta penelitian: 
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Gambar II-4. Peta Penelitian 

Penelitian diawali dengan komparasi berbagai pendekatan bio-

inspired untuk TSP/m-TSP. Dilanjutkan dengan penelitian solusi AIS 

yang pernah dilakukan oleh peneliti lain untuk TSP/m-TSP. Selanjutnya 

pengembangan AIS agar perilaku paralel dan terdistribusi yang dimiliki 

sistem imun dapat menjadi nilai tambah untuk solusi persoalan TSP/m-

TSP. Selanjutnya dibangun aplikasi untuk VRP yang menggunakan 

pendekatan m-TSP dengan AIS. 

  

Penelitian 
Bio-
inspired 
untuk 
TSP/m-TSP 

Penelitian 
solusi AIS 
untuk TSP/m-
TSP 

Penelitian 
solusi parallel 
AIS untuk 
TSP/m-TSP 

Pembanguna
n aplikasi 
untuk VRP 
dengan 
pendekatan 
m-TSP 
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Bab III METODE PENELITIAN 

III.1 BAGAN ALIR PENELITIAN 

Berikut adalah gambaran metode penelitian dalam bentuk bagan alir penelitian: 

 
Tahap I Tahap II

 

Gambar III-1. Bagan Alir Penelitian 

Pada bagan alir di atas, terlihat bahwa penelitian terbagi menjadi 2 bagian. Bagian 

pertama adalah penelitian pada tahun pertama, terdiri dari 1) penelitian mengenai VRP dan 

solusi yang diusulkan dengan menggunakan pendekatan terkait Immune Inspired 

Algorithm/Arfificial Immune System (AIS). 2) membangun protype aplikasi solusi VRP 

dengan pendekatan Immune-Inspired Algorithm. 3) rancangan solusi VRP dengan 

pendekatan komputasi paralel terinspirasi sistem imun/parallel – AIS dilengkapi dengan 

simulasi awal.  

Bagian kedua merupakan kegiatan pada tahun kedua, terdiri dari kegiatan 1) 

melengkapi pendekatan parallel-AIS dengan mempersiapkan infrastuktur komputasi 

paralel. 2) pembangunan aplikasi parallel AIS, diawali dengan requirement analysis, 

design, dan pengkodean. Aplikasi dilengkapi dengan pustaka implementasi paralel berupa 

Message Passing Interface (MPI), baik pustaka untuk bahasa C# yaitu MPI.NET maupun 

pustaka untuk bahasa Java, yaitu MPJExpress. Aplikasi dibangun di lingkungan cluster 

pada mesin cluster  yang ada di Teknik Informatika Unpas. 3) pengujian apliksi di 

lingkungan cluster pada mesin cluster yang ada di Teknik Informatika Unpas.  

Tabel III-1. Tahapan, Luaran, Lokasi, dan Indikator Pencapaian Penelitian 

Aplikasi berbasis 
Pendekatan Immune-Inspired 

Parallel Metaheuristic untuk VRP

Rancangan solusi VRP 
(dengan immune inspired algorithm)

Prototype aplikasi solusi VRP

Rancangan solusi VRP 
(dengan immune inspired parallel algorithm)

Pembangunan infrastuktur 
komputasi paralel

Pembangunan modul-modul aplikasi VRP

Model solusi

Pembangungan prototype

Verifikasi dengan eksperimen

Rancangan eksperimen/simulasi

Eksperimen/simulasi

Analisis hasil

Pengumpulan dataset

Kesimpulan hasil

Desain parallel

Model komputasi paralel

Rancangan eksperimen 
komputasi paralel

Verifikasi dengan eksperimen

Pembangunan prototype

Eksperimen/simulasi

Pengumpulan dataset

Analisis hasil

Kesimpulan hasil

Requirement

Desain aplikasi

Desain database

Desain antarmuka

Pustaka pemrograman paralel

MPI.NET dengan C#

MPJExpress dengan Java

Pengujian aplikasi

Pengujian modul

Pengujian sistem

Menerapkan studi kasus

Dataset sesuai studi kasus

Analisis hasil pengujian

koding



 

Hal. III-2 

Tahapan/Kegiatan Luaran/tahun Lokasi 

Penelitian 

Indikator pencapaian 

Rancangan solusi VRP 

dengan AIS 

Model solusi VRP dengan 

pendekatan Artificial 

Immnye Sistem (AIS), akan 

dipublikasikan dalam 

konferensi nasional 

Laboratorium 

Teknik 

Informatika 

Unpas 

Terbentuknya model solusi 

VRP yang menggunakan 

pendekatan AIS yang 

dipublikasikan 

 Prototype solusi VRP dengan 

AIS (eksperimen dan analisis 

hasil), akan dipublikasikan 

dalam konferensi 

internasional  

 Terdapatnya eksperimen 

sebagai verifikasi model 

solusi, dilengkapi dengan 

analisis hasil yang 

dipublikasikan 

Rancangan solusi VRP 

dengan parallel AIS 

dan simulasi awal 

Model solusi VRP dengan 

pendekatan Parallel Artificial 

Immnye Sistem (AIS), akan 

dipublikasikan dalam bentuk 

jurnal nasional 

Laboratorium 

Teknik 

Informatika 

Unpas 

Terbentuknya model solusi 

VRP yang menggunakan 

pendekatan parallel AIS yang 

dipublikasikan 

Pengembangan 

infrastruktur 

komputasi paralel 

 

Arsitektur untuk komputasi 

paralel, akan dipublikasikan 

dalam konferensi nasional 

Laboratorium 

Teknik 

Informatika 

Unpas 

Terbentuknya infrastuktur 

komputasi paralel berupa 

cluster dengan 1 headnode 

dan 16 clients.  

Pembangunan aplikasi 

modul paralel untuk 

VRP 

Aplikasi modul paralel untuk 

VRP, akan dipublikasikan 

dalam konferensi 

internasional  

Laboratorium 

Teknik 

Informatika 

Unpas 

Terbentuknya aplikasi 

komputasi paralel dengan 

model message passing 

sesuai Message Passing 

Interface (MPI) dengan 

menggunakan pustaka 

MPJExpress berbahasa Java 

Pengujian aplikasi Apllikasi komputasi paralel 

untuk VRP yang telah diuji, 

akan dipublikasikan dalam 

bentuk jurnal nasional 

Laboratorium 

Teknik 

Informatika 

Unpas 

Terbentuknya aplikasi yang 

telah di uji di lingkungan 

komputasi paralel, dilengkapi 

dengan data uji sesuai studi 

kasus. 

 

Berikut adalah tahapan penelitian pada tahun pertama terdiri dari: 

1. Kajian VRP dan usulan model solusi dengan pendekatan inspirasi sistem imun, 

2. Konstruksi algoritma dan implementasi AIS untuk VRP, dilengkapi dengan 

simulasi dan analisis hasil, 

3. Rancangan solusi AIS untuk VRP dengan pendekatan komputasi paralel. 

Berikut adalah tahapan penelitian pada tahun kedua terdiri dari: 

4. Pembangunan infrastuktur komputasi paralel, 

5. Pembangunan aplikasi: requirement analysist, desain (arsitektur, database, 

antarmuka), pengkodean dengan pustaka MPI.NET/MPJExpress, 
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6. Pengujian aplikasi di lingkungan komputasi paralel dengan dataset yang berasal 

dari sebuah studi kasus. 

Berikut berikut ini menjelaskan tahapan penelitian, tediri dari input, proses, dan 

output sebagai berikut: 

Input: Solusi VRP yang telah 

dikembangkan peneliti lain 

Model solusi 

VRP dengan 

AIS 

Data set untuk 

kasus m-TSP  

Penetapan parameter kinerja 

paralelisme dan terdistribusi: 

speed up, utilisasi 

Library untuk 

pengembangan 

komputasi 

paralel dan 

terdistribusi 

Penetapan skenario simulasi: 

data set, jumlah generasi, akhir 

komputasi (batasan waktu, 

generasi, atau solusi) 

 

Compiler untuk 

pengkodean 

algoritma  

 Penetapan kinerja kompleksitas 

algoritma: complete, optimal, 

time complexity 

Lingkungan 

pengembangan 

komputasi 

terdistribusi 

 Rancangan arsitektur awal 

lingkungan komputasi paralel 

Proses: 

  

  

      

Output: Usulan  

model solusi VRP dengan AIS 

Algoritma yang sudah dikoding 

dalam bahasa C#/Java dan 

pustaka pemrograman paralel 

MPI.NET/MPJExpress,  

Alternatif solusi dalam bentuk 

model komputasi paralel 

Hasil simulasi awal komputasi 

paralel 

Gambar III-2. Bagan Penelitian Tahun Pertama  

Kajian VRP dengan 
AIS 

Pembangunan 
prototype  

Rancangan komputasi 
paralel AIS untuk VRP 
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Berikut adalah gambaran penelitian pada tahun kedua: 

Input: Model komputasi paralel AIS 

untuk VRP 

Kebutuhan untuk komputasi 

paralel 

Rancangan komputasi paralel 

(jumlah node, arsitektur 

komunikasi, partisi data, 

mapping) 

Library/pustaka yang diperlukan 

untuk komputasi paralel 

Infrastuktur 

komputasi 

paralel yang 

siap 

menjalankan 

program 

paralel. 

Dilengkapi 

pustaka 

komputasi 

paralel 

MPI.NET atau 

MPJExpress. 

Model 

komputasi 

paralel AIS 

untuk VRP 

 

Data set untuk 

kasus m-TSP  

Penetapan parameter kinerja 

paralelisme dan terdistribusi: 

speed up, utilisasi 

Library untuk 

pengembangan 

komputasi 

paralel dan 

terdistribusi 

Penetapan skenario simulasi: 

data set, jumlah generasi, akhir 

komputasi (batasan waktu, 

generasi, atau solusi) 

 

Compiler untuk 

pengkodean 

algoritma  

 Penetapan kinerja kompleksitas 

algoritma: complete, optimal, 

time complexity 

Lingkungan 

pengembangan 

komputasi 

terdistribusi 

  

Proses: 

  

  

      

Output: Infrastuktur komputasi paralel 

yang siap menjalankan program 

paralel. Dilengkapi pustaka 

komputasi paralel MPI.NET atau 

MPJExpress. 

Aplikasi yang dapat dieksekusi di 

lingkungan komputasi paralel 

sesuai dengan rancangan model 

paralel, pustaka yang disiapkan, 

arsitektur komputasi paralel.  

Aplikasi komputasi paralel 

untuk VRp dilengkapi dengan 

dataset kasus tertentu yang telah 

diujicobakan. 

Gambar III-3. Bagan Penelitian Tahun Kedua

Pengembangan 
infrastuktur komputasi 

paralel 

Pembangunan aplikasi 
komputasi paralel 

untuk VRP 

Pengujian aplikasi 
komputasi paralel 

untuk VRP 
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Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

IV.1 KOMPUTASI PARALEL 

Kebutuhan akan pemahaman komputasi paralel dan terdistribusi tidak lepas dari 

pertumbuhan yang pesat dari komputasi multiprocessor termasuk juga prosesor multicore 

dan pusat data terdistribusi. Perubahan paradigma bahwa program dapat dieksekusi 

secara paralel, diperlukan sejak dini dari level sarjana. Dokumen Computer Science 

Curricula 2013,  yaitu dokumen panduan kurikulum untuk progam studi tingkat sarjana di 

bidang Computer Science, memperlihatkan organisasi Body of Knowledge bidang 

Computer Science termasuk Knowledge Area (KA) baru, yaitu Parallel and Distributed 

Computing (PD). KA baru ini termasuk materi model pemrograman, paradigma 

pemrograman, algoritma, kinerja, arsitektur komputer, dan sistem terdistribusi. Dari lima 

perguruan tinggi yang disurvei, terdapat satu perguruan tinggi yang sudah menerapkan 

mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi sebagai mata kuliah wajib. Sedangkan 

lainnya menerapkan sebagai mata kuliah pilihan atau bidang peminatan. Mata kuliah 

komputasi paralel, dari aspek pembelajaran algoritma paralel membutuhkan praktikum. 

SimGrid simulator, sebagai alat bantu pembelajaran komputasi paralel dan terdistribusi, 

merupakan simulator dengan fitur yang cukup langkap. Meliputi fitur standar komputasi 

paralel, sampai dengan pembelajaran model Message Passing Interface (MPI). 

Dikarenakan tingkat kompleksitas simulator SimGrid ini cukup tinggi, sebelum 

menerapkan menjadi alat bantu pembelajaran, diperlukan pemahaman dan keahlian 

dalam menggunakan SimGrid setidaknya penguasaan  XML bahasa pemrograman (c, 

Java, Lua, atau Ruby) dan pemrograman message passing. 

Dokumen Computer Science Curricula 2013,  yaitu dokumen panduan kurikulum 

untuk progam studi tingkat sarjana di bidang Computer Science, memperlihatkan 

organisasi Body of Knowledge bidang Computer Science terdiri dari 18 Knowledge 

Areas (KAs), sesuai dengan topik pada bidang studi komputasi. Dari ke-18 Kas tersebut 

terdapat enam KAs baru, yaitu Information Assurance and Security (IAS),  Networking 

and Communication (NC),  Platform-Based Development (PBD),  Parallel and 

Distributed Computing (PD),  Software Development Fundamentals (SDF), dan Systems 

Fundamentals (SF) (www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf).  
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Untuk Knowledge Area Parallel and Distributed Computing (PD), pada dokumen 

kurikulum sebelumnya telah memiliki topik paralelisme yang tersebar pada Kas yang 

berbeda, sebagai topik pilihan. Seiring dengan meningkatnya pentingnya komputasi 

paralel dan terdistribusi, hal ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi konsep-konsep 

inti pada area ini dan mengangkatnya menjadi menjadi topik utama. Karena itulah 

CS2013 mengusulkan KA baru untuk area ini. KA baru ini termasuk materi model 

pemrograman, paradigma pemrograman, algoritma, kinerja, arsitektur komputer, dan 

sistem terdistribusi (www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf). 

Kebutuhan akan pemahaman komputasi paralel dan terdistribusi ini tidak lepas 

dari pertumbuhan yang sangat pesat dari komputasi multiprocessor termasuk juga 

prosesor multicore dan pusat data terdistribusi. Perubahan paradigma bahwa program 

dapat dieksekusi secara paralel, diperlukan sejak dini dari level sarjana 

(http://www.cs.gsu.edu/~tcpp/curriculum/sites/default/files/NSF-TCPP-curriculum-

version1.pdf).  

Komputasi paralel maupun terdistribusi, memerlukan pemahaman konsep 

eksekusi simultan dari beberapa elemen pemroses, dimana terdapat kemungkinan operasi 

yang saling interleave secara kompleks. Komputasi paralel dan terdistribusi didasari oleh 

banyak area, termasuk pemehaman mengenai konsep dasar sistem seperti konkurenasi 

dan eksekusi paralel, konsistensi dalam manipulasi state/memori, dan juga konsep latensi. 

Komunikasi dan koordinasi atar pemroses didasari oleh model komputasi message-

passing dan shared-memory, dilengkapi dengan konsep algoritma paralel. Untuk 

mencapai speedup, yaitu peningkatan waktu eksekusi paralel jika dibandingkan dengan 

waktu eksekusi sekuensial, membutuhkan pemahaman dari pembangunan algoritma 

paralel, strategi  dekomposisi persoalan, arsitektur sistem, strategi detail implementasi 

dan analisis performansi komputasi (Minaie & Mehrizy, 2009).  

Melihat banyaknya persyaratan konsep yang harus dipahami, akan terasa perlu 

jika pada prosesnya, pembelajaran dilengkapi dengan praktikum komputasi paralel. Akan 

tetapi, konsekuensi dari komputasi paralel adalah idealnya dilaksanakan di  lingkungan 

implementasi komputasi, baik cluster ataupun grid. Mengingat lingkungan implementasi 

tersebut memerlukan infrastruktur tertentu, maka pemanfaatan software untuk simulasi 

menjadi alternatif alat bantu pembelajaran.  
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SimGrid (http://simgrid.gforge.inria.fr/, 2015), pada dasarnya adalah simulator 

untuk arsitektur komputasi grid, dengan dilengkapi oleh parameter komputasi (misal 

bandwidth dan latency). Pemanfaatan simgrid diharapkan menjadi solusi kebutuhan akan 

kakas bantu pembelajaran komputasi paralel. Mengingat penggunaan simgrid belum 

banyak diperkenalkan di Indonesia, maka penelitian ini memperlihatkan cara kerja 

simgrid untuk menunjang kurikulum mata kuliah paralel dna terdistribusi, serta 

memperlihatkan hasil survei program studi yang mengambil mata kuliah komputasi 

paralel dan terdistribusi tersebut. 

Sebelum ditetapkan pada kurikulum 2013, kuliah komputasi paralel dan terdistribusi, 

dititipkan pada beberapa perkulihan lainnya, sesuai arahan dokumen Computing 

Curricula 2008. Minaie dan Sayati (Minaie & Mehrizy, 2009) menjelaskan bahwa di 

negara China, sebagian besar universitas di China telah mengintegrasikan konsep 

komputasi paralel pada kurikulum mereka. Universitas tersebut melakuan dua 

pendekatan, yaitu menawarkan mata kuliah baru untuk pemrosesan paralel, atau 

menambahkan kontent materi komputasi paralel kepada mata kuliah yang telah ada. 

Beberapa universitas di China telah memperkanlan pemrograman multicore ke dalam 

mata kuliah Computer Architecture, Computer Organization, Operating Systems, dan 

Embedded Systems (Minaie & Mehrizy, 2009). 

Minaie dan Sayati (Minaie & Mehrizy, 2009) melakukan survei ke 17 universitas 

lainnya di Amerika Serikat. Terdapat empat pendekatan dalam mengintegrasikan 

komputasi paralel ke dalam kurikulum: Membuat mata kuliah komputasi paralel di 

tingkat sarjana, membuat mata kuliah komputasi paralel di tingkat magister, 

mengintegrasikan konsep komputasi paralel ke dalam mata kuliah yang telah ada, atau 

mengkombinasikan ketiganya.  

Sebagai contoh, Massachusetts Institute of Technology menggunakan pendekatan 

yang keempat. Dengan mata kuliah Applied parallel Computing untuk tingkat sarjana, 

dan mata kuliah Theory of parallel dan Theory of Parallel Hardware Systems untuk 

tingkat magister, sedangkan integrasi dengan kuliah lainnya  terdapat pada mata kuliah 

Multithreaded Parallelism: Languages and Compilers dan Complex Digital Systems.  



 

Hal. IV-4 

Pada dokumen Computing Curricula 2013, mata kuliah komputasi paralel dan 

terdistribusi setidaknya memerlukan 9 materi, seperti terangkum pada tabel Tabel IV-1 

berikut ini. Terdapat 5 jam untuk  Core-Tier1, 10 jam untuk Core-Tier2. 

Tabel IV-1 Knowledge Area untuk Komputasi Paralel dan Terdistribusi  

 Core-Tier1 hours Core-Tier2 hours Includes Electives 

PD/Parallelism Fundamentals 2  N 

PD/Parallel Decomposition 1 3 N 

PD/Communication and Coordination 1 3 Y 

PD/Parallel Algorithms, Analysis, 

and 

Programming 

 3 Y 

PD/Parallel Architecture 1 1 Y 

PD/Parallel Performance   Y 

PD/Distributed Systems   Y 

PD/Cloud Computing   Y 

PD/Formal Models and Semantics   Y 

 

Sementara itu, NSF TCPP 

(http://www.cs.gsu.edu/~tcpp/curriculum/sites/default/files/NSF-TCPP-curriculum-

version1.pdf) mengusulkan perkuliah komputasi paralel dan terdisitribusi melingkupi 

empat materi: Architecture Topics, Programming Topics, Algorithm Topics, dan 

Advanced Topics. NSF TCPP mengusulkan kurikulum untuk empat materi tersebut, 

masing-masing dilengkapi dengan: 

1. Level pembelajaran (learning level) menggunakan  klasifikasi Bloom: K= Know the 

term (basic literacy), C = Comprehend so as to paraphrase/illustrate, dan A = Apply it 

in some way (requires operational command). 

2. Menentukan learning outcomes. 

3. Identifikasi ilmu Computer Science/Computer Engineering (CS/CE) sebagai dasar . 

4. Membuat ilustrai contoh pengajaran  

5. Memperkirakan jumlah jam yang dibutuhkan berdsarkan contoh ilustrasi 

 

IV.1.1 Simulator komputasi paralel  

Studi tentang komputasi paralel dan terdistribusi baik dari sisi aplikasi ataupun 

platform, seperti cluster, grid, peer-to-peer, atau domain komputasi awan, sering kali 

mengharuskan evaluasi empiris dari algoritma yang diusulkan dan solusi sistem melalui 

simulasi. Tidak seperti eksperimen langsung menggunakan deployment aplikasi pada 
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testbed real world, simulasi memungkinkan pengulangan secara menyeluruh dan 

ekspermen konfigurasi untuk berbagai skenario hipotesis. 

Dua hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan simulator, yaitu akurasi 

dimana hasil simulasi dapat digunakan secara saintifik, sedangkan aspek skalabiliti 

menjamin eksperimen simulasi dapat berlangsung secara cepat dengan memori yang 

efisien.  

Casanova (Casanova, Giersch, & Legrand, 2014) merangkum beberapa simulator 

seperti yang terlihat pada tabel Tabel IV-2  berikut ini. Community of Origin merupakan 

asal komunitas penggagas simulator, yaitu komunitas high performance computing, grid 

computing, cloud computing, volunteer computing dan peer-to-peer computing. 

Application memperlihatkan aspek aplikasi dari simulator tersebut, sedangkan Network 

berisi parameter-parameter dari jaringan, dan CPU serta Disk menggambarkan parameter 

untuk CPU dan Disk dari simulator. Dari tabel terlihat, aspek-aspek persyaratan sebuah 

simulator, terlihat bahwa SimGrid merupakan simulator yang paling lengkap. 

SimGrid adalah instrumen saintifik untuk mempelajari perilaku sistem terdisitribusi 

sekala besar seperti  Grids, Clouds, MPC atau sistem P2P. SimGrid dapat dipergunakan 

untuk mengevaluasi perilaku heuristik, aplikasi prototipe, atau aplikasi MPI. [10]SimGrid 

menyediakan model yang siap digunakan dan API untuk mengsimulasikan berbagai 

sistem terdistribusi. SimGrid dapat digunakan di lingkungan Linux/Mac OS X/Windows 

dengan berbagai bahasa pemrograman (C, Lua, Ruby, atau Java). Proyek SimGrid 

diawalai 10 tahun yang lalu dan bersifat Open / free software dan didistribusikan di 

bawah lisensi GPL. 

Penggunaan SimGrid di bidang sainstifik diperlihatkan dengan banyaknya makalah 

terkait. Terbagi menjadi dua kelompok, SimGrid sebagai objek penelitian dan SimGrid 

sebagai alat bantuk eksperimen penelitian. Gambar IV-1  di bawah ini memperlihatkan 

prosentasi penelitian terkait SimGrid: 
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Tabel IV-2 Simulator dari berbagai komunitas  
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PSINS 

LogGOPSim 

BigSim            

MPI-SIM 

XX 

X 

X 

        XX 

X 
  X XX 

X 

X 

XX 

X 

X 

  X   X XX 

X 

XX 

X 

X 

      

OptorSim 

GridSim 
  XX           XX XX XX X XX       XX XX X   

GroudSim   X X         X X X   X       X       

CloudSim 

iCanCloud 
    XX         XX XX XX X     X   XX XX XX X 

SimBA 

EmBOINC 

SimBOINC 

      XX 

X 
    XX XX 

X 

XX 

X 

X     X     XX 

X 
      

PeerSim 

OverSim 
        XX   X X XX X       X           

SimGrid   X       X X X X X     X X X X X X   
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.  

 

 
 

Gambar IV-1 Jumlah pemanfaatn SimGrid 

Dari 140 penelitian terkait, pemanfaatan SimGrid lebih banyak sebagai instrumen 

penelitian, yaitu 80%. Gambar di bawah ini memperlihatkan detail trend 

pemanfaatanSimGrid. Terlihat bahwa sebagai objek penelitian, SimGrid sangat banyak 

dilakukan pada tahun 2012, yaitu 14 peneltian. Sedangkan sebagai objek penelitian, 

SimGrid banyak diteliti pada tahun 2011 (http://simgrid.gforge.inria.fr/, 2015). Gambar 

IV-2 di bawah ini memperlihatkan pemanfaatn SimGrid dari tahun ke tahun: 

 
 Gambar IV-2 Jumlah pemanfaatan SimGrid per Tahun 

SimGrid juga menjadi beberapa topik tesis dan disertasi, seperti yang terlihat pada 

Gambar IV-3 berikut ini  (http://simgrid.gforge.inria.fr/, 2015): 
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Gambar IV-3 Jumlah penelitian terkait SimGrid 

Sedangkan trend dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar IV-4 di bawah 

ini: 

 
Gambar IV-4 Jumlah penelitian terkait SimGrid per tahun 

Pada grafik terlihat, SimGrid berperan sebagai penunjang penelitian yang 

dipublikasikan di Konferensi maunpun Jurnal. Terdapat beberapa tesis disertasi mengenai 

SimGrid, namun belum ada data terkait pemanfaatan SimGrid sebagai penunjang 

pembelajaran komputasi paralel dan terdistribusi di tingkat sarjana. 

IV.1.2 Penggunaan SimGrid  

Dari kurikulum yang diusulkan oleh Computing Curiculla, beberapa materi 

perkuliahan komputasi paralel dan terdistribusi dapat dibantu dengan memanfaatkan 

SimGrid. SimGrid sendiri dilengkapi API sesuai dengan kebutuhan developer. Gambar 5 

berikut ini memperlihatkan komponen SimGrid: 

 



 

Hal. IV-9 

 
Gambar IV-5 Komponen SimGrid  (http://simgrid.gforge.inria.fr/, 2015) 

API MSG digunakan untuk simple application level simulator, sedangkan SMPI 

merupakan library untuk menjalankan aplikasi MPI di atas lingkungan virtual, sementara 

itu SimDag digunakan sebagai framework untuk parallel tasks yang direpresentasikan 

oleh DAGs. MPI adalah message passing interface, suatu standar spesifikasi untuk 

pemrograman message passing. Sedangkan DAG adalah Directed Acyclic Graph. 

Merupakan sebuah graf berarah yang tidak memiliki siklus berarah. Terdiri dari 

sekumpulan simpul dan panah berarah dimana setiap simpul saling terhubung namun tak 

membentuk siklus. DAG digunakan untuk memodelkan berbagai jenis informasi. 

Layer berikutnya adalah SURF, merupakan intenal kernel dariseluruh simulator 

yang digunakan dala SimGrid. Sedangkan XBT merupakan toolbox inti dari SimGrid., 

terdiri dari tipe data yang dipergunakan, dukungan portability dan lain sebagainya.  

API SMPI merupakan lingkunan pemrograman untuk aplikasi MPI.  Dapat 

digunakan untuk mempelajari aplikasi MPI dengan mengemulasinya di atas simulator 

SimGrid. SMPI dapat digunakan oleh pemrogram yang familiar dengan pemrogaman 

MPI. Penggunaan SMPI dapat dilihat di (Clauss, Stillwell, & Genaud, 2011). 

SimGrid diperuntukkan untuk perogram sesuai dengan kebutuhannya: 

 Pemrograman message passing: SMPI 

 Aplikasi terdistribusi: GRAS (Grid Reality And Simulation) 

 Pembelajaran tentang heuristik: MSG 

 Penggunaan DAG: SimDag 

Jika membutuhkan di luar hal tersebut, maka pemrogram dapat membuat 

lingkungan tersendiri di atas kernel SimGrid, yaitu SURF. Secara umum, API MSG yang 

digunakan.  
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SimGrid menyediakan modul Tracing untuk menelusuri utilisasi sumber daya 

(hosts dan links) dari antarmuka pemrograman (MSG, SimDAG, SMPI). Digunakan 

untuk memantau penggunaan power tiap host, bandwidth yang digunakan untuk setiap 

link. Penelusuran ini digunakan untuk mengamati perilaku aplikasi paralel dan algoritma 

terdistribusi. Tracing dilakukan dalam dua tahap, eksekusi aplikasi dari user dan analisis 

traces setelah eksekusi selesai.  

Tatacara menggunakan SimGrid diawali dengan proses instalasi dan konfigurasi. 

Terdapat 3 paket instalasi sesuai kebutuhan: SimGrid-3.11.1.tar.gz, SimGrid-

3.11.1_SGjava_x86.exe dan simgrid-3.11.1.jar. Pemrograman lainnya: Khusus untuk 

versi windows: cmake 2.8, MinGW, perl, dan git. 

Gambar IV-6 dan Gambar IV-7 berikut ini berupa gambaran instalasi SimGrid, 

diawali dengan lisensi SimGrid dan pemilihan paket yang harus diinstall. 

 

 

Gambar IV-6 Tampilan instalasi SimGrid 

 

Gambar IV-7 Paket instalasi SimGrid 
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Penetapan konfigurasi SimGrid dapat menggunakan file XML sebagai berikut, terdiri dari 

penetapan hosts, links, dan rute antar hosts dan links tersebut. 

<?xml version='1.0'?> 

<platform version="3"> 

 <AS  id="AS0"  routing="Full"> 

   <host id="Host 26" power="3.300140519709234Gf" /> 

    <link id="l152" bandwidth="125MBps" latency="100us" /> 

    <route src="Host 26" dst="Host 27"> 

     <link_ctn id="l155"/> 

   </route> 

</AS> 

 </platform> 

Sebagai input, jika menggunakan API Simdag, maka diperlukan input berupa DAG 

yang dapat dituliskan dalam bentuk XML sebagia berikut: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<adag count="1" index="0" name="test" jobCount="25" fileCount="0" childCount="20"> 

  <job id="ID00000" namespace="Montage" name="mProjectPP" version="1.0" runtime="13.39"> 

    <uses file="region.hdr" link="input" register="true" transfer="true" optional="false" 

type="data" size="304"/> 

  </job> 

  <child ref="ID00005"> 

    <parent ref="ID00001"/> 

    <parent ref="ID00000"/> 

  </child> 

</adag> 

Contoh di atas merupakan potongan DAG, terdiri dari job ID, penggunaan, dan 

referensi antar job (child dan parent).  

Dengan menggunakan algoritma penjadwalan Earliest Finish Time (EFT) [10], maka 

SimGrid akan mensimulasikan penjadwalan yang paling optimal dengan visualisasi 

Gambar IV-8 gambar 8 di bawah ini: 
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Gambar IV-8 Simulasi penjadwalan dengan SimGrid 

Dapat kita lihat, SimGrid sebagai alat bantu simulator pada dasarnya memerlukan 

pemahaman tersendiri yang menyeluruh. Diperlukan penguasaan  XML bahasa 

pemrograman (c, Java, Lua, atau Ruby) dan pemrograman message passing. Idealnya, 

algoritma parallel yang akan dibangun, disimulasikan terlebih dahulu ke dalam SImGrid 

sebelum dieksekusi pada lingkungan infrastruktur parallel. Terdapat alternative lain, 

dilakukan eksekusi di lingkungan parallel yang sesungguhnya, dengan konsekuensi harus 

menyediakan infrastruktur computing dan instalasi, serta administrasinya. 

IV.2 USULAN MODEL SOLUSI MTSP UNTUK VRP DENGAN PENDEKATAN AIS 

IV.2.1 Multi Traveling Salesmen Problem (mTSP) 

Penyelesaian VRP yang diambil adalah dengan pendekatan mTSP. Pada bagian 

ini, dilakukan penyelesaian mTSP untuk VRP dengan pendekatan AIS. Pendekatan 

dengan mTSP. Multiple Traveling Salesman Problem (m-TSP) adalah bentuk umum dari 

Traveling Salesman Problem (TSP) yang merupakan persolan optimasi kombinatorial. 

Terdapat satu ada banyak salesman mencari rute terpendek.  Tujuan dari mTSP adalah 

menetapkan sekumpulan rute terbaik untuk masing-masing salesman untuk mendapatkan 

biaya total yang paling minimum. Terdapat beberapa kota dan satu depot, dimana semua 

salesmen berangkat dari depot yang sama dan mengunjungi setiap kota tepat satu kali. 

Setiap rute harus dimulai dan diakhir di depot yang sama.. 

Jika jumlah salesman adalah satu, maka mTSP menjadi persoalan yang sama 

dengan TSP. Dengan demikian, formulasi dan solusi mTSP dapat menggunakan 

pendekatan TSP. Terdapat beberapa pendekatan untuk menyelesaikan TSP, berupa 

algoritma optimasi heuristic.  Misalkan algoritma genetika. Algoritma genetika dikenal 
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sebagai algoritma terinspirasi system biologi, merupakan teknik yang meniru system 

biologi dan memiliki property yang mirip dengan system natural. 

Clonal selection algorithm, layaknya algoritma genetika, juga meniru system 

biologi, dalam hal ini system imun.  Untuk menyelesaikan mTSP, CSa membutuhkan 

representasi khusus dan encoding yang mudah diinterpretasikan. Pada bagian ini, akan 

diperlihatkan bagaimana algoritma CSA ini dapat menyelesaikan persoalan mTSP.  

PErsoalan mTSP didefinisikan terdapat graf  G = (V,A), dimana V adalah 

sekumpulan simpul dan A adalah sekumpulan busur. C = ( cij ) adalah bost dalam bentuk 

jarak yang berasal dari matriks A. Matrks C dikatakan simetrik jika jika cij = c ji, (i, j)  

A. Terdapat xij  {0,1} sebagai variable biner yang digunakan sebagai representasi bahwa 

busur tersebut  

Berikut adalah formula matematis untuk mTSP:  
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Gambar IV-9 berikut ini adalah contoh mTSP dengan 3 salesmen dan satu depot: 
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Gambar IV-9 Penyelesaian mTSP dengan 3 salesman  

IV.2.2 Algoritma Seleksi Clonal (CSA) 

Algoritma Seleksi Clona/Clonal Selection Algorithms (CSA) merupakan algoritma 

yang terinspirasi dari prinsip seleksi clonal/ Clonal Selection Principle (CSP) yang 

diturukan dari teori seleksi clonal / Clonal  Selection  Theory  (CST).  Bidang ini 

merupakan bagian dari bidang Artificial Immune Systems (AIS) yang umumnya terkait 

erat dengan komputasi terinspirasi biologi. Biologically-Inspired Computation (BIC) atau 

komputai inteligen / Computational Intelligence (CI). 

Terdapat beragam algoritma dengan prinsip CSA. Galeano,  Veloza-Suan dll., 

mengusulkan pegelompokkan ragam algoritma yang dilengkapi oleh Brownlee [4] 

sebagai berikut: kelompok algoritma Artificial Immune   Recognition System  (AIRS) 

dari Watskin dan Timmis 2004,  B-Cell Algorithm (BCA) dari Kelsey dan Timmis 2003, 

the Clonal Selection Algorithm (CLONALG) dari De Castro dan Zuben 2002,  

Immunological Algorithm   (IA) dari Mario Pavone, Giuseppe Narzisi dan Giuseppe 

Nicosia, Multi-objective Immune System Algorithm (MISA) dari Nareli Cruz Cortés, dan 

beberapa yang tidak terkelompokkan. Kecuali AIRS, seluruh algoritma ini ditujukan 

untuk aplikasi persoalan optimasi, sedangkan MISA khusus untuk optimasi multiobjektif. 

IV.2.2.1 2.1 Clonal Selection Algorithm (CLONALG) 

De Castro dan Von Zuben mengusulkan algoritma seleksi clonal / Clonal Selection 

Algorithm (CSA) sebagai komputasi realisasi dari prinsip seleksi clonal, digunakan untuk 

persoalan pattern matching dan optimisasi. Algoritma ini merupakan algoritma yang 

paling popular di bidang AIS dan diberi nama CLONALG (CLONal selection 

ALGorithm) (Castro & Zuben, Learning and Optimization Using the Clonal Selection 

Principle, 2002). 
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Secara umum model CLONALG, melibatkan seleksi dari antibodi yang 

merepresentasikan kandidat solusi, dimana seleksi ini berdasarkan nilai afiniti yang 

didapat dari memasangkan pola antigen atau melalui suatu fungsi evaluasi. Antibodi yang 

terseleksi kemudian mengalami perbanyakan / kloning dan hipermutasi dengan proporsi 

hipermutasi yang berbanding terbalik dengan nilai afiniti. Hasil kloning ini dibandingkan 

dengan populasi antibodi, dipilih yang terbaik untuk generasi berikutnya. Anggota 

Populasi dengan afiniti rendah akan digantikan oleh antibodi yang digenerate secara 

random (random replacement).  

CLONALG diujicobakan untuk pattern recognition  dengan menerapkan sel memori 

sebagai representasi solusi sementara (Castro & Zuben, Castro & Zuben, 2002). Untuk 

persoalan binary-pattern recognitian dan fungsi optimasi, digunakan skema enkoding 

biner, sedangkan untuk persialan Travelling Salesperson Problem (TSP) digunakan 

skema permutasi integer (Castro & Zuben, Artificial Immune Systems: Part II - A Survey 

of Applications, 2000). 

IV.2.2.2  Prinsip Dasar Algoritma CLONALG 

Prinsip dasar CLONALG adalah menghasilkan populasi antibodi N, masing-masing 

menetapkan solusi acak untuk proses optimasi. Pada setiap iterasi, beberapa antibodi 

yang ada terbaik dipilih, kloning, dan bermutasi untuk membangun suatu calon populasi 

baru. Antibodi baru kemudian dievaluasi dan persentase tertentu dari antibodi terbaik 

ditambahkan ke populasi asli. Prosentase antibodi terburuk dari generasi sebelumnya 

kemudian diganti dengan yang baru secara acak.  

Berikut simbol dan parameter yang digunakan pada CLONALG (Castro & Zuben, 

2002): 

1. Ab, wadah Ab yang bisa dibagi menjadi beberapa subset, dimana: 

2.   * +
 

 = sejumlah n Ab dari Ab dengan afiniti tertinggi, dimana 

  * +
 

               

3.   * + = bagian dari Ab yang baru, yang akan menggantikan Ab dari   * +dengan 

afiniti rendah, dimana  

  * +     
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4.   , merupakan vektor yang berisi afiniti antara dari seluruh terhadap antigen 

   (       
  ) 

5.   , merupakan populasi dari hasil kloning dari  

  * +  
 
(           ) setelah mengalami hipermutasi,   menjadi     

6.      
  

, merupakan kandidat dari     untuk memasuki memori pool dari Ab. 

Afiniti Ab dihitung berdasarkan nilai fungsi objektif untuk Ab tersebut. Setiap 

antibodi merepresentasikan elemen dari ruang input.  

Berikut tahapan penerapan algoritma CLONALG: 

1. Secara random, pilih antibodi Ab yang terdapat pada wadah/ repertoar.  

2. Tentukan vektor   yang berisi afiniti Ab dari seluruh N Ab dalam wadah. Afiniti Ab 

dihitung berdasarkan nilai fungsi objektif untuk Ab tersebut. Setiap antibodi 

merepresentasikan elemen dari ruang input. 

3. Pilih sejumlah n Ab dengan afiniti tertinggi untuk membangun   * +  
 

 

4. Sejumlah n Ab terpilih tersebut akan diproduksi/klon secara independen dan 

proporsional terhadap afiniti masing-masing, membentuk wadah    . Semakin tinggi 

afiniti, semakin tinggi jumlah klon yang digenerate untuk setiap n Ab yang terpilih. 

5.    kemudian mengalami proses maturasi afiniti yang berbanding terbalik dengan nilai 

afiniti, membentuk populasi    . Semakin tinggi afinii, semakin kecil rate dari 

mutasi. 

6. Tetapkan afiniti   
 untuk    yang direlasikan ke antigen      

7. Seleksi ulang sejumlah      
  

dari    ; sejumlah n Ab terpilih untuk membentuk wadah 

Ab 

8. Gantikan sejumlah d Ab dari   * + yang memiki afiniti terendah individu baru dari 

  * +   

Berikut gambar untuk proses ClonalG 
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Gambar IV-10 CLONALG untuk Optimasi (Castro & Zuben, 2002)  

Proporsi afiniti tidak menjadi pertimbangan dalam menetapan jumlah kloning untuk 

setiap Ab. Jumlah kloning untuk setiap Ab menjadi sama, sehingga persamaan yang 

digunakan untuk menetapkan klon adalah sebagai berikut: 

    ∑     (   )

 

   

 

 

IV.2.2.3 CLONALG dan Persoalan TSP 

Untuk persoalan optimasi kombinatorial, contohnya TSP, maka representasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Populasi Ab merepresentasikan solusi tour, pada awalnya diinisiasi secara random 

dari seluruh kemungkinan solusi TSP dalam bentuk tour dan bobot (terdapat n!/2 

sirkuit Hamilton, dimana n adalah jumlah simpul). Jumlah populasi ditetapkan 

sebagai variabel awal. 

2) Terdapat fungsi seleksi terhadap afiniti untuk mengecek bobot dari tour yang paling  

minimum. Jumlah seleksi ditetapkan sebagai variabel awal.  Afiniti tinggi dinyatakan 

dengan bobot minimum. 

3) Terdapat fungsi kloning dan hipermutasi. Kloning adalah copy dari populasi 

terseleksi,  jumlah copy tersebut ditetapkan sebagai variabel awal. Hasil copy tersebut 

kemudian dimutasi/hipermutasi, yaitu mutasi yang sesuai dengan ketetapan nilai 

afiniti. Semakin baik nilai afiniti, semakin kecil kemungkinan mutasi. Populasi hasil 
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kloning dan mutasi kemudian digabungkan dengan populasi awal untuk selanjutnya 

dilakukan seleksi populasi,  populasi dengan bobot terbaik (rendah) akan dipilih 

sebanyak jumlah populasi awal, sedangkan sisanya diabaikan.  

4) Hal ini dilakukan sampai dengan kriteria berhenti terpenuhi. Kriteria berhenti dapat 

berupa maksimal jumlah pengulangan, konvergensi hasil fungsi seleksi (bobot sudah 

konvergen), atau seluruh tour sudah selesai dievaluasi. 

 

IV.2.3 CSA untuk mTSP 

Berdasarkan pendekatan TSP, CSA digunakan menyelesaikan persoalan MTSP. 

Yang pertama kali harus dilakukan adalah representasi persoalan mTSP ke dalam bentuk 

ranah mTSP.  Gambar IV-11 berikut ini adalah gambaran representasi dengan 14 simpul 

dan simpul ke-0 sebagai depot.   

 

Gambar IV-11 Representasi persoalan TSP untuk 14 simpul 

Dalam kasus mTSP, kita akan menggunakan two-part representation. Bagian 

pertama merepresentasikan tour dan bagian kedua merepresentasikan salemen. Contoh 

tour dan salesmen dapat dilihat pada Gambar IV-12 berikut ini: 

 

Gambar IV-12 Representasi persoalan nTSP untuk 14 simpul 

Hal ini menunjukkan salesmen pertama, bertugas mengunjungi 5 kota, sedangkan 

salesman ke dua dan ketiga, bertugas mengunjungi 4 kota. Kelima kota untuk salesmen 

pertama adalah kota 8—7-1-6-12, sedangkan kota untuk salesman kedua dan ketiga 

adalah 9-10=13-11 dan 5-3-4-2. Berikut Gambar IV-13 yang merupakan gambaran graf 

untuk merepresentasikan kondisi tersebut: 
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Gambar IV-13 Solusi mTSP untuk 14 simpul dan 3 salesman 

Selain representasi, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah cloning dan 

hypermutation. Cloning pada dasarnya mengcopy set tour, hypermutation merupakan 

proses menggeser/swapping kota dalam tour. Terdapat lima macam representasi yang 

dapat digunakan terangkum pada Tabel IV-3 berikut ini: 

Tabel IV-3 Lima teknik untuk fase hypermutation  

No Representation Description 

1 
 

Hypermutation is taken by 

swapping  nodes in a tour 

population. 

2 
 

Hypermutation is taken by 

swapping salesmen’s 

number of node. 

3  

Hypermutation is taken by 

swapping nodes in a tour 

population and salesmen’s 

number of node. 

4 
 

Hypermutation is taken by 

re-randomized salesmen’s 

number of node. 

5  

Hypermutation is taken by 

swapping nodes in a tour 

population and  re-

randomized salesmen’s 

number of node 

 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa dari kelima teknik 

tersebut, terdapat teknik yang lebih baik daripada teknik lainnya. Berikut gambaran hasil 

cloning dan hypermutation dari kelima teknik tersebut: 
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Gambar IV-14 Hasil percobaan teknik clone dan hypermutation 14 simpul  

 

Gambar IV-15 Hasil percobaan teknik clone dan hypermutation 64 simpul 

Teknik terbaik dapat menggunakan mutasi pada tour atau mutasi pada tour yang 

disertai rerandomized cities.  

Dengan menggunakan teknik hypermutasi tersebut, berikut ini adalah rangkuman 

dari eksperimen terhadap dataset vrp64. Dimana cost terbaik adalah 2497 dengan lima 

salesmen dan lima rute untuk setiap salesman. Berikut ini adalah rangkuman gambaran 

simpul sebelum dan sesudah dilakukan pencarian, dapat dilihat pada Gambar IV-16dan 

Gambar IV-17 berikut ini: 
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Gambar IV-16 Kondisi awal 64 simpul/kota  

 

Gambar IV-17 Kondisi akhir 64 simpul/kota setelah pencarian rute 

Berikut ini Tabel IV-4 berisi rangkuman rute dan subtour yang diperoleh, serta 

best cost untuk setiap subtour dan best total yang diperoleh: 

Tabel IV-4 Rangkuman hasil pencarian mTSP dengan 64 simpul/kota 

Route Sub Tour Best Cost for Sub 

tour 

Route #1 

 

0 1 62 3 4 40 42 32

 63 10 9 11 14 17 15

 29 23 20 19 55 2 54

 25 27 26 24 50 53 52

 59 0 

1108 

Route #2 0 60 57 0 78 

Route #3 0 56 0 36 

Route #4 0 58 0 36 

Route #5 0 46 47 48 49 51 16 18

 21 44 45 28 38 39 43

 41 31 34 35 30 37 36

 12 61 8 7 6 5 13

 33 22 0 

1239 
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Pertimbangan lainnya adalah menetapkan jumlah salesman yang paling optimal. 

Dengan menggunakan teknik hypermutation yang sama, Gambar IV-18 dan Gambar 

IV-19 berikut adalah hasil percobaan terhadap dua dataset dengan sejumlah salesman. 

 

Gambar IV-18 Simulasi jumlah salesman untuk dataset burma14 

 

Gambar IV-19 Simulasi jumlah salesman untuk dataset vrp64 

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa untuk kedua dataset dan sejumlah 

salesmen, best cost diperooleh dengan jumlah salesmen yang sedikit.  

IV.3 PARALEL CSA UNTUK MTSP 

Setelah mendapatkan solusi mTSP dengan CSA. Langkah penelitian berikutnya adalah 

membuat algoritma parallel untuk CSA.  

Beberapa input yang diperlukan dalam mTSP antara lain: 

 Jumlah salesmen (s),  

 Jumlah kota (n), 

 Matriks yang memperlihatkan jarak antar kota (M), 

3691

4360 4487

4956 4954

5638
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Best Cost for Burma14.tsp

Best Cost
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7000
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Best Cost for vrp64.vrp

Best Cost
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 Jumlah kota min dan maks untuk setiap salesman. Jika kita memilik 14 kota 

dengan3 salesman, maka setiap salesmen harus mengujungi kota tersebut antara 2 

kota sampai dengan  ⌊  ⁄ ⌋ kota. 

 

Berikut adalah pseudo code algoritma: 

Input: Matrix M, number of salesmen, number of cities 

Output: tour(s) with best cost 

Process: 

For each salesman 

  Find tour(s) with min to max cities using csa for mtsp 

For all tours from each salesman, find the tour with its best cost. 

Terlihat, dalam pseudo code tersebut, terdapat satu loop yang independent, dan 

menjadi potensi paralelisme. Sedangkan loop yang kedua, yaitu loop untuk find tours, 

merupakan loop yang dependent. Hasil loop akan menjadi masukan untuk loop 

berikutnya. Dengan demikian, potensi paralelisme dapat kita gali dari loop pertama, 

sehingga kita dapatkan pseudo code sebagai berikut: 

Input: Matrix M, number of salesmen, number of cities 

Output: tour(s) with best cost 

Process: 

Forall each salesman 

  Find tour(s) with min to max cities using csa for mtsp 

For all tours from each salesman, find the tour with its best cost. 

Gambar IV-20 berikut ini memperlihatkan alur CSA parallel untuk mTSP:  

 

Gambar IV-20 Parallel CSA untuk mTSP 
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IV.3.1 Implementasi 

Untuk implementasi awal, digunakan bahasa pemrograman  Java dengan pustaka 

komputasi parallel MPJExpress. Eksperimen akan dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut:  

 Dataset berasal dari TSPLib dengan data utama vrp64.vrp.   

 Parameter yang ditetapkan:  

 Parameter mTSP: 

o Jumlah simpul 64;  

o Jumlah salesmen antara 2 - 34;  

  Parameter algoritma CSA: 

o Jumlah populasi (N) = 50;  

o Ukuran seleksi (n) = 10;  

o Nilai untuk factor cloning (β) = 0.1;  

o Nilai untuk factor mutasi (rho) 2.5;  

o Ukuran untuk random replacement (d) = 5. 

 Parameter implementasi parallel: jumlah prosesor (elemen pemroses/PE) = 

2, 4, 8; 

 Penetapan kriteria berhenti, yaitu jumlah generasi (g) = 1000, 10.000, 100.000. 

Seluruh parameter akan dikombinasikan untuk mendapatkan solusi terbaik dengan 

best cost minimal untuk berbagai jumlah salesmen, jumlah kota, dan jumlah elemen 

pemroses. Selain itu, akan diperhatikan kinerja paralelisme, dalam bentuk waktu 

eksekusi. Gambar IV-21  berikut ini memperlihatkan desain eksperimen: 
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Gambar IV-21 Desain eksperimen  

IV.3.2 Hasil Eksperimen 

Pada bagian ini, akan diperlihatkan hasil dari eksperimen dengan dataset 

vrp64.vrp:  

IV.3.2.1 Hasil #1: Best cost (versi komputasi serial) 

Kita bandingkan jumlah salesmen = 2, 15, and 32 seperti pada Gambar IV-22 

berikut ini:  

 

Gambar IV-22 Best cost untuk setiap generasi 
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Dapat kita lihat, best cost yang diperoleh mengecil seiring dengan banyaknya 

generasi. Jumlah salesmen menunjukkan peningkatan best cost. Best cost terkecil 

diperoleh untuk salesmen = 2.  

IV.3.2.2 Hasil #2: Best cost (versi parallel) 

Kita bandingkan sejumlah elemen pemroses (PE) = 2, 4, 8 dengan jumlah 

salesmen = 2. Gambar IV-23 berikut ini memperlihatkan best cost untuk setiap generasi: 

dengan jumlah salesmen = 2: 

 

Gambar IV-23 Best cost untuk setiap generasi (untuk jumlah salesmen = 2) 

Dapat kita lihat, versi parallel dari algoritma ini memiliki pola yang sama dengan 

versi serial. Artinya, best cost mengecil seiring dengan jumlah generasi. Jumlah elemen 

pemroses belum memperlihatkan dampaknya terhadap pencapaian best cost secara 

significant. Best cost terbaik diperoleh untuk jumlah elemen pemroses (PE) = 2.  

IV.3.2.3 Hasil #3: Best cost untuk seluruh salesman dengan jumlah generasi 100.000 

Pada percobaan ini, dilakukan eksekusi sebanyak 100.000 generasi untuk versi 

serial algoritma CSA. Gambar IV-24 di bawah ini memperlihatkan grafik hasil eksekusi: 
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Gambar IV-24 Best cost untuk seluruh salesmen (dengan 100.000 generasi) 

Dapat kita lihat, jumlah salemen meningkat sejalan dengan best cost yang 

diperoleh. Best cost terbaik diperoleh untuk jumlah salesmen = 2. Hal ini konsisten 

dengan kedua hasil eksekusi sebelumnya.  

Dengan menggunakan 100.000 generasi dan seluruh salesmen untuk sejumlah 

elemen pemroses PE = 2, 4, 8; dapat diperoleh best cost pada Gambar IV-25 berikut: 

 

Gambar IV-25 Best cost untuk seluruh salesmen (dengan 100.000 generasi dan 

versi parallel) 
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Seperti hanya versi serial, versi parallel ini memperlihatkan jumlah salesmen akan 

meningkatkan best cost yang diperoleh. Best cost terbaik diperoleh untuk salesmen = 2. 

Best cost terus menurun seiring dengan jumlah generasi. Sedangkan jumlah elemen 

pemroses (PE) belum terlihat significant terhadap hasil perolehan best cost. Best cost 

terbaik diperoleh dengan element pemroses (PE) =.  

IV.3.2.4 Hasil #4: Waktu eksekusi untuk seluruh salesmen dan jumlah generasi = 

100.000 

Kita bandingkan jumlah seluruh salesmen untuk jumlah generasi yang sama, yaitu 

100.000 dengan berbagai kombinasi jumlah elemen pemrose (PE). Hasil ini dapat dilihat 

pada Gambar IV-26 berikut ini:  

 

Gambar IV-26 Waktu eksekusi untuk seluruh salesmen dan jumlah generasi = 

100.000 

Waktu eksekusi untuk versi parallel terlihat lebih besar daripada waktu serial. Hal 

ini dikarenakan, meski menggunakan algoritma parallel, tetapi lingkungan komputasi 

masih sama dengan lingkungan komputasi serial. Terdapat overhead komunikasi yang 

merupakan konsekuensi dari pemrograman parallel. Overhead ini seharusnya bias 

direduksi jika kita menggunakan lingkungan eksekusi komputasi parallel. Selain itu, 
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beberapa potensi paralelisme dapat diekploitasi agar mendapatkan algoritma parallel yang 

lebih baik. 
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Bab V KESIMPULAN 

 

Penelitian  dimulai dengan melakukan kajian terhadap kemungkinan penggunaan 

Simulator komputasi parallel sebagai alternative lingkungan eksekusi parallel. Dapat kita 

lihat, SimGrid sebagai alat bantu simulator pada dasarnya memerlukan pemahaman 

tersendiri yang menyeluruh. Diperlukan penguasaan  XML bahasa pemrograman (c, Java, 

Lua, atau Ruby) dan pemrograman message passing. Idealnya, algoritma parallel yang 

akan dibangun, disimulasikan terlebih dahulu ke dalam SImGrid sebelum dieksekusi pada 

lingkungan infrastruktur parallel. Terdapat alternative lain, dilakukan eksekusi di 

lingkungan parallel yang sesungguhnya, dengan konsekuensi harus menyediakan 

infrastruktur computing dan instalasi, serta administrasinya. 

Penelitian ini sampai pada kesimpulan sementara, dimana kita telah mendapatkan 

versi parallel dari algoritma Clonal Selection Algorithm (CSA) untuk menyelsaikan 

persoalan mTSP. Diawali dengan menetapkan potensi parallelism dari algoritma CSA, 

kemudian mengkonstruksi algoritma tersebut. Kode program kemudian diverifikasi 

dengan berbagai percobaan dengan beberapa dataset, dalam hal ini digunakan dataset 

vrp64.vrp. Berdasarkan eksperimen, terlihat bahwa algoritma parallel yang diperoleh 

menunjukkan pola komputas yang konsisten dengan algoritma serial. Best cost akan 

menurun seiring dengan banyaknya generasi untuk setiap komputasi.  

Jumlah salesmen akan meningkatkan best cost yang diperoleh. Semakin banyak 

salesman, maka semakin tinggi best cost yang diperoleh. Sehingga sementara dapat 

disimpulkan bahwa jumlah salesmen terbaik adalah 2. Selain itu, jumlah elemen 

pemroses (PE) belum significant mempengaruhi best cost. Best cost terbaik diperoleh 

untuk jumlah PE = 8. Waktu eksekusi untuk versi parallel ini masih lebih besar daripada 

bersi serial. Karena itu penelitian berikutnya akan mengeksplor potensi parallel lainnya, 

agar menghasilkan kinerja parallel yang lebih baik.   

Selanjutnya, penelitian akan mengarahkan ke persoalan Vehicle Routing Problem, 

sebagai kelanjutan persoalan mTSP.  
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