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Abstrak  

Kantor  pos merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan dalam pengiriman 

dokumen, barang atau paket. Pengiriman tersebut dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara. 

Salah satu kendala yang di alami oleh pihak pos adalah bagaimana cara mengoptimalkan kinerja 

kurir untuk pengantaran barang dengan jumlah tenaga kurir dan kendaraan yang terbatas. Salah 

satu cara untuk menyelesaiakan pengoptimalan tersebut dengan menerapkan metode yang 

digunakan untuk permasalahan optimasi adalah Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO). 

Dalam PSO populasi disebut swarm dan individu disebut partikel. Setiap  partikel berpindah 

dengan kecepatan pencarian dan menyimpannya sebagai posisi terbaik yang dicapai. Penelitian 

ini melibatkan beberapa variabel seperti jumlah barang, jumlah kurir, jumlah kendaraan dan 

jarak yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja kurir untuk pengantaran barang. 

Berdasarkan hasil uji coba dari pengujian optimasi pengantaran barang dengan PSO 

memperhatikan fitness yang bernilai 1 hasil yang paling optimal yaitu dengan menggunakan 

parameter inputan w = 0,5,   = 1,5,    = 1,5 dan w = 1,   = 0,25 dan    = 0,25, beserta jumlah 

pembangkitan populasi (swarm) sebanyak 100 dan tidak ditemukan adanya Jumlah Barang Tidak 

Optimal (BTO=0), Jumlah Kurir Kendaraaan Tidak Optimal (KKTO=0) dan Jarak Tidak 

Optimal(JTO=0). 

Kata Kunci : Optimasi, PSO, Pengantaran Barang, Jumlah Barang, Jumlah Kurir, Jumlah 

Kendaraan, Jarak 

Abstract 

The post office is a company engaged in services in the delivery of documents, goods or 

packages. Shipping is done by land, sea and air. One of the constraints experienced by the postal 

authorities is how to optimize the performance of the courier for the delivery of packages by 

courier number of personnel and vehicles are limited. One way of accomplishing these 

optimization by applying the method used for the optimization problem is Algorithm Particle 

Swarm Optimization (PSO). In the so-called PSO population and individuals called particle 

swarm. Each particle moves with the speed of a search and save it as the best position achieved. 

This research involves several variables such as the number of items, the number of couriers, the 

number of vehicles and the distance required in optimizing the performance of the courier for the 

delivery of packages. Based on trial results of optimization testing the delivery of packages with 

mailto:ririnumrah@gmail.com
mailto:private.niken@gmail.com
mailto:razietom@gmail.com


 

2 
 

regard PSO fitness are worth 1 the most optimal results by using the input parameter w = 0.5, 

c_1 = 1.5, c_2 = 1.5 and w = 1, c_1 = 0 , 25 and c_2 = 0.25, and the amount of generation 

population (swarm) of 100, with no evidence Total packages not Optimal (BTO = 0), amount not 

Optimal vehicle Courier (KKTO = 0) and Distance not Optimal (JTO = 0 ). 

Keywords : Optimization , PSO ,Package Delievery, Package Quantity , Amount of Courier, 

Number of Vehicles , Distance 

 

I. Pendahuluan 

Kantor  pos merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan pos dan 

giro. Salah satunya yaitu pelayanan dalam 

pengiriman dokumen, barang atau paket 

dengan menggunakan pos. Pengiriman 

tersebut dilakukan melalui jalur darat, laut 

dan udara. Pengantaran barang dilakukan 

perhari, dimana setiap hari jumlah barang 

yang akan diantar tidak tetap. Pada jasa pos 

ini juga mengalami kendala pada sumber 

daya manusia dan transportasi, dimana kurir 

dan kendaraaan yang yang ada tidak 

memadai untuk mengantar paket atau barang 

di wilayah kota yang cukup luas. Masalah 

yang muncul pada sistem pengantaran 

barang yang tidak optimal dan sumberdaya 

yang terbatas ini dapat diatasi dengan 

melakukan perencanaan sebelum melakukan 

pengantaran barang ke pelanggan.  

Oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian ini dengan judul “ Implementasi 

Algortima Particle Swarm Optimization 

Untuk Optimasi Pengantaran Barang”. 

Aplikasi yang dibuat ini dapat 

mengoptimalkan kinerja kurir yang dilihat 

berdasarkan jumlah kurir, jumlah kendaraan 

dan juga memperhatikan total jarak. 

 

 

II. Kajian Literatur 

A. Kajian Terdahulu 

Ariani (2011) Optimasi Penjadwalan 

Mata Kuliah di Jurusan Teknik Informatika 

PENS dengan Menggunakan Algoritma 

Particle Swarm Optimization (PSO). 

Penelitian ini melakukan optimasi pada 

jadwal kuliah bertujuan untuk membuat 

suatu sistem komputasi untuk menggatikan 

penjadwalan secara manual. PSO dapat 

digunakan untuk mengoptimasi 

permasalahan penjadwalan matakuliah di 

jurusan teknik informatika PENS. Hasil 

akhir dari penjadwalan matakuliah dengan 

PSO yang paling optimal yaitu dengan 

menggunaka parameter     =1.5,     = 1.5, w 

= 0.5 dan jumlah partikel sebanyak 10.  

Wang dan Qiu ( 2013) melakukan 

penelitian dengan judul “ Application Of 

Particle Swarm Optimization For Enhanced 

Cyclic Steam Stimulation In A Offshore 

Heavy Oil Reservoir”. Dalam algoritma 

PSO, pergerakan setiap partikel ditentukan 

oleh jumlah tertimbang tiga arah partikel 

gerakan sebelumnya (inersia), jarak antara 

saat: komponen posisi dan posisi lokal 

terbaik (kognisi pengaruh) dan jarak antara 

arus posisi dan posisi terbaik global 

(pengaruh sosial). Masalah diselidiki dalam 

penelitian ini, ditemukan bahwa suhu uap 

injeksi, CO2 Komposisi dalam gas injeksi, 

dan tarif injeksi gas memiliki dampak yang 

lebih besar pada fungsi tujuan, sementara 

uap tingkat injeksi dan tingkat produksi 

cairan memiliki dampak yang kurang pada 

fungsi tujuan. 

B. Landasan Teori 

Particle Swarm Optimization adalah 

salah satu metode optimasi yang terinspirasi 

dari perilaku gerakan kawanan hewan 

seperti ikan (school of fish), hewan herbivor 

(herd), dan burung (flock) yang kemudian 

tiap objek hewan disederhanakan menjadi 

sebuah partikel. Suatu partikel dalam ruang 

memiliki posisi yang dikodekan sebagai 

vektor koordinat. Vektor posisi ini dianggap 
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sebagai keadaan yang sedang ditempati oleh 

suatu partikel di ruang pencarian. Setiap 

posisi dalam ruang pencarian merupakan 

alternatif solusi yang dapat dievaluasi 

menggunakan fungsi objektif. Setiap 

partikel bergerak dengan kecepatan v 

(Priawadi, 2012). 

Adapun istilah yang digunakan dalam proses 

algoritma PSO adalah sebagai berikut 

(Mansur, 2014): 

1. Swarm yaitu populasi dari sekawanan 

partikel. 

2. Particle yaitu individu pada suatu 

swarm. Setiap partikel 

mempresentasikan suatu solusi dari 

permasalahan yang diselesaikan. 

3. Pbest yaitu suatu partikel yang 

menunjukkan posisi terbaik. 

4. Gbest yaitu posisi terbaik dari seluruh 

partikel yang ada dalam suatu swarm. 

5. Velocity yaitu kecepatan yang dimiliki 

oleh setiap partikel dalam menentukan 

arah perpindahan suatu partikel untuk 

memperbaiki posisi semula. 

6. Position (posisi) yaitu menyatakan letak 

komponen partikel pada slot ruang 

permasalahan. 

7.   , dan    yaitu    merupakan konstanta 

pembelajaran kognitif, dan   , konstanta 

pembelajaran social  

 

 

 

 

III. Metode Penelitian 

A. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik untuk pengumpulan data 

adalah studi literature, wawancara, dan 

survei secara langsung ke PT Pos Indonesia, 

Kota Tanjungpinang. 

 

B. Metode Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem terdiri 

dari proses - proses yang terstruktur yaitu, 

analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan 

kode program, pengujian program, 

penerapan program dan pemeliharaan. 

Metode pengembangan ini dikenal dengan 

model Waterfall (Sommerville, 2011). 

 

IV. Perancangan dan Implementasi 

Perancangan sistem ini seperti yang 

tampak pada gambar-gambar berikut : 

Sistem Optimasi 
Pengantaran Barang

Admin

Data jumlah barang
Data jumlah kurir

Data jumlah kendaraan
Data jarak

Laporan
Data jumlah barang

Data jumlah kurir
Data jumlah kendaraan

Data jarak

 
Gambar 1.Context Diagram 

Context diagram digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana sistem akan 

dibangun. Aplikasi ini diperuntukkan 

untuk optimasi pengantaran barang. 
Mulai Mulai 

Inisialisasi paraemeter c1, c2, 

w &inisialisasi partikel 

jumlah barang, jumlah kurir, 

jumlah kendaraan dan jarak

Inisialisasi paraemeter c1, c2, 

w &inisialisasi partikel 

jumlah barang, jumlah kurir, 

jumlah kendaraan dan jarak

Pembangkitan posisi & kecepatan awalPembangkitan posisi & kecepatan awal

Update nilai kecepatanUpdate nilai kecepatan

Update nilai posisiUpdate nilai posisi

Evaluasi fitness untuk semua partikel 

F=1 / 1 + (BTO + KKTO + JTO)

Evaluasi fitness untuk semua partikel 

F=1 / 1 + (BTO + KKTO + JTO)

Memenuhi iterasi max atau 

nilai optimum?

Memenuhi iterasi max atau 

nilai optimum?

Berhenti Berhenti 

ya

Tidak

Update Local best dan Global BestUpdate Local best dan Global Best

Evaluasi fitness untuk semua partikel 

F=1 / 1 + (BTO + KKTO + JTO)

Evaluasi fitness untuk semua partikel 

F=1 / 1 + (BTO + KKTO + JTO)
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Gambar 2. Flowchart Algoritma PSO 

Flowchart yang akan dibahas adalah 

mengenai jalannya aplikasi optimasi 

pengantaran barang dengan menggunakan 

algoritma Particle Swarm Optimization. 

Dari rancangan flowchart diagram inilah 

alur kerja penelitian dalam optimasi 

pengantaran barang dengan algoritma 

Particle Swarm Optimization akan 

dibangun.  

Proses algoritma PSO dengan 

melakukan 4 tahap yaitu pembangkitan 

posisi dan kecepatan seperti persamaan (1) 

dan (2), melakukan perhitungan fitness 

seperti pada persamaan (3), update 

kecepatan pada persamaan (4) dan update 

posisi  pada persamaan (5) 

  
                        ….(1) 

  
                        ….(2) 

Di mana: 

  
       = Posisi awal. 

  
      = Kecepatan awal. 

     = Batas bawah. 

     = Batas atas. 

rand  = nilai random antara rentang nilai 0 

dan 1 

  
 

             
 ………........(3) 

                  

    
      

          (     
 )  

           
 
   

   …(4) 

 

               
         

    
  ..………….(5) 

 

Di mana: 

w = inertia factor, digunakan untuk 

mengontrol pengaruh kecepatan 

sebelumnya dikecepatan sekarang, 

mempengaruhi kemampuan 

exploration (menjelajah) local dan 

global selama proses pencarian. Nilai 

w memiliki rentang 0,4 – 0,9 

(Kusmarna, 2013)  

    
  = kecepatan sekarang. 

    
 = posisi sekarang. 

  ,  = Rentang nilai c1 dan c2 berkisar 

antara 0 sampai 4 (swarm intellegent). 

  ,   = bilangan random yang memiliki 

range 0 – 1. 

      = local best, posisi terbaik dari semua 

partikel (fitness terbaik masing-  

          masing partikel). 

  
 
  =  nilai global terbaik (global best) pada 

swarm saat ini (fitness terbaik  

            dari local best). 

V. Analisa dan Pembahasan 
Tabel 1. Parameter 1 

No 
Jumlah 

Barang 
w       

Iterasi 

Maksimum 

1 

500 

0,5 1,5 1,5 100 

2 0,5 2 2 100 

3 0,5 2,5 2,5 100 

 

 

Tabel 2. Paremeter 2 

No 
Jumlah 

Barang 
W       

Iterasi 

Maksimum 

1 

500 

1 0,25 0,25 100 

2 1 0,50 0,50 100 

3 1 1 1 100 

 

 

 

Tabel 3. Hasil Uji Coba 

Hasil Uji Coba Parameter 1 
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Menggunakan 10 swarm 

w=0,5   =1,5   =1,5 dan Iterasi 100 

No 
Jumlah 

Barang 

Jumla

h 

Kurir 

Jumlah 

Kendaraan 
Jarak 

1 500 10 10  28 

Hasil Uji Coba Parameter 1 

Menggunakan 50 swarm 

w=0,5   =2   =0,2 dan Iterasi 70 

No Jumlah 

Barang 

Jumlah 

Kurir 

Jumlah 

Kendaraan 

Jarak 

1 500 9 9  48 

 

Hasil Uji Coba Parameter 1 

Menggunakan 50 swarm 

w=0,5   =1,5   =1,5 dan Iterasi 70 

No Jumlah 

Barang 

Jumlah 

Kurir 

Jumlah 

Kendaraan 

Jarak 

1 500 10 10  27 

Hasil Uji Coba Parameter 2 

Menggunakan 100 swarm 

w=1   =0,50   =0,50 dan Iterasi 100 

N

o 

Jumla

h 

Baran

g 

Jumlah 

Kurir 

Jumlah 

Kendaraa

n 

Jara

k 

1 500 10 10  37 

Hasil Uji Coba Parameter 2 

Menggunakan 100 Populasi (swarm) 

w=1   =1   =1 dan Iterasi 70 

No 
Jumlah 

Barang 

Jumlah 

Kurir 

Jumlah 

Kendaraan 
Jarak 

1 500 10 10  27 

 

Uji coba yang dilakukan dengan 

jumlah barang 500 pada uji coba parameter 

1 dan uji coba dengan parameter 2, maka 

diperoleh hasil kombinasi yang optimal 

untuk setiap jumlah barang, jumlah kurir, 

jumlah kendaraan dan total jarak dengan 

memperhatikan fitness yang bernilai 1, 

dengan artian tidak ditemukan adanya 

Jumlah Barang Tidak Optimal (BTO=0), 

Jumlah Kurir Kendaraan Tidak Optimal 

(KKTO=0) dan Jarak Tidak Optimal 

(JTO=0) terdapat pada uji coba parameter 1 

dengan semua jumlah swarm diatas beserta 

parameter 2 menggunakan semua swarm 

setiap iterasi memiliki nilai rata-rata pada 

fitness 1.  

Nilai inertia factor (w) dengan nilai    

dan    yang besar sangat mempengaruhi 

dalam pencarian solusi optimal namun 

dalam pencarian solusi optimal tidak selalu 

mendapatkan nilai fitness terbaik yaitu 1 

karena pembangkitan swarm bersifat acak 

(random). 

Pada uji coba dengan nilai inertia factor 

(w),    dan    yang berbeda menunjukkan 

bahwa nilai fitness dari jumlah swarm 10, 50 

dan 100 mengalami naik dan turn pada 

setiap iterasi, karena faktor pembangkitan 

swarm awal pada algoritma particle swarm 

optimization ini bersifat acak (random), 

maka nilai fitness hasilnya bervariasi dan 

tidak tetap.  

Hasil uji coba parameter 2 berdasarkan 

100 populasi dengan nilai inertia factor (w) 

= 0,5 dapat menghasilkan nilai yang lebih 

optimal yang memiliki nilai fitness terbaik 

yaitu 1 pada iterasi 10, 50, 70 dan 100, 

dibandingkan dengan uji coba menggunakan 
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w = 1, dengan nilai    dan    yang sama 

pada kedua percobaan tersebut. Namun pada 

w = 0.5 dan w = 1 dengan nilai    dan    

yang berbeda pada kedua percobaan tersebut 

mendapatkan nilai fitness terbaik yaitu 1, 

pada parameter 1 untuk semua populasi dan 

iterasi 100. 

 

V1. Penutup 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan uji coba dan analisa 

terhadap tugas akhir ini, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Algoritma Particle Swarm 

Optimization (PSO) dapat digunakan 

untuk mengoptimasi pengantaran 

barang pada kantor pos 

Tanjungpinang. 

2. Hasil akhir dari pengujian optimasi 

pengantaran barang dengan PSO 

yaitu dengan memperhatikan fitness 

yang bernilai 1 merupakan paling 

optimal, dengan menggunakan 

parameter inputan w = 0,5,   = 1,5, 

   = 1,5, beserta jumlah 

pembangkitan populasi (swarm) 

sebanyak 100.  

3. Beberapa percobaan dapat 

menghasilkan nilai fitness terbaik 

yang diharapkan, yakni 1 pada 

pembangkitan populasi (swarm) dan 

iterasi yang cukup besar, namum 

pada beberapa percobaan tidak dapat 

menghasilkan nilai fitness 1 pada 

pembangkitan populasi (swarm) dan 

iterasi maksimal yang ditentukan 

dikarenakan masih ada pelanggaran 

yang belum dapat di optimasi 

berdasarkan pembangkitan populasi 

pada algoritma particle swarm 

optimization bersifat acak (random) . 

4. Optimasi pengantaran barang kantor 

pos Tanjungpinang pada tugas akhir 

ini dapat menghasilkan nilai optimal 

tanpa pelanggaran, yaitu sudah tidak 

ada ditemukan adanya Jumlah 

Barang Tidak Optimal (BTO=0) 

,Jumlah Kurir Kendaraan Tidak 

Optimal (KKTO=0) dan Jarak Tidak 

Optiaml (JTO=0) 

 

B. Saran 

Dengan melihat hasil yang didapatkan dari 

uji coba maka disarankan : 

1. Penelitian selanjutnya perlu 

dikembangkan dengan menambah 

variable berat paket atau ukuran paket. 

2. Penelitian Selanjutnya perlu 

dikembangkan dengan menggunakan 

dua metode untuk melihat hasil dari 

salah satu metode yang lebih baik. 
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