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Abstrak 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 Kota dan 4 Kabupaten yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas pulau-pulau di kepulauan Riau dipisahkan oleh 

lautan, untuk menempuh dari satu pulau ke pulau lainnya dapat menggunakan transportasi laut. dari pulau 

Tanjungpinang ke pulau Batam. Transportasi laut yang digunakan yaitu kapal ferry MV. Oceanna dan MV. Marina, 

yang dapat tempuh kurang lebih 45 sampai 60 menit. Jumlah penumpang pada hari-hari biasa atau hari kerja cenderung 

stabil bahkan sedikit, akan tetapi saat hari libur atau hari-hari besar jumlah penumpang justru meningkat, dan kendala 

yang di alami adalah belum optimalnya waktu keberangkatan. Salah satu cara untuk menyelesaiakan pengoptimalan 

tersebut dengan menerapkan metode yang digunakan untuk permasalahan optimasi yaitu Algoritma Particle Swarm 

Optimization (PSO). Dalam PSO setiap  partikel berpindah dengan kecepatan pencarian dan menyimpannya sebagai 

posisi terbaik yang dicapai. Berdasarkan hasil uji coba dari pengujian optimasi waktu keberangkatan ferry 

Tanjungpinang – Batam dengan PSO memperhatikan fitness yang bernilai 1 hasil yang paling optimal yaitu dengan 

menggunakan parameter inputan 𝑐1= 1,5, 𝑐2 = 1,5 dan 𝑐1= 2 dan 𝑐2 = 2, beserta jumlah iterasi sebanyak 100 dan tidak 

ditemukan adanya Jumlah Penumpang Tidak Ideal (JPTI=0), Jumlah Kapal Tidak Ideal (JKTI=0) dan Jumlah 

Keberangkatan Tidak Ideal (JKBI=0). Hasil optimal yang didapatkan, pada umumnya yaitu JP=700 dengan durasi 

setiap 30 menit, JP=900 dengan durasi setiap 30 menit, JP=1200 dengan durasi setiap 30 menit, JP=1500 dengan durasi 

setiap 20 menit, JP=3000 dengan durasi setiap 15 menit. 

 
Kata Kunci : Optimasi, PSO, Waktu Keberangkatan, Jumlah Penumpang, Jumlah Kapal 

 
Abstract 

Riau Islands Province has 4 Regencies and 2 Cities, City of Tanjung Pinang, City of Batam, Regency of Karimun, 

Regency of Natuna, Regency of Lingga, Regency of Anambas, all the islands in the Riau archipelago separated by 

oceans, to travel from one island to another could use sea transport. From Tanjungpinang to Batam, could be reached 

by a sea transport using ferry MV.Oceanna and MV.Marina approximately 45 to 60 minutes to be reached . The number 

of passengers on regular days or weekdays tend to be stable even a little bit, but during holidays the number of 

passengers increased, and the constraint of departure time are still not optimal. One way to accomplish these 

optimization by applying the methods used for optimization problems and that is Particle Swarm Optimization (PSO) 

Algorithm. In PSO, each particle moving at the speed of a search and save it as the best position achieved. Based on 

the test results of the test optimization of departure time Tanjungpinang - Batam with regard PSO fitness are worth 1 

the most optimal results by using the input parameter c1 = 1.5, c2 = 1.5 and c1 = 2 and c2 = 2, and the amount of 

iteration of 100 and did not find any Total Passengers not Ideal (JPTI = 0), Total Ship not Ideal (JKTI = 0) and Total 

Departure not Ideal (JKBI = 0). Optimal results are obtained, in general, that is JP = 700 with a duration every 30 

minutes, JP = 900 with a duration every 30 minutes, JP = 1200 with a duration every 30 minutes, JP = 1500 with a 

duration every 20 minutes, JP = 3000 with the duration of each 15 minutes. 

Kata Kunci : Optimization, PSO, Departure Time, Total Passengers, Total Ship. 
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I. Pendahuluan 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 

Kota dan 4 Kabupaten yakni Kota Tanjung 

Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, 

Kabupaten Anambas pulau-pulau di 

kepulauan Riau dipisahkan oleh lautan, 

untuk menempuh dari satu pulau ke pulau 

lainnya dapat menggunakan transportasi 

laut. dari pulau Tanjungpinang ke pulau 

Batam. Transportasi laut yang digunakan 

yaitu kapal ferry MV. Oceanna dan MV. 

Marina, yang dapat tempuh kurang lebih 45 

sampai 60 menit. Jumlah penumpang pada 

hari-hari biasa atau hari kerja cenderung 

stabil bahkan sedikit, akan tetapi saat hari 

libur atau hari-hari besar jumlah penumpang 

justru meningkat, dan kendala yang di alami 

adalah belum optimalnya waktu 

keberangkatan. Salah satu cara untuk 

menyelesaiakan pengoptimalan tersebut 

dengan menerapkan metode yang digunakan 

untuk permasalahan optimasi yaitu 

Algoritma Particle Swarm Optimization 

(PSO). 

Oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian ini dengan judul “ Optimasi 

Waktu Keberangkatan Ferry Tanjungpinang 

– Batam Dengan Metode Particle Swarm 

Optimization”. Aplikasi yang dibuat ini 

dapat mengoptimalkan  waktu 

keberangkatan ferry yang dilihat 

berdasarkan jumlah kapal, waktu 

keberangkatan dan jumlah penumpang. 

 

II. Kajian Literatur 

 

Hendi (2016) Optimasi Tebar Benih dan 

Tebar Pakan Pada Budi Daya Ikan Mas 

Menggunakan Algoritma PSO. Dalam 

penelitian ini mekibatkan beberapa variable 

seperti luas kolam, tebar benih dan tebar 

pakan yang dibutuhkan dalam suatu kolam 

budidaya ikan mas. Berdasarkan hasil uji 

coba dari pengujian optimasi tebar benih dan 

tebar pakan dengan PSO memperhatikan 

fitness yang bernilai 1 hasil yang paling 

optimal yaitu dengan menggunakan 

parameter inputan w = 0,5, 𝑐1= 1,5, 𝑐2 = 1,5 

dan w = 0,9, 𝑐1= 0,25 dan 𝑐2 = 0,25, beserta 

jumlah pembangkitan swarm sebanyak 100 

dan tidak ditemukan adanya Pakan Tidak 

Ideal (PTI=0) dan Kolam Tidak Ideal 

(KTI=0). 

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. 

 

Menurut Thoriq Aziz (2012) Particle 

Swarm Optimization (PSO) adalah salah 

satu teknik optimasi dan termasuk jenis 

teknik komputasi evolusi. Metode ini 

memiliki cara yang bagus untuk 

memecahkan persoalan yang mempunyai 

karakteristik nonlinear, multiple optimal, 

dimensi besar melalui adaptasi yang 

diturunkan dari teori psychology-social. 

PSO terinspirasi dari perilaku gerakan 

kawanan hewan seperti ikan dan burung 

yang kemudian tiap objek hewan 

disederhanakan menjadi sebuah partikel. 

Suatu partikel dalam ruang memiliki posisi 

yang di kodekan sebagai vektor koordinat. 

Vektor posisi ini dianggap sebagai keadaan 
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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. 

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. 𝑐1, dan 𝑐2 yaitu 𝑐1 merupakan konstanta 

pembelajaran kognitif, dan 𝑐2, konstanta 

pembelajaran social 

 

Menurut Raisha, dkk (2012) optimasi 

merupakan aktivitas untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik atau optimal (nilai efektif 

yang dapat dicapai) dari pilihan yang 

tersedia. 

Dalam optimasi keberangkatan ferry 

ini nilai fitness akan menentukan banyaknya 

pelanggaran constraints yang harus 

dioptimasi. Constrains yang digunakan 

untuk pengoptimasian aplikasi optimasi 

ferry tanjungpinang-batam antara lain : 

1. Tidak boleh ada pelanggaran pada 

jumlah penumpang dan keberangkatan 

2. Tidak boleh ada pelanggaran pada 

keberangkatan dan jumlah kapal 

3. Tidak boleh ada pelanggaran pada 

jumlah kapal 

Adapun fungsi tujuan yang digunakan 

untuk menjelaskan kondisi optimal adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah penumpang tidak ideal (JPTI) 

JPTI=JP/KB < 30 penumpang  per kapal 

Dimana : 

JPTI = Jumlah Penumpang Tidak 

Ideal 

JP  = Jumlah Penumpang 

KB = Keberangkatan 

 

2. Jumlah Keberangkatan Tidak 

Ideal(JKBTI) 

 

  JKBTI = KB/JK >3 keberangkatan per 

kapal 

  Dimana : 

  JKBTI = Jumlah keberangkatan 

tidak ideal 

  KB = Keberangkatan 

  JK = Jumlah kapal 

 

3. Jumlah Kapal Tidak Ideal (JKTI) 

 

JK < 7 

Dimana : 

JKTI = Jumlah kapal tidak ideal 

JK = Jumlah Kapal 

 

III. Metode Penelitian 

Adapun teknik untuk pengumpulan data 

adalah studi literatur, survei langsung ke 

Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota 

Tanjungpinang dan wawancara kepada 

pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan data yang dibutuhkan. 

 



 

4 
 

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 : 

Aplikasi optimasi 

keberangkatan ferry
Admin

Data jumlah penumpang

Data jumlah kapal

Data keberangkatan

Laporan data jumlah penumpang

Laporan data jumlah kapal

Laporan data keberangkatan  
Gambar 1.Context Diagram 

Context diagram digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana sistem yang 

akan dibangun. Aplikasi ini diperuntukkan 

untuk optimasi waktu keberangkatan  

Tanjungpinang – Batam. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses optimasi waktu 

keberangkatan ferry dengan algoritma PSO 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 

 
Gambar 2. Flowchart Algoritma PSO 

 

Flowchart yang akan dibahas adalah 

mengenai jalannya aplikasi optimasi waktu 

keberangkatan ferry dengan menggunakan 

algoritma Particle Swarm Optimization. 

Dari rancangan flowchart diagram inilah 

alur kerja penelitian dalam optimasi waktu 

keberangkatan ferry dengan algoritma 

Particle Swarm Optimization akan 

dibangun.  

Proses algoritma PSO dengan 

melakukan beberapa tahap yaitu : 

Pembangkitan posisi dan kecepatan dengan 

rumus persamaan (1)(2), fitness dengan 

rumus persamaan  (3), penentuan nilai w 

dengan rumus persamaan (4), update 

kecepatan dengan rumus persamaan  (5), 

update posisi  pada persamaan dengan 

rumus persamaan (6) 
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Xk
i =  𝑋𝑚𝑖𝑛 + rand( 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)       (1) 

Vk
i =  𝑋𝑚𝑖𝑛 + rand( 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)       (2) 

 

Di mana: 

𝑋0
𝑖      = Posisi awal. 

𝑉0
𝑖      = Kecepatan awal. 

𝑋𝑚𝑖𝑛  = Batas bawah. 

𝑋𝑚𝑎𝑥  = Batas atas. 

rand   = nilai random antara rentang nilai 0 

dan 1 

 

𝐹 =
1

1+𝐽𝑃𝑇𝐼+𝐽𝐾𝑇𝐼+𝐽𝐾𝐵𝑇𝐼
         (3) 

Di mana: 

F = Fitness 

JPTI = Jumlah penumpang tidak ideal. 

JKTI = Jumlah kapal tidak ideal. 

JKBTI = Jumlah keberangkatan tidak ideal. 
 

w = wmax-(wmax-wmin/imax)i      (4) 

 

Dimana : 

w = Inertia factor 

wmax = Inertia factor maksimal 

wmin = Inertia factor minimal 

i = Iterasi 

imax = Iterasi maksimal 
 

𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 Kecepatan:  

Vk+1
i = w. VK

i  (i − 1) + c1. rand. (Pl − Xk
i (𝑖 −

1)) + c2. rand. (pk
g

− XK
i (i − 1))        (5) 

𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 Posisi: 
   𝑋𝑘+1

𝑖 = 𝑋𝑘
𝑖 + 𝑉𝑘+1

𝑖          (6) 
 

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 (Budi, 

2011)  

𝑉𝑘  
𝑖 

 = kecepatan sekarang. 

𝑋𝑘  
𝑖

 = posisi sekarang. 

𝑐1,𝑐2 =Rentang nilai c1 dan c2 berkisar 

antara 0 sampai 4 (swarm intellegent). 

𝑟1,𝑟2 =bilangan random yang memiliki 

range 0 – 1. 

𝑝𝑙     = local best, posisi terbaik dari semua 

partikel (fitness terbaik masing-  

          masing partikel). 

𝑝𝑘
𝑔

  =  nilai global terbaik (global best) pada 

swarm saat ini (fitness terbaik  

            dari local best). 
 

Implementasi halaman awal ketika 

aplikasi dijalankan dapat dilihat pada 

gambar 3 : 
 

 

Gambar 3. Halaman Awal 
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Implementasi halaman utama dapat 

dilihat pada gambar 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Halaman Utama 

Implementasi halaman input jumlah 

penumpang dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 5. Halaman Jumlah Penumpang 

Implementasi halaman input 

keberangkatan dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 6. Halaman Keberangkatan 

 

 

Implementasi halaman input kapal 

dapat dilihat seperti gambar dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 7. Halaman Keberangkatan 

Implementasi halaman proses 

algoritma PSO dapat dilihat pada gambar 8 : 

 

 
 

Gambar 8. Halaman Proses PSO 

 

V. Analisis dan Pembahasan 

Pengujian dilakukan dengan sebanyak 

2 kali, dengan memasukkan parameter c1 

dan c2 yang berbeda yaitu 1.5, 2, 2.5 pada 

pengujian 1 dan 1, 1.2, 1.3 pada penjujian 2 

serta jumlah iterasi 10, 20, 50, 70 , 100 pada 

pengujian 1 dan 2, 5, 10, 17 pada pengujian 

2 dan dengan memperhatikan fitness yang 

bernilai 1, maka didapatkan hasil yang 

optimal yaitu tidak ditemukannya Jumlah 

tidak ideal (JPTI=0), (JKBTI=0), (JKTI=0)   

pada setiap iterasi yang terjadi. 

Dengan membandingkan hasil dari 

pengujian tersebut maka didapatkan hasil 

paling optimal yaitu hasil kombinasi terbaik 

antara jumlah penumpang, jumlah kapal, dan 
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jumlah keberangkatan, dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 
Tabel 1. Hasil Uji Coba Parameter Menggunakan 5 

Swarm c1=1,5 c2=1,5 dan Iterasi 100 

No Jumlah 

Penumpang 

Jumlah 

Kapal 

Jumlah 

Keberangkatan 

Waktu 

Keberangkatan 

(menit) 

1 700 7 20 30 

2 900 10 20 30 

3 1200 14 20 30 

4 1500 18 39 15 

 
Tabel 2. Hasil Uji Coba Parameter Menggunakan 5 

Swarm c1=2 c2=2 dan Iterasi 100 

No Jumlah 

Penumpang 

Jumlah 

Kapal 

Jumlah 

Keberangkatan 

Waktu 

Keberangkatan 

(menit) 

1 700 18 20 30 

2 900 13 20 30 

3 1200 18 22 25 

4 1500 13 20 30 

 

Tabel 3. Hasil Uji Coba Parameter Menggunakan 5 

Swarm c1=1 c2=1 dan Iterasi 17 

No Jumlah 

Penumpang 

Jumlah 

Kapal 

Jumlah 

Keberangkatan 

Waktu 

Keberangkatan 

(menit) 

1 700 12 22 25 

2 900 15 20 30 

3 1200 7 20 30 

4 1500 15 20 30 

 

 

 

 

Tabel 4. Hasil Uji Coba Parameter Menggunakan 

100 Swarm c1=1,2 c2=1,2 dan Iterasi 17 

No Jumlah 

Penumpang 

Jumlah 

Kapal 

Jumlah 

Keberangkatan 

Waktu 

Keberangkatan 

(menit) 

1 700 12 20 30 

2 900 13 30 20 

3 1200 18 20 30 

4 1500 16 39 15 

 

 

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 waktu keberangkatan ferry 

Tanjungpinang – Batam. 

 

2. Dengan membandingkan hasil dari uji 

coba I, II, maka didapatkan hasil yang 

paling optimal yaitu : 

a. Jumlah penumpang 700 dengan durasi 

keberangkatan setiap 30 menit. 

b. Jumlah penumpang 900 dengan durasi 

keberangkatan setiap 30 menit. 

c. Jumlah penumpang 1200 dengan 

durasi keberangkatan setiap 30 menit. 

d. Jumlah penumpang 1500 dengan 

durasi keberangkatan setiap 20 menit. 

e. Jumlah penumpang 3000 dengan 

durasi keberangkatan setiap 15 menit. 
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B. Saran 

Dengan melihat hasil yang didapatkan 

dari uji coba maka disarankan : 

1. Penelitian selanjutnya perlu 

dikembangkan dengan menambah 

variable kapasitas kapal, keuntungan, 

Pengeluaran biaya operasional agar 

lebih bagus hasil pengoptimalan waktu 

keberangkatan ferry Tanjungpinang – 

Batam. 
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