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BAB II  STUDI LITERATUR 

2.1 Kajian Pustaka 

Pengelompokan mahasiswa ke dalam kamar asrama merupakan salah satu 

bentuk permasalahan MDGP. MDGP merupakan permasalahan pengelompokkan 

sejumlah elemen ke dalam sejumlah kelompok dengan memaksimalkan nilai 

diversitasnya. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa 

algoritma. Pada penelitian ini digunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

membahas tentang penggunaan algoritma SGVNS dan HGA untuk permasalahan 

MDGP sebagai literatur dan dasar penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Jack 

Brimberg, dkk mengoptimasi algoritma VNS dengan mengkombinasikan antara 

GVNS dengan SVNS sehingga menghasilkan algoritma baru yaitu SGVNS untuk 

menyelesaikan persoalan MDGP [1]. Penelitian ini membandingkan kemampuan 

SGVNS dengan algoritma lain yaitu HGA, Tabu Search with Strategic Oscillation 

(TS-SO), Artificial Bee Colony Optimization (ABCO) dan GVNS dengan 2 tipe 

MDGP yaitu Different Group Size dan Equal Group Size. Ada 5 buah percobaan 

yang digunakan dalam penelitian yaitu set I hingga set V dimana masing-masing 

set menggunakan jumlah data yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan pengelompokkan yang dilakukan oleh SGVNS dengan 

persentase yang berbeda-beda dari masing-masing percobaan. Salah satunya ialah 

peningkatan sebesar 2.82 % dari HGA di set I Ranreal instances untuk 

permasalahan MDGP jenis EGS dengan jumlah elemen sebanyak 480. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jack Brimberg, dkk memformulasikan 

Clique Partitioning Problem (CPP) sebagai MDGP yang kemudian diselesaikan 

menggunakan algortima SGVNS [6]. CPP adalah permasalahan tentang 

menemukan jumlah ‘warna’ terkecil sehingga setiap simpul grafik terwakili dalam 

satu warna dan tidak ada dua simpul yang terhubung memiliki warna yang sama 

[7]. Kesimpulan dari penelitian ini adalah algoritma SGVNS menunjukkan adanya 

peningkatan terhadap waktu dan kualitas solusi untuk persoalan skala besar yaitu 

rata-rata peningkatan sebesar 1.11% dari algoritma Neighborhood Search uses a 

Relocation algorithm (NS-R) dan 0.96% dari algoritma Neighborhood Search uses 

a Tabu Search (NS-TS). Permasalahan lain yang serupa dengan MDGP dan dapat 
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diselesaikan dengan SGVNS adalah Capacitated Clastering Problem (CCP). CCP 

merupakan permasalahan partisi elemen ke dalam sejumlah grup (cluster) sehingga 

setiap cluster memiliki nilai diversitas yang maksimal dengan jumlah bobot elemen 

didalam cluster tidak melebihi bobot cluster tersebut [8]. Pada penelitian ini 

dilakukan pengujian algoritma SGVNS dengan algoritma lain seperti GVNS, 

IGVNS, TS dan GRASP+TS dan mendapatkan kesimpulan bahwa SGVNS 

memberikan peningkatan dari segi solusi dan running time CPU. Nilai persentase 

improvement SGVNS berbeda-beda dari masing-masing algoritma pembanding, 

salah satunya adalah peningkatan sebesar 1.97% dari GRASP+TS pada data set 

RanReal480. Nilai improvement akan jauh lebih besar saat SGVNS digunakan 

dalam contoh skala besar. 

Penelitian terhadap MDGP juga dilakukan oleh Fan, Z. P, dkk. Dalam penelitian 

tersebut, Fan mengkombinasikan Genetic Algorithm (GA) dengan Local Search 

(LS) yang kemudian disebut sebagai Hybrid Genetic Algorithm [9]. LS yang 

terintegrasi dengan GA membantu meningkatkan pencarian solusi secara efektif 

dan efisien sehingga mampu menyelesaikan kedua tipe permasalahan MDGP yaitu 

EGS dan DGS. Penelitian ini membandingkan HGA dengan algoritma Lotfi-

Cerveny-Weitz (LCW) dengan kesimpulan yang menunjukkan adanya peningkatan 

rata-rata solusi dari 1152.48 oleh LCW menjadi 1178.533 oleh HGA pada 

permasalahan dengan jumlah data 10 elemen.  

Penelitian MDGP yang menggunakan HGA dan LCW dengan studi kasus 

kamar asrama ITERA telah dilakukan oleh Arief Apriandi, dkk. Dari penelitian 

tersebut didapatkan bahwa nilai fitness yang didapatkan dari hasil pengelompokkan 

menggunakan metode LCW lebih tinggi dibandingkan dengan HGA yaitu 

meningkat 0,0066% pada asrama pria dengan jumlah 305 data mahasiswa dan 

0,0011% pada asrama wanita dengan jumlah 460 data mahasiswi. Sementara itu 

metode HGA memiliki waktu komputasi yang lebih rendah karena LCW 

memberikan waktu komputasi sebesar 684% lebih lama pada kasus asrama pria dan 

660% lebih lama pada kasus asrama wanita [2]. Rangkuman penelitian terdahulu 

terkait MDGP dengan berbagai algoritma dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2 1 Penelitian Terkait 

Peneliti 
Metode dan 

Permasalahan 
Hasil Penelitian 

J. Brimberg, N. 

Mladenović, & 

D. Urošević 

“(2015) 

Penggunaan algoritma 

SGVNS untuk 

permasalahan MDGP 

Algoritma SGVNS memberikan 

peningkatan kualitas solusi dari 

algoritma HGA, GVNS, TS-SO, 

dan ABCO. Ditemukan 

peningkatan sebesar 2.82 % dari 

HGA di set I Ranreal instances 

untuk permasalahan MDGP 

jenis EGS dengan jumlah 

elemen sebanyak 480. 

J. Brimberg, S. 

Janićijević, N. 

Mladenović, & 

D. Urošević 

(2017) 

Penggunaan algoritma 

SGVNS untuk 

permasalahan CPP 

SGVNS memberikan 

peningkatan hasil kualitas dalam 

contoh skala besar dibandingkan 

dengan algoritma NS-R, NS-TS, 

dan CPLEX-LP. Peningkatan 

rata-rata sebesar 1.11% dari 

algoritma Neighborhood Search 

uses a Relocation algorithm 

(NS-R) dan 0.96% dari 

algoritma Neighborhood Search 

uses a Tabu Search (NS-TS) 

J. Brimberg, N. 

Mladenović, 

R. Todosijević, 

and D. 

Urošević 

(2019) 

Penggunaan algoritma 

SGVNS untuk 

permasalahan CCP 

SGVNS memberikan 

peningkatan dalam pencarian 

solusi dan running time CPU 

ketika dibandingkan dengan 

algoritma GVNS, IGVNS, TS, 

dan GRASP+TA. Peningkatan 

sebesar 1.97% dari GRASP+TS 

pada data set RanReal480 

Z. P. Fan, Y. 

Chen, J. Ma, 

and S. Zeng 

(2011) 

Penggunaan algoritma HGA 

untuk permasalahan MDGP 

Algoritma HGA memberikan 

hasil pencarian solusi lebih baik 

daripada GA dan LCW. 

Peningkatan rata-rata solusi dari 

1152.48 oleh LCW menjadi 

1178.533 oleh HGA 

A. A. RZ, A. 

Apriandi, and 

R. Herwanto 

Penggunaan metode HGA 

dan LCW untuk 

permasalahan MDGP 

dengan studi kasus kamar 

asrama ITERA 

Algoritma LCW memberikan 

hasil fungsi objektif yang lebih 

tinggi disbanding HGA, akan 

tetapi HGA memberikan waktu 

komputasi yang lebih cepat 

daripada metode LCW 
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Peneliti Metode dan 

Permasalahan 

Hasil Penelitian 

Adinda 

Virguinia Ayu 

P.M (2020) 

Penerapan algoritma 

SGVNS dan HGA untuk 

permasalahan MDGP 

Menentukan algoritma dengan 

kualitas hasil pengelompokkan 

terabaik antara HGA dengan 

SGVNS  

 

2.2 Maximally Diverse Grouping Problem 

Maximally Diverse Grouping Problem (MDGP) adalah permasalahan tentang 

pengelompokkan sejumlah N elemen ke dalam kelompok G yang saling terpisah 

sehingga keragaman antar elemen di dalam kelompok yang sama bernilai maksimal 

[1]. MDGP merupakan permasalahan NP-complete yang dibuktikan melalui 

penelitian oleh Feo dan Khellaf [10].  

Salah satu contoh persoalan MDGP adalah membagi mahasiswa ke dalam 

kelompok belajar yang beragam untuk memastikan bahwa sebuah proyek 

dievaluasi dari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat meningkatkan 

lingkungan belajar [11]. Persoalan MDGP memiliki dua buah varian yaitu Equals 

Group Size (EGS) dan Different Group Size (DGS). EGS adalah varian dengan 

semua kelompok G memiliki jumlah elemen yang sama, dengan N = mG. 

Sebaliknya, DGS adalah varian yang memungkinkan setiap kelompok G memiliki 

jumlah elemen yang berbeda dengan rentang [ag,bg] dimana ag <= bg untuk g = 

1,…,G. Pada studi kasus penelitian ini, varian MDGP yang digunakan adalah DGS 

untuk asrama pria dan EGS untuk asrama wanita.  

 Untuk merumuskan MDGP maka diasumsikan bahwa setiap elemen dapat 

diwakili oleh seperangkat atribut. Setiap elemen N yang akan dikelompokkan ke 

sejumlah G mempunyai atribut sebanyak K. Sehingga pik adalah nilai elemen atribut 

k, dimana k ∊ {1,…,K} dan i ∊ {1,…,N}. Untuk mengukur diversitas antara elemen 

pi dan pj dapat digunakan fungsi jarak Euclidean antar titik (dij) yang bertujuan 

untuk mempartisi himpunan P ke dalam kelompok G yang dapat dilihat pada 

persamaan (1), sehingga jumlah diversitas masing-masing kelompok 

dimaksimalkan. 
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𝑑𝑖𝑗 =  √∑(𝑝𝑖𝑘  − 𝑝𝑗𝑘)2

𝐾

𝑘=1

 

 

( 1 ) 

 

MDGP dapat dirumuskan sebagai pemrograman integer dengan sebuah variabel 

biner xig yang bernilai 1 apabila pi berada dalam grup g dan 0 jika sebaliknya [1] 

yang dapat dilihat pada persamaan (6). Formulasi matematis MDGP dapat dilihat 

pada Persamaan (2), (3), (4), (5), (6) dan (7). 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑔𝑥𝑗𝑔

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖=1

𝐺

𝑔=1

 ( 2 ) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  ∑ 𝑥𝑖𝑔 = 1            𝑖 = 1, 2, … , 𝑁

𝐺

𝑔=1

 ( 3 ) 

 

∑ 𝑥𝑖𝑔 ≥ 𝑎𝑔            𝑔 = 1, 2, … , 𝐺

𝑁

𝑖=1

 ( 4 ) 

∑ 𝑥𝑖𝑔 ≤ 𝑏𝑔             𝑔 = 1, 2, … , 𝐺

𝑁

𝑖=1

 ( 5 ) 

𝑥𝑖𝑔 ∈  {0,1}           𝑖 = 1, 2, … , 𝑁, 𝑔 = 1, … , 𝐺   ( 6 ) 

∑ 𝑥𝑖𝑔 = 𝑚,            𝑔 = 1, 2, … , 𝐺

𝑁

𝑖=1

 ( 7 ) 

Fungsi objektif yang ada pada Persamaan (2) merupakan formula untuk 

menjumlahkan jarak semua pasangan elemen yang dimiliki oleh sebuah grup. 

Persamaan (3) memastikan bahwa setiap elemen ditugaskan tepat ke dalam satu 

grup. Persamaan (4) dan (5) merupakan batas minimum dan maksimum ukuran 

grup. Pada MDGP dengan varian EGS, diasumsikan bahwa ag = bg = m untuk semua 

grup g = 1,2,…,G, sehingga persamaan ketiga dan keempat dapat dituliskan sebagai 

persamaan (7). 
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2.3 Hybrid Genetic Algorithm 

Genetic Algorithm (GA) pertama kali diperkenalkan oleh Holland dan telah 

berhasil digunakan untuk berbagai masalah optimasi [12]. GA adalah teknik 

optimasi yang cerdas berdasarkan simulasi evolusi biologis. Secara umum GA 

berkinerja dengan baik di global search akan tetapi relatif lambat dalam mengarah 

ke lokal optima. Sementara itu, algoritma Local Search (LS) dapat menemukan 

lokal optimum, tetapi biasanya buruk dalam mencari global search. Oleh karena 

itu, LS kemudian di integrasikan dengan GA untuk membantu meningkatkan 

kinerja dari GA dalam menyelesaikan MDGP yang kemudian disebut dengan 

Hybrid Genetic Algorithm (HGA).  Berikut adalah langkah-langkah algoritma HGA 

untuk menyelesaikan MDGP [9]. 

2.3.1 Pengkodean 

Pada dasarnya MDGP terdiri dari 2 jenis informasi yaitu informasi elemen 

dan informasi grup. Sementara itu, skema pengkodean memiliki dua bagian yaitu 

bagian objek dan bagian grup. Bagian grup termasuk ke dalam bagian objek dan 

mengambil bagian di operasi crossover dan mutasi. Di bagian objek, setiap gen 

dimasukkan ke dalam nomor grup, yang menunjukkan bahwa elemen yang sesuai 

dialokasikan ke grup tersebut. Sementara pada group section, semua nomor grup 

tercantum dalam urutan acak. Persamaan (8) adalah notasi yang digunakan untuk 

merepresentasikan kromosom. 

𝑞1, 𝑞2, …  , 𝑞𝑚|𝑄1, 𝑄2, …  , 𝑄𝐺 ( 8 ) 

Di mana qi ∈{ 1,2,...,G} menunjukan elemen pi dialokasikan ke grup qi (1 ≤ i ≤ N), 

dan Qg adalah nomor grup (1 ≤ g ≤ G). Sebagai contoh, sebuah kromosom dengan 

urutan 132213 | 1 2 3 mengindikasikan bahwa elemen p1 dan p5 berada dalam grup 

u1, elemen p3 dan p4 berada dalam grup u2 dan elemen p2 dan p6 berada dalam 

grup u3. 

2.3.2 Inisialisasi 

Ada dua langkah dalam melakukan inisialisasi. Langkah pertama yaitu 

membangun sebuah grup dengan secara konsekuen mengalokasikan elemen N ke 
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dalam grup G. Setiap elemen dialokasikan tepat hanya ke dalam satu grup dan setiap 

grup diisi oleh S anggota. Apabila N/G adalah sebuah integer maka semua grup 

memiliki ukuran yang sama, jika tidak maka grup sebanyak (G-1) pertama memiliki 

ukuran yang sama yaitu /N G   dan grup terakhir memiliki ukuran (N- S(G-1)). 

Langkah kedua yaitu melakukan perpindahan elemen dari grup satu ke grup lainnya 

sampai ukuran grup berada pada batas yang ditentukan. Sebagai contoh, diberikan 

17 elemen yang akan terbagi ke dalam 4 buah kelompok. Maka pembagian anggota 

kelompok akan menjadi /N G    untuk 3 buah kelompok awal yaitu masing-

masing 4 buah elemen dan kelompok terakhir beranggotakan 5 buah elemen. 

2.3.3 Seleksi 

Proses seleksi merupakan proses untuk mendapatkan dua buah parents 

berkualitas dengan menggunakan strategi roulette-wheel berbasis peringkat untuk 

proses crossover. Setiap kromosom diberi bagian dari roulette-wheel imajiner 

berdasarkan peringkat nilai fitness-nya. Nilai tersebut kemudian di normalisasikan 

antara 0 dan 100. Semakin besar nilai fitness nya maka semakin besar pula peluang 

individu untuk terpilih sebagai parent. Peluang dari setiap kromosom (𝑝(𝑖)) untuk 

terpilih sebagai parent dapat dihitung dengan membagi nilai fitness function dari 

elemen i (𝑓(𝑖)) terhadap total keseluruhan nilai fitness function (∑ 𝑓(𝑗)𝑛
𝑗=1 ) yang 

dapat dilihat pada Persamaan (9). 

𝑝(𝑖) =  
𝑓(𝑖)

∑ 𝑓(𝑗)𝑛
𝑗=1

 ( 9 ) 

2.3.4 Crossover 

Operasi crossover menghasilkan individu baru dengan menggabungkan 

informasi yang terkandung dalam parents dengan menukar bagian kromosom 

parents. Operasi crossover dapat menyebabkan tumpang tindih yaitu keadaan 

dimana kromosom keturunan mengandung satu atau lebih kelompok yang berbagi 

beberapa elemen yang sama. Jenis keturunan yang tumpang tindih tidaklah valid 

karena masalah pengelompokkan mengharuskan setiap elemen hanya dimiliki oleh 
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sebuah grup. Oleh karena itu Falkenauer mengusulkan operasi crossover khusus 

untuk permasalahan pengelompokkan.  

 

Gambar 2.1 Proses Crossover 

Langkah kerja crossover untuk permasalahan pengelompokkan yaitu 

dengan memilih titik tengah dari masing-masing parents, kemudian memasukkan 

isi dari titik tengah parent kedua ke titik tengah parent pertama. Lalu hapus semua 

elemen yang berulang setelah dilakukan injeksi. Setelah prosedur crossover 

dilakukan, keturunan yang dihasilkan mungkin masih ilegal karena kelompok bisa 

berada di luar kisaran yang ditentukan. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikannya 

digunakan algoritma group size adjustment untuk menyesuaikan ukuran grup 

dengan range yang diberikan.  

Sebagai contoh, diberikan 10 elemen yang akan terbagi ke dalam 3 buah 

kelompok dengan batasan maksimum dan minimum yang berbeda-beda (a1 = 3, b1 

= 6, a2 = 2, b2 = 4, a3 = 3, b3 = 5). Kemudian terdapat dua buah parent yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.1a. Proses menghasilkan keturunan dilakukan dengan cara  

memasukkan crossing points dari parent 2 ke crossing point parent 1. Proses injeksi 
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ditunjukkan pada kotak dengan label abu-abu. Dari hasil injeksi, diketahui bahwa 

beberapa elemen muncul sebanyak 2 kali. Oleh karena itu dilakukan penghapusan 

elemen yang muncul lebih dari sekali (Gambar 2.1b). Setiap anggota yang berasal 

dari kelompok yang sama dikombinasikan sehingga menghasilkan kelompok-

kelompok baru. Hasil kombinasi dapat dilihat pada Gambar 2.1c. Akan tetapi 

diketahui bahwa ada kelompok yang melanggar range yang diberikan sehingga 

secara acak dipilih beberapa elemen dari kelompok 1 (g1) dan kelompok 2 (g2) 

untuk mengisi kelompok 3 (g3) dan menghasilkan kelompok yang sesuai dengan 

ukurannya yang dapat dilihat pada Gambar 2.1d.  

2.3.5 Mutasi 

Mutasi dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik di dalam 

populasi dengan memperkenalkan variasi acak ke dalam anggota populasi. Operasi 

mutasi pada HGA dilakukan dengan memilih secara acak dua kelompok lalu 

memilih β elemen dari masing-masing kelompok, dimana β adalah jumlah gen yang 

akan dimutasi. Pada proses ini dilakukan pertukaran β elemen dari sebuah 

kelompok ke kelompok lain yang terpilih. Sebagai contoh, melanjutkan dari contoh 

pada proses crossover, dimisalkan β = 1 dan grup yang terpilih secara acak adalah 

grup 1 (g1) dan grup 2 (g2). Maka dua buah elemen secara acak terpilih dan ditukar, 

semisal p6 pada g3 dan p4 pada g1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

2.2 

 

Gambar 2.2 Proses Mutasi 

2.3.6 Local Search 

Local search pada HGA merupakan prosedur berulang. Di setiap iterasi, 

dilakukan pemindaian terhadap neighbour solution dan memilih yang terbaik untuk 

menggantikan solusi saat ini. Neighbour solution diperoleh dengan menukar dua 
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buah elemen dari kelompok yang berbeda dari solusi saat ini. Apabila ditemukan 

peningkatan nilai objektif maka elemen ditukar, jika tidak maka dilakukan 

pencarian kembali di iterasi selanjutnya. 

2.3.7 Kriteria Berhenti 

Jumlah generasi (iterasi) digunakan sebagai kriteria berhenti. Jika jumlah 

iterasi rendah maka peluang untuk menemukan hasil terbaik juga rendah akan tetapi 

apabila jumlah generasi tinggi, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan 

iterasi akan lebih lama. Oleh karena itu, digunakanlah g_LS sebagai simbol dari 

jumlah iterasi LS dan g_GA sebagai jumlah iterasi GA. Berdasarkan penelitian, 

diperoleh bahwa hasil terbaik dapat ditemukan dengan g_LS = 1 dan g_GA = 30 

[9]. 

2.4 Skewed General Variable Neighborhood Search (SGVNS) 

SGVNS pertama kali diperkenalkan oleh Jack Brimberg, dkk untuk 

menyelesaikan permasalahan pengelompokkan. Algoritma ini berbeda dengan 

algoritma VNS yang diusulkan oleh Hansen dan Mladenovic untuk menyelesaikan 

MDGP. SGVNS merupakan varian dari VNS yang merupakan gabungan dari 

intensifikasi pencarian lokal oleh GVNS dan diversifikasi yang disediakan oleh 

SVNS [1]. SGVNS mengizinkan adanya skewed moves di dalam operasi GVNS.  

2.4.1 Ruang solusi MDGP 

Ruang solusi berisikan kemungkinan pembagian elemen ke dalam 

kelompok. Sebuah divisi disebut layak jika dan hanya jika setiap kelompok 

mengandung setidaknya ag dan paling banyak bg elemen, dimana ag adalah jumlah 

minimum dan bg adalah jumlah maksimum elemen. Solusi saat ini direpresentasikan 

oleh vektor xc dengan panjang N sedemikian rupa sehingga 𝑥𝑐[𝑖] adalah label grup 

yang mengandung elemen i, dimana i = 1,2,…,N.  Untuk mempercepat pencarian 

lokal maka digunakan matriks sdc sedemikian rupa sehingga sdc[i][g] adalah jumlah 

keanekaragaman antara elemen i dengan semua elemen yang ada dalam kelompok 

g pada solusi saat ini yang dapat di lihat pada Persamaan (10). Untuk solusi saat ini, 

matriks sdc memiliki kompleksitas O(N2).  Untuk solusi yang diwakili oleh vektor 
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xc memungkinkan untuk menghitung nilai fungsi objektif yang diberikan dalam 

rumus pada Persamaan (11). Nilai fungsi objektif juga dapat dihitung menggunakan 

matriks sdc yang dihitung sebelumnya dengan menggunakan Persamaan (13). 

𝑠𝑑𝑐[𝑖][g] =  ∑ 𝑑ij

𝑗=1,2,...,𝑁;𝑥𝑐[𝑗]=𝑔

 
( 10 ) 

𝑓𝑐  =  𝑓(𝑥𝑐)  =  ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝜒(𝑥𝑐, 𝑖, 𝑗)

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 ( 11 ) 

di mana 

𝜒(𝑥𝑐 , 𝑖, 𝑗) = {
1, 𝑖𝑓 𝑥𝑐[𝑖] =  𝑥𝑐[𝑗]

0, 𝑖𝑓 𝑥𝑐[𝑖] ≠ 𝑥𝑐[𝑗]
 ( 12 ) 

𝑓(𝑥𝑐)  =
1

2
 ∑ 𝑠𝑑𝑐[𝑖][𝑥𝑐[𝑖]]

𝑁

𝑖=1

 ( 13 ) 

2.4.2 VND pencarian lokal 

Variable Neighborhood Descent (VND) yang digunakan untuk pencarian 

lokal terbagi menjadi tiga buah pendekatan yaitu Insertion, Swap, dan 3-Chain. Ada 

dua buah varian VND yang diusulkan yaitu VND-2 dan VND-3. VND-2 

menggunakan dua pendekatan yaitu Insertion dan Swap secara berurutan, 

sementara VND-3 menggunakan tiga pendekatan dengan urutan Insertion, Swap, 

dan 3-Chain. Jika peningkatan tidak ditemukan pada pendekatan tertentu dari solusi 

saat ini, maka pencarian dilanjutkan ke pendekatan selanjutnya sesuai dengan 

urutan. Jika peningkatan ditemukan maka pencarian tetap dilakukan pada tahap 

Insertion sebagai pendekatan pertama dalam urutan. Dan jika peningkatan tidak 

dapat ditemukan meskipun telah melalui semua pendekatan sesuai dengan urutan, 

maka pencarian lokal dihentikan. 

2.4.2.1 Insertion 

Solusi pada tahap ini diperoleh dengan memindahkan tepat hanya satu buah 

elemen dari kelompok saat ini ke kelompok yang lain. Solusi baru disimbolkan 

dengan xn yang diperoleh dari solusi saat ini xc dengan memindahkan elemen i dari 

kelompok saat ini yaitu g1 ke kelompok g2. Karena elemen i telah berpindah dari 
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kelompok g1 maka jumlah keanekaragaman didalam kelompok g1 mengalami 

penurunan, dihitung dengan menjumlahkan perbedaan antara i dan semua elemen 

lain yang ada di dalam kelompok g1 sesuai dengan Persamaan (15). Elemen i yang 

berpindah ke dalam kelompok g2 mengakibatkan jumlah keanekaragaman didalam 

kelompok g2 meningkat, dihitung dengan menjumlahkan semua perbedaan antara i 

dengan elemen lain yang berada pada kelompok g2 yang dapat dilihat pada 

Persamaan (16). Pada kasus ini, jumlah keanekaragaman disetiap kelompok kecuali 

g1 dan g2 tidaklah berubah. Untuk menghitung perbedaan antara nilai fungsi 

objektif (Δ𝑓) untuk solusi xc dan xn digunakan formula pada Persamaan (14). 

 Δ𝑓 =  𝑓(𝑥𝑛) −  𝑓(𝑥𝑐) =  𝑠𝑑𝑐[𝑖][g2]  − 𝑠𝑑𝑐[𝑖][𝑔1] ( 14 ) 

Jika Δ𝑓 > 0 maka elemen i akan berpindah dari kelompok g1 ke kelompok 

g2 dan jumlah keanekaragaman dari masing-masing kelompok diperbaharui dengan 

formula pada Persamaan (15) dan (16). 

𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔1] = 𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔1]  − 𝑑𝑗𝑖 ( 15 ) 

dan 

𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔2] = 𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔2] + 𝑑𝑗𝑖 ( 16 ) 

Pembaruan matriks sdc setelah operasi Insertion memiliki kompleksitas 

O(N), sementara kardinalitas dari pendekatan Insertion adalah O(GN). 

2.4.2.2 Swap 

Swap memuat solusi yang diperoleh dengan menukar sepasang elemen 

milik kelompok yang berbeda. Dimisalkan elemen i adalah anggota kelompok gi 

dan j adalah anggota kelompok gj. Solusi terbaru disimbolkan dengan xn yang 

diperoleh setelah perpindahan yang dilakukan elemen i ke dalam kelompok gj dan 

elemen j ke dalam kelompok gi. Setelah elemen i dihapus dari kelompok gi, maka 

perbedaan antara elemen i dan elemen yang tersisa di dalam kelompok gi tidaklah 

berkontribusi terhadap nilai fungsi objektif dari solusi yang baru. Akan tetapi, 

elemen i yang tergabung ke dalam kelompok gj membuat perbedaan antara i dan 
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elemen yang ada pada kelompok gj berkontribusi terhadap nilai fungsi objektif dari 

solusi yang baru. Apabila selisih nilai fungsi objektif yang dihasilkan lebih dari nol, 

maka perpindahan antara elemen i dan j dilakukan.  Untuk menghitung selisih 

antara nilai fungsi objektif saat ini dengan nilai fungsi objektif yang baru digunakan 

formula pada Persamaan (17). Di mana 𝑠𝑑𝑐[𝑖][g𝑗] adalah nilai keberagaman antara 

elemen i dengan elemen lain dalam grup j, 𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔𝑖] adalah nilai keberagaman 

antara elemen j dengan elemen lain dalam grup i,  𝑠𝑑𝑐[𝑖][g𝑖] adalah nilai 

keberagaman antara elemen i dengan elemen lain dalam kelompok nya, dan 

𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔𝑗] adalah nilai keberagaman antara elemen j dengan elemen lain dalam 

kelompok nya.  

Δ𝑓 =  𝑓(𝑥𝑛) −  𝑓(𝑥𝑐)

=  𝑠𝑑𝑐[𝑖][g𝑗]  −  𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔𝑖] + 𝑠𝑑𝑐[𝑖][g𝑖]  −  𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔𝑗]

− 2𝑑𝑖𝑗 

( 17 ) 

Kardinalitas dari pendekatan Swap ini adalah O(N2). Setelah melakukan 

perpindahan dengan pendekatan Swap maka matriks sdc perlu untuk diperbarui dan 

kompleksitas pembaruannya adalah O(N). 

2.4.2.3 3-Chain 

Perpindahan 3-Chain ditentukan oleh tiga buah elemen yaitu i, j, dan k 

yang berasal dari tiga kelompok yang berbeda yaitu gi, gj, dan gk. Masing-masing 

elemen saling berpindah, elemen i ke kelompok gj, elemen j ke kelompok gk dan 

elemen k ke kelompok gi. Persamaan (18) adalah formula untuk menghitung 

perbedaan antar nilai fungsi objektif. 

Δ𝑓 =  𝑓(𝑥𝑛) −  𝑓(𝑥𝑐)

=  (𝑠𝑑𝑐[𝑖][g𝑗]  −  𝑠𝑑𝑐[𝑖][𝑔𝑖]) + (𝑠𝑑𝑐[𝑗][g𝑘]  −  𝑠𝑑𝑐[𝑗][𝑔𝑗])

+ (𝑠𝑑𝑐[𝑘][g𝑖]  −  𝑠𝑑𝑐[𝑘][𝑔𝑘]) − (𝑑𝑖𝑗 + 𝑑𝑗𝑘 + 𝑑𝑘𝑖) 

( 18 ) 

Nilai kompleksitas dari solusi tersebut adalah O(1) sementara kardinalitas 

dari pendekatan 3-Chain adalah O(N3). 
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2.4.3 Inisialisasi 

Tahap ini memiliki dua fase, fase yang pertama memastikan setiap 

kelompok memuat paling sedikit ag elemen dengan menyisipkan elemen yang 

dipilih. Fase yang kedua, mendistribusikan elemen yang tersisa sehingga setiap 

kelompok memuat paling banyak bg elemen. Diawal pengerjaan dilakukan 

pemilihan G elemen secara acak dan menyisipkannya pada kelompok yang berbeda. 

Kumpulan elemen yang saat ini dimasukkan pada kelompok g disimbolkan dengan 

Eg. Untuk melakukan fase pertama, dipastikan bahwa setiap kelompok memiliki 

elemen yang lebih sedikit dari minimum yang ditentukan dengan menggunakan 

Persamaan (19). 

𝐺′ = {g ∶ |𝐸g| <  𝑎g} ( 19 ) 

Setiap iterasi pada fase pertama melakukan pemilihan elemen i secara acak 

dan menempatkannya ke kelompok yang dipilih, di mana setiap  g ∈  𝐺′. Jadi di 

setiap kelompok akan dihitung nilai rata-rata antara elemen i dengan elemen lain 

yang dimiliki kelompok, lalu memilih kelompok dengan jarak rata-rata yang 

terbesar. Kelompok yang terpilih disimbolkan dengan Dig seperti pada Persamaan 

(20). 

𝐷𝑖g =
∑ 𝑑𝑖𝑗𝑗∈𝐸g 

|𝐸g|
 ( 20 ) 

Fase pertama berakhir saat sekumpulan 𝐺′ telah kosong. Pada fase kedua 

dipastikan bahwa setiap kelompok memiliki elemen yang tidak melebihi batas 

maksimum (bg) yang dituliskan dengan Persamaan (21). 

𝐺′ = {g ∶ |𝐸g| <  𝑏g} ( 21 ) 

Fase kedua akan berakhir saat semua elemen telah ditempatkan ke dalam 

kelompok. Inisialisasi juga dapat dibuat secara acak dengan menempatkan elemen 

secara acak ke dalam kelompok yang terpilih tanpa menggunakan jarak rata-rata 

maksimal. 
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2.4.4 Shaking 

Pada tahap ini di definisikan pendektan kth sebagai sekumpulan solusi yang 

diperoleh dari gerakan Swap yang dilakukan secara berturut-turut. Dua buah elemen 

dari dua kelompok yang berbeda selalu dipilih untuk melakukan perpindahan. 

2.4.5 Skewed VNS 

Setelah prosedur shaking dan pencarian lokal diterapkan, maka solusi saat 

ini akan berpindah ke solusi baru apabila kondisi pada Persamaan (22) terpenuhi. 

Di mana xb adalah solusi terbaik yang ditemukan, xc adalah solusi saat ini dan α 

adalah nilai 0.05 yang dipilih melalui tes yang dilakukan. 𝜌(𝑥1, 𝑥2) merupakan 

simbol dari jarak antara solusi x1 dan x2. Untuk menghitung jarak antara 𝑥1 dan 𝑥2 

digunakan rumus pada Persamaan (23). 

𝑓(𝑥𝑛)

𝑓(𝑥𝑐)
+ 𝛼𝜌(𝑥𝑐, 𝑥𝑛) > 1 dan 

𝑓(𝑥𝑛)

𝑓(𝑥𝑏)
+ 𝛼𝜌(𝑥𝑏, 𝑥𝑛) > 1  ( 22 ) 

𝜌(𝑥1, 𝑥2)

=
|{𝑖, 𝑗): ((𝑥(1)[𝑖] = 𝑥(1)[𝑗]) ⋀(𝑥(2)[𝑖] ≠ 𝑥(2)[𝑗]) ⋁(𝑥(1)[𝑖] ≠ 𝑥(1)[𝑗]) ⋀(𝑥(2)[𝑖] = 𝑥(2)[𝑗]))}|

𝑁2

𝐺⁄
 

( 23 ) 

 

 

 

 

 

 

 


