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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pemasaran atau pengantaran produk ke beberapa customer, terdapat 

banyak alternatif jalan yang bisa ditempuh sales untuk sampai ke semua customer 

tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi seorang sales karena harus 

menentukan rute yang akan ditempuh dari banyaknya alternatif yang ada. Agar 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tentunya penyelesaian 

yang harus dipilih adalah yang paling optimal sehingga semua customer dapat 

dikunjungi dengan jarak minimal. Permasalahan tersebut dikenal sebagai 

permasalahan perjalanan sales atau Travelling Salesman Problem (TSP).  

Mengutip dari wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki) tentang awal mula 

dari permasalahan TSP muncul karena adanya Icosian Game yang diciptakan oleh 

William Rowan Hamilton, yaitu permainan puzzle rekreasi untuk menemukan 

cycle Hamiltonian. Selama tahun 1930, model umum TSP dipelajari oleh 

matematikawan di Viena dan Havard, terutama Karl Menger. Lebih lanjut, 

Hassler Whitney memperkenalkan permasalahan tersebut dengan istilah 

Travelling Salesman Problem, yaitu masalah optimasi kombinatorial yang 

melibatkan seorang salesman untuk melakukan kunjungan ke beberapa kota. 

Setiap kota hanya boleh dilewati tepat satu kali dan kembali lagi ke kota awal 

dengan menempuh jarak minimum. Pada dasarnya TSP mempunyai konsep 

sederhana dan mudah dipahami, tetapi mempunyai penyelesaian yang sulit jika 

dipandang dari segi komputasi. Travelling Salesman Problem dapat diselesaikan 

baik secara konvensional maupun berbasis pada kecerdasan buatan. Secara 

konvensional, algoritma exhaustive memecahkan masalah dengan mencari semua 

kombinasi yang mungkin terjadi yaitu sebanyak !/ 2n n  untuk sejumlah n kota, 

kemudian memilih kombinasi perjalanan dengan jarak terdekat (Gunadi, 2001). 

Salah satu algoritma yang berbasis pada kecerdasan buatan adalah Jaringan Syaraf 

tiruan (JST). Jaringan Syaraf tiruan dapat menyelesaikan persoalan yang rumit 
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yang tidak dapat diselesaikan dengan komputasi secara konvensional (Kristanto, 

2004). 

Menurut Fauset (1994), jaringan syaraf tiruan adalah sistem pemroses 

informasi dengan karakteristik yang hampir sama dengan jaringan syaraf biologi. 

Sifat karakteristik tersebut meliputi pola koneksi antar neuron (arsitektur), metode 

untuk menentukan bobot antar koneksi (algoritma pembelajaran), dan fungsi 

aktivasi pada neuron. Pada proses pembelajaran, JST memodifikasi tingkah laku 

sesuai keadaan lingkungannya dan dapat mengatur dirinya sendiri untuk 

menghasilkan suatu respon yang konsisten terhadap serangkaian masukan. Proses 

pelatihan selesai pada saat respon jaringan sudah tidak peka terhadap perubahan 

minor dari masukan sampai tingkat tertentu atau mencapai konvergen (Kristanto, 

2004). Jaringan Syaraf tiruan dapat diaplikasikan untuk pengklasifikasian pola, 

pengelompokkan pola sejenis, atau pencarian solusi masalah optimasi.  

Salah satu model JST adalah jaringan Hopfield. Jaringan yang diberi nama 

sesuai nama penemunya ini, terbukti dapat menyelesaikan masalah optimasi 

kombinatorial. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurbaiti, jaringan 

Hopfield digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian rute terpendek dan 

hasilnya dibandingkan dengan algoritma Dijkstra. Penelitian tersebut 

menunjukkan hasil bahwa untuk mencari lintasan terpendek, algoritma Hopfield 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding algoritma Dijkstra (Nurbaiti, 

2000). Masalah optimasi kombinatorial lain yang sangat terkenal adalah 

Travelling Salesman Problem. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dikaji kembali 

jurnal yang ditulis oleh Mańdziuk (1996) dan Gunadi (2001) tentang penggunaan 

jaringan Hopfield untuk menyelesaikan TSP. Pada skripsi ini, algoritma Hopfield 

diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman Delphi 7.0. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana mengaplikasikan algoritma jaringan 

Hopfield pada Travelling Salesman Problem (TSP)? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berikut adalah batasan masalah yang digunakan dalam skripsi ini 

1. setiap kota yang akan ditempuh saling terhubung, 

2. jarak kota yang digunakan sebagai input adalah jarak terpendek, 

3. kondisi jalan diabaikan, 

4. besar energi sebanding dengan jarak, 

5. jumlah kota yang ditempuh adalah 4 hingga 10 kota. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dapat mengaplikasikan algoritma 

jaringan Hopfield pada TSP. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Dengan menggunakan jaringan Hopfield untuk Travelling Salesman 

Problem, diperoleh rute dengan jarak yang minimal maka energi yang dibutuhkan 

lebih sedikit sehingga dapat meminimalkan biaya pemasaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Travelling Salesman Problem (TSP) 

Definisi TSP menurut Chartrand and Oellerman (1993) sebagai berikut. 

Diberikan himpunan n kota dan jarak diantara dua kota maka dicari jarak minimal 

yang ditempuh seorang sales ke semua kota dengan setiap kota dikunjungi tepat 

satu kali dan kembali lagi ke kota semula. Jarak minimal yang ditempuh tersebut 

merupakan solusi dari masalah TSP. 

 
2.1.2 Jaringan Syaraf Tiruan 

Definisi JST menurut Kristanto (2004) adalah sistem komputasi di mana 

arsitektur dan operasi diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologi di 

dalam otak. Jaringan syaraf tiruan merupakan suatu representasi buatan dari otak 

manusia yang mencoba mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia 

menggunakan program komputer. 

Neuron pada jaringan syaraf biologis terdiri dari 

1. dendrit yaitu serat-serat saraf yang membawa sinyal elektrik ke sel, 

2. soma, yang melakukan komputasi suatu fungsi non-linear dari input-inputnya, 

3. axon yaitu serat tunggal panjang yang membawa sinyal elektrik dari soma ke 

neuron lain. 

 Sebuah neuron tiruan yang merupakan dasar dari JST ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 berikut. 

 
Gambar 2.1. Model matematis jaringan syaraf tiruan. 
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Pada Gambar 2.1 dijelaskan bahwa input dalam jaringan adalah x1,x2,..., xn 

yang beranalogi dengan tingkat rangsangan yang datang dan kumpulan nilai bobot 

koneksi w1, w 2,..., w n yang secara biologis memiliki analogi dengan kekuatan 

sinaptis yang dimiliki neuron. Hasil perkalian antara nilai input dan bobot 

dijumlahkan serta disimpan dalam neuron kemudian dimasukkan dalam fungsi 

non linear f.  Pada ambang batas tertentu (treshold), fungsi f akan menghasilkan 

output dan apabila dibawah ambang batas fungsi f tidak menghasilkan output. 

Fungsi f disebut sebagai fungsi aktivasi atau fungsi transfer. Berdasarkan Fauset 

(1994), fungsi aktivasi yang digunakan Hopfield adalah 

 (2.1) 

dengan α  adalah penentu gradien fungsi, u adalah sinyal input jaringan, dan v(u) 

adalah keluaran (output). Semakin besar nilai α maka ouput yang dihasilkan 

semakin menuju ke angka biner. 

 
2.1.3 Jaringan Hopfield 

Algoritma jaringan syaraf Hopfield pertama kali dikenalkan oleh John  

Hopfield dari California Institute of Technology pada tahun 1982. Hopfield 

merancang sebuah jaringan syaraf tiruan yang kemudian dikenal dengan nama 

jaringan Hopfield. Jaringan Hopfield terbentuk dari N N×  input, dengan N  

adalah jumlah variabel dari obyek yang akan dioptimasi. Setiap input terhubung 

penuh satu sama lain (tetapi tidak dengan dirinya sendiri) dengan ij jiw w=  dan 

0iiw =  untuk setiap i,j (Kristanto, 2004). Bobot sinaptik jaringan Hopfield 

menggunakan vektor biner dimensi n. Jaringan Hopfield dapat diilustrasikan pada 

Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Arsitektur jaringan Hopfield. 

1( ) (1 tanh( )),
2

v u uα= +
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Dari Gambar 2.2, dijelaskan bahwa output setiap neuron diumpan balikkan ke 

input neuron lainnya melalui bobot koneksi ijw  yang tetap. Nilai output mula-

mula diinisialisasi untuk seluruh pola yang masuk. Pola yang tidak dikenal 

dimasukkan ke dalam jaringan sekali saja pada waktu kondisi nol. Kemudian 

jaringan akan beriterasi sampai output yang dihasilkan bersifat konvergen. 

Konvergen adalah pola output yang tidak berubah sampai iterasi selesai. Pola 

yang dinyatakan oleh neuron-neuron output setelah jaringan konvergen adalah 

output jaringan syaraf tiruan (Kristanto, 2004). Menurut Mańdziuk (1996), saat 

proses iterasi tersebut, sinyal input diperbaharui dengan persamaan  
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Pada persamaan (2.2), x dan y menunjukkan kota yang ditempuh, indek i,j 

menunjukkan posisi kota yang dikunjungi pada rute urutan ke-i atau ke-j, dan ,x yd  

adalah jarak antara kota x ke kota y yang ditunjukkan dengan matriks bobot 

berukuran n n× . Nilai-nilai vx,j, vy,i, vy,j+1, vy,j-1 adalah 0 atau 1, merupakan sinyal 

output yang dihasilkan dari sinyal input yang telah melalui proses aktivasi 

menggunakan persamaan (2.1). Konstanta A, B, C, D  adalah parameter yang 

harus ditentukan terlebih dahulu, τ adalah konstanta waktu jaringan dan time step 
510t −∆ = . 

 

2.1.4 Energi Jaringan 

Jaringan Hopfield bekerja dengan meminimalkan fungsi energi. 

Penyelesaian masalah optimasi dengan jaringan Hopfield diperlukan perhitungan 

fungsi energi. Fungsi energi harus ditentukan agar diperoleh kondisi minimal 

yang diharapkan. Jaringan akan mencapai kondisi yang konvergen pada saat 

diperoleh energi jaringan minimum (Fauset, 1994).  

 

 

, ( )x iu new =
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Fungsi energi (E) yang dikemukankan Hopfield and Tank untuk kasus 

TSP adalah 

 

2
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dengan konstanta A, B, C, D, m adalah parameter yang bernilai sama seperti pada 

persamaan (2.2). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai 

berikut. Jaringan Hopfield terdiri dari n × n neuron saling terhubung penuh yang 

disusun dalam larik dua dimensi n baris dan n kolom, dengan n merupakan total 

kota yang akan dikunjungi sales. Jumlah n kota yang telah ditentukan, dibuat 

matriks posisi berukuran n × n dengan kolom merupakan urutan kunjungan kota 

dan baris merupakan kota-kota yang akan dikunjungi. Jarak dari setiap pasang 

kota dibuat matriks bobot berukuran n × n dengan diagonal utama bernilai nol. 

Matriks posisi dan matriks bobot tersebut digunakan sebagai input 

jaringan. Mula-mula dilakukan inisialisasi secara random untuk seluruh pola 

matriks posisi. Pola yang tidak dikenal dimasukkan ke dalam jaringan sekali saja 

pada waktu kondisi nol. Kemudian matriks posisi dan matriks bobot yang tetap 

diiterasi. Pada setiap iterasi dilakukan perbaharuan nilai input (matriks posisi) 

hingga dicapai kondisi yang konvergen dan membentuk suatu rute TSP. Output 

dikatakan dapat membentuk rute TSP apabila hanya terdapat nilai ”1” pada setiap 

baris dan nilai ”1” pada setiap kolom, sehingga terdapat nilai ”1” sebanyak n pada 

matriks posisi. Jaringan Hopfield memiliki fungsi energi untuk mengetahui 

kestabilan jaringan. Jaringan Hopfield bekerja dengan meminimalkan fungsi 

energi. Pada saat kondisi telah konvergen ke rute TSP, diperoleh energi jaringan 

yang minimal. Jarak total yang ditempuh dapat dihitung dari output matriks posisi 

yang tetap tersebut. 

 

E =
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi literatur, yaitu mengkaji 

ulang jurnal yang dituliskan oleh Mańdziuk (1996) dan Gunadi (2001). Ide dasar 

dari penyelesaian permasalahan TSP adalah mencari energi jaringan minimum, 

sehingga diperoleh keadaan jaringan konvergen. Selanjutnya, dilakukan analisis 

terhadap algoritma jaringan Hopfield untuk menyelesaikan masalah TSP. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

1. menentukan jumlah kota yang dikunjungi (n), 

2. menentukan bobot konektivitas neuron. Bobot ini berupa matriks simetris 

berukuran n×n dengan diagonal utama bernilai 0. Bobot diinterprestasikan 

sebagai jarak terdekat antara masing-masing kota yang disimpan dalam 

matriks simetris ,x yd  (jarak kota x ke kota y sama dengan jarak kota y ke kota 

x), 

3. inisialisasi neuron input ux,i (x,i = 1, 2, 3, ..., n) secara random kemudian 

diaktivasi dengan persamaan (2.1) dan disimpan dalam matriks vx,i berukuran 

n×n, 

4. energi awal jaringan dihitung dengan persamaan (2.3), 

5. setiap input ux,i diperbaharui dengan persamaan (2.2), kemudian diaktivasi 

menggunakan persamaan (2.1) dan disimpan dalam matriks vx,i.  

6. langkah 5 diulang (looping) hingga konvergen ke suatu rute TSP terpenuhi 

atau pengulangan sebanyak 500 kali. Proses looping ini disebut sebagai 

iterasi internal. 

7. menghitung besar energi jaringan yang baru, 

8. langkah 3 hingga 8 diulang sebanyak 2n kali. Proses looping ini disebut 

sebagai iterasi eksternal. Dari iterasi eksternal dipilih energi paling minimum 

dan diperoleh rute yang tersimpan dalam matriks ,x iv  yaitu neuron output 

yang memiliki energi global minimum yang merupakan solusi TSP 

menggunakan jaringan Hopfield. 
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Dalam membuat aplikasi, spesifikasi alat komputer yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

1. Hardware 

 Perangkat keras yang penulis gunakan memiliki spesifikasi seperti yang 

disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Spesifikasi Hardware. 
Jenis Spesifikasi 

Processor Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80 GHz (2 CPUs)

Memory 512MB RAM 

Monitor Samsung SyncMaster 551v 17” 

VGA Card Intel(R) 82945G Express Chipset Family Internal 128.0 MB 

 

2. Software 

 Spesifikasi software yang penulis gunakan, disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Spesifikasi Software. 
Jenis Spesifikasi 

Sistem Operasi Windows XP SP 2 

Bahasa Pemrograman Borland Delphi 7 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada kasus Travelling Salesman Problem menggunakan jaringan syaraf 

tiruan Hopfield, langkah pertama adalah melakukan pemetaan antara 

permasalahan ke dalam struktur jaringan, kemudian melakukan analisis terhadap 

hasil keluaran yang dihasilkan jaringan. 

 

4.1 Formulasi Masalah 

Algoritma Hopfield terdiri atas beberapa proses yang saling terkait satu 

sama lain. Proses yang pertama adalah penentuan jarak antara kota-kota yang 

akan ditempuh dan proses selanjutnya adalah proses inisialisasi. Proses inisialisasi 

ini merupakan proses untuk menentukan nilai-nilai awal jaringan. Proses terakhir 

adalah proses analisa yang digunakan untuk menganalisa output yang diperoleh. 

Pada skripsi ini, alur algoritma jaringan Hopfield untuk menyelesaikan Travelling 

Salesman Problem digambarkan pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Alur algoritma jaringan Hopfield pada TSP. 

 
Berdasarkan Gambar 4.1, n2 iterasi disebut sebagai iterasi internal dan 2n 

iterasi dinamakan iterasi eksternal. Global minimum dari fungsi energi E 

merupakan solusi terbaik dari algoritma ini. Setiap iterasi internal, input 

dimasukkan pada saat kondisi awal. Nilai input dan bobot jaringan digunakan 

untuk menghitung energi awal jaringan. Kemudian jaringan akan memodifikasi 

dirinya sendiri yaitu melakukan proses perbaharuan sinyal input sesuai dengan 

persamaan (2.2) hingga kondisi jaringan konvergen. Misalkan TSP 

direpresentasikan sebagai matriks V  maka pada akhir iterasi yang konvergen ke 

INPUT 0 0
, ,i jv E  ,x iu  ,x iv  E OUTPUT v(u) 

n2 iterasi

2n iterasi dan dipilih energi jaringan minimum 
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sebuah rute TSP, setiap elemen ,x iv  (untuk setiap indeks x dan 1, 2,3,...,i n= ) 

merepresentasikan output neuron x,i yang bernilai 0 atau 1. Nilai , 1x iv =  berarti 

bahwa kota x dikunjungi pada rute ke-i dan , 0x iv =  berarti kota x pada rute ke-i 

tidak dikunjungi. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep dasar dari TSP bahwa 

setiap kota hanya dikunjungi tepat satu kali maka elemen dari matriks V harus 

memenuhi persyaratan yaitu nilai ”1” tunggal untuk setiap baris dan nilai ”1” 

tunggal untuk setiap kolom dan jumlah nilai ”1” pada matriks sebanyak n. Secara 

detail, alur algoritma Hopfield untuk menyelesaikan TSP dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

4.1.1 Proses Input 

Inisialisasi input dipilih secara random. Neuron input berupa matriks 

berukuran n n×  dengan n adalah jumlah kota yang dilalui. Selain neuron input, 

jaringan memerlukan bobot konektivitas tetap yang diperoleh dari perhitungan 

jarak dua titik yang merepresentasikan jarak terdekat kota satu ke kota yang lain.  

 

4.1.2 Proses Perbaharuan Input 

Input awal yang telah diinisialisasi diperbaharui menggunakan persamaan 

(2.2) dengan 510t −∆ = . Konstanta A, B, C, D, m, τ  adalah parameter yang harus 

ditentukan terlebih dahulu. Pengambilan nilai parameter ini dilakukan dengan 

beberapa kali proses percobaan. Ketepatan dalam pemilihan nilai parameter akan 

mempengaruhi proses iterasi. Beberapa nilai parameter yang dipilih dari 

percobaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

Parameter-1 : A = 110, B = 110, C = 90,  D = 50. 

Parameter-2 : A = 250, B = 250, C = 90,  D = 50. 

Parameter-3 : A = 250, B = 250, C = 90,  D = 100. 

Semua percobaan yang dilakukan, digunakan nilai konstanta waktu 1τ =  dan nilai 

2m n= + . 
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4.1.3 Proses Output 

Syarat agar informasi masuk ke sebuah neuron adalah memenuhi ambang 

batas (threshold). Pada ambang batas tertentu, fungsi aktivasi akan menghasilkan 

output.. Oleh karena itu, untuk setiap neuron yang dihasilkan dari perhitungan 

perbaharuan input, diaktivasi untuk menghasilkan neuron output. Mengacu pada 

persamaan (2.1), digunakan nilai α sebesar 100. 

     

4.2 Penerapan Kasus 

Penerapan algoritma Hopfield pada kasus Travelling salesman Problem 

diperlukan proses perhitungan yang rumit dan iterasi yang panjang. Oleh karena 

itu, digunakan program Delphi 7.0 dengan banyak kota yang dilewati adalah 4 

hingga 10 kota. Percobaan dilakukan sebanyak 50 kali pada masing-masing kota 

dengan menggunakan tiga parameter yang telah ditentukan. Sebagai gambaran, 

proses percobaan yang telah dilakukan dengan  program yang telah dibuat 

menggunakan program Delphi 7.0, berikut diberikan dua contoh kasus TSP. 

Kasus pertama adalah kasus TSP pada 5 kota dan yang kedua adalah kasus TSP 

pada 10 kota. 

1. kasus TSP pada 5 kota 

 

Gambar 4.2. Posisi 5 kota yang harus dilewati sales. 
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Misal diberikan 5 kota dengan posisi yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 

sebelah kiri dan letak kota dalam koordinat (x,y) ditunjukkan pada Gambar 4.2 

sebelah kanan. Jarak antara masing-masing kota dihitung menggunakan jarak 

antara dua titik dalam koordinat (x,y). Percobaan yang telah dilakukan untuk 

kasus TSP pada 5 kota, algoritma Hopfield dengan menggunakan ketiga 

parameter memberikan solusi optimum dengan jarak minimum sebesar 1.20. 

Perhitungan Hopfield dengan menggunakan Parameter-1 menghasilkan rute 

dengan jarak minimum sebanyak 39 kali dari 50 percobaan, dan menghasilkan 11 

kali  rute lain dengan jarak yang lebih besar dari jarak minimum (tidak minimum). 

Parameter-2 menunjukkan hasil yang sama dengan Parameter-1, sedangkan 

Parameter-3 hanya mampu memberikan solusi optimum sebanyak 27 kali, dan 23 

kali hasil dengan jarak lebih besar dari solusi optimum yaitu 1.28. Hasil dari 

percobaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.3. Solusi optimum Hopfield pada TSP 5 kota. 

 
Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 merupakan contoh hasil perhitungan Hopfield 

menggunakan Parameter-3. Membandingkan dari kedua gambar tersebut, energi 

jaringan mula-mula sebelum proses iterasi adalah sekitar 1033 menurun menjadi 

sekitar 120 untuk solusi optimum dan sebesar 128 untuk rute yang memiliki jarak 

tidak minimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat jaringan konvergen 
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membentuk rute TSP, energi jaringan menurun dan sebanding dengan jarak total 

minimum yang dihasilkan. Pada percobaan TSP 5 kota, seluruhnya dapat 

membentuk rute TSP. 

 
Gambar 4.4. Solusi mendekati optimum Hopfield pada TSP 5 kota. 

 
2. kasus TSP pada 10 kota 

Kasus kedua adalah TSP dengan 10 kota yang digambarkan posisi kotanya 

ditunjukkan pada Gambar 4.5 berikut. 

  
 

 

 

Gambar 4.5. Posisi 10 kota yang dilewati sales. 
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Semakin banyak kota yang dilalui maka semakin banyak pula alternatif 

jalan yang harus dipilih. Terdapat 181440 alternatif rute yang dapat dilalui untuk 

TSP pada 10 kota sehingga semakin bervariasi pula hasil rute yang dihasilkan 

Hopfield dan semakin sulit mencapai solusi optimum. Hasil percobaan pada 10 

kota dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan 4.7 

 
Gambar 4.6. Solusi Hopfield pada TSP 10 kota yang dihasilkan Parameter-1. 

 

 
Gambar 4.7. Solusi Hopfield yang dihasilkan Parameter-2 dan Parameter-3. 
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Percobaan menggunakan Parameter-1 pada 10 kota diperoleh hasil 

optimum pada jarak 3.10, sedangkan dua parameter lain menunjukkan jarak 

minimum sebesar 3.43. Kasus pada 10 kota, Parameter-1 menghasilkan solusi 

yang lebih baik dari kedua parameter lain, akan tetapi 3 kali tidak membentuk rute 

TSP. Jika dilihat dari besar energi yang dihasilkan dari kedua gambar tersebut, 

sekali lagi menunjukkan untuk jarak yang lebih kecil memiliki energi yang lebih 

kecil pula. Keseluruhan hasil percobaan yang dilakukan sebanyak 50 kali pada 4 

hingga 10 kota disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut. 

 
Tabel 4.1. Hasil perhitungan jaringan Hopfield untuk kasus TSP pada 4 hingga 10 kota. 

Frekuensi Membentuk 
Rute Banyak 

Kota 
(n) 

Gambar Rute 
Optimum Parameter 

Jarak 
Minimum

Jarak 
Tidak 

Minimum 

Frekuensi 
Tidak 

Membentuk 
Rute 

A = B = 110, 

C = 90, D = 50 37 13 0 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 47 3 0 4 

 
A = B = 250, 

C = 90, D = 100 45 5 0 

A = B = 110, 

C = 90, D = 50 39 11 0 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 39 11 0 5 

 A = B = 250, 

C = 90, D = 100 27 23 0 

A = B = 110, 

C = 90, D = 50 34 16 0 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 14 36 0 6 

 
A = B = 250, 

C = 90, D = 100 18 32 0 
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A = B = 110, 

C = 90, D = 50 20 30 0 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 1 49 0 7 

 
A = B = 250, 

C = 90, D = 100 12 38 0 

A = B = 110, 

C = 90, D = 50 16 34 0 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 2 48 0 8 

 
 

A = B = 250, 

C = 90, D = 100 3 47 0 

A = B = 110, 

C = 90, D = 50 11 37 2 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 7 43 0 9 

A = B = 250, 

C = 90, D = 100 6 44 0 

A = B = 110, 

C = 90, D = 50 11 36 3 

A = B = 250, 

C = 90, D = 50 0 50 0 10 

A = B = 250, 

C = 90, D = 100 0 50 0 

 

Jika dilihat dari hasil percobaan yang disajikan pada Tabel 4.1, semakin 

banyak jumlah kota, semakin sedikit frekuensi perolehan rute dengan jarak 

minimum. Parameter-1 memberikan hasil lebih optimum untuk kasus TSP, akan 

tetapi semakin sulit untuk mendapatkan rute penyelesaian TSP pada jumlah kota 

yang banyak. Nilai konstanta A, B, C pada Parameter-2 dan Parameter-3 adalah 

sama. Berdasarkan hasil percobaan, hanya dengan memberi nilai konstanta D 
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yang berbeda pada Parameter-2 dan Parameter-3 dapat mempengaruhi banyaknya 

keluaran nilai optimum yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa Hopfield 

sensitif terhadap pemilihan nilai parameter yang digunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Algoritma jaringan Hopfield dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus 

TSP pada 4 kota hingga 10 kota. 

2. Dari 50 kali percobaan menunjukkan semakin banyak jumlah kota yang 

ditempuh semakin sulit untuk mendapatkan rute dengan jarak minimum. 

3. Pemilihan nilai parameter pada fungsi energi sangat mempengaruhi 

jaringan untuk membentuk suatu rute TSP dan solusi optimum yang 

dihasilkan sehingga dapat dikatakan jaringan Hopfield sensitif terhadap 

pemilihan parameter. 

 

5.2 Saran 

Dalam skripsi ini, dibahas TSP menggunakan jaringan Hopfield dengan 

batasan kota kurang dari sama dengan 10 kota. Hasil percobaan menunjukkan 

bahwa Hopfield sensitif terhadap pemilihan nilai parameter karena dapat 

mempengaruhi jaringan membentuk suatu rute TSP. Oleh karena itu, pemilihan 

nilai parameter-parameter lain dan modifikasi dari metode Hopfield masih sangat 

dimungkinkan. Metode Fuzzy dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 

parameter yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimum. 
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