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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan algoritma 

optimasi sebaran lokasi fasilitas pada 2 jenis data sebaran lokasi fasilitas, 

menghasilkan data sebaran lokasi fasilitas baru yang menyebabkan peningkatan 

performa demand point dan penurunan total jarak dalam hal aksesibilitasnya ke 

fasilitas umum. Dari percobaan penerapan algoritma yang dilakukan, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pemodelan bindary decision yang menerapkan Maximal Covering Location 

Problem berhasil meningkatkan performa best demand point sebesar 31% 

pada percobaan pertama dan 40% pada percobaan kedua. 

b. Pemodelan non-integer decision yang menerapkan P-Median Problem 

berhasil menurunkan total jarak demand point menuju fasilitas umum 

sebanyak 25.28% pada percobaan pertama dan sebanyak 25.31% pada 

percobaan kedua. 

c. Algoritma optimasi dapat dikatakan efektif karena dapat meningkatkan 

performa best demand point secara signifikan sekaligus mengurangi total 

jarak demand point menuju fasilitas terdekat. Pada percobaan kedua, 

algoritma mampu mengembalikan performa demand point yang sudah di 

acak menjauhi performa best menjadi performa best kembali pada hampir 

keseluruhan demand point. 

d. Algoritma mampu menemukan solusi optimal secara otomatis dalam 

kisaran waktu 1 menit. Running time algoritma pada data pertama 

membutuhkan waktu 73.4170000553 detik dan membutuhkan 2 kali iterasi. 

Sedangkan running time algoritma pada data kedua membutuhkan waktu 

61.2479999065 detik dan membutuhkan 2 kali iterasi. Sehingga hal ini 

sangat efisien dalam mengoptimasi sebaran lokasi fasilitas dibandingkan 

dengan mengukurnya dan menempatkannya satu per satu secara manual. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi 

bahan pertimbangan dalam pengembangan lebih lanjut optimasi sebaran lokasi 

fasilitas, sebagai berikut: 

a. Sebaiknya dalam penelitian lebih lanjut, algoritma optimasi mampu 

menganalisis lebih lanjut fasilitas yang tidak dapat dipindahkan dalam 

penelitian ini, menjadi dapat dipindahkan ke tempat yang strategis 

berdasarkan sebaran demand point. 

b. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memindahkan fasilitas jenis ruang 

terbuka hijau dan dapat menyesuaikan luas area yang dibutuhkan untuk 

demand point yang ada disekitarnya. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memindahkan lokasi demand point 

ke tempat yang strategis dan sebaran fasilitas mampu menganalisis bobot 

berdasarkan sebaran kepadatan penduduk. 
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