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ABSTRAK
INKORPORASI ANTARA AHP DAN N-TSP UNTUK PENENTUAN MULTI KONSTRAIN ROUTE
SURVAILANS INSTALASI. Pada makalah ini dibahas ten tang penentuan route berdasar multi konstrain
untuk survailans secara on-line dalam pengelolaan perawatan instalasi menggunakan TSP (Traveling
Salesman Problem). Survailans on-line dapat dilakukan secara autonomous oleh robot. Pada penelitian ini
dipergunakan jenis N-TSP. Untuk keperluan perawatan preventif yang memiliki multi konstrain (a) jarak
antar komponen MIl (b) probabilitas kegagalan, maka digunakan metoda AHP (Analytical Hierarchy
Process) untuk setiap tahapan pada TSP. Observasi diimplementasikan pada instalasi kompleks yang
disimulasikan pada sistem DURESS. Pada hasil simulasi penentuan route berdasarkan konstrain tunggal
tanlpak bahwa route untuk simulasi dapat ditetapkan mengikuti urutan I -6 -2 -4 -3 -5. Simulasi
pellelltuan route pada instalasi DURESS berdasarkan multi konstrain yang dihitung dengan cara
inkorporasi an tara AHP dan N-TSP menunjukkan bahwa prioritas pertanw yallg dikunjungi adalah sensor
alirall FB2 yallg memiliki nilai komparasi terbesar 0,1042. Untuk tahapall N-TSP berikutnya diperoleh
urutall kompollen FBI, FA2, FAI, FA, FB, VB, VA, VAl, VA2, VBI, VB2, pompa B. pompa A, FRI, FR2.
bak pellanlpung 2 dall bak penampung I. Berdasarkan hasil eksperimen Ilumerik dapat disimpulkan bahwa
inkorporasi alltara AHP dan N-TSP sukses menentukan route survailans illstalasi untuk multi konstrain.
Kata kunci ..AHP, N-TSP, survailans, penentuan route, multi kollstrain

ABSTRACT
INCORPORATION BETWEEN AHP AND N-TSP FOR PLANT SURVElLANCE ROUTING WITH
MULTIPLE CONSTRAINTS. This paper observed plant on-line surveillance routing for maintenance
management with multiple constraints using TSP (Traveling Salesman Problem). In the research N-TSP
(nomadic TSP) type was used. In this case, on-line surveillance could be implemented on moving robot.
Route for preventive nwintenance management was observed sequentially per stage using multiple
constraints (a) distance between components, and (b) failure probability of components using AHP
(Analytical Hierarchy Process). Si,nulation was observed utilizing DURESS as a complex system. The
silnulation result showed that the route with single constraint distance between components represents the
sequence of 1- 6 -2 -4 -3 -5. Routing for DURESS with multiple constraints using incorporation of AHP
and TSP showed that the first priority in the route is flow sensor FB2 with the value of colnparation of
0.1042. The next priority is sequentially FBI, FA 2, FA I, FA, FB, VB, VA, VAl, VA2, VBI, VB2, pump B,
pump A, FRI, FR2, reservoir 2, and reservoir I. Numerical experiment obtained that the incolporation
between AHP and N-TSP has successfully constructed the surveillance routing with multiple constraints.

Keywords: AHP. N-TSP. surveillance, routing, multiple constraints

PENDAHULUAN

S urvailans (surveillance) dapat didefinisikan
sebagai observasi secara hati-hati dan konstan

yang dilakukan pada jarak dekat terhadap banyak
obyek oleh pelaku manusia ataupun mesin. Masalah
survailans terutama terkait dengan penentuan route
dan penjadwalan subyek bergerak pada saat
mengunjungi obyek observasi. Permasalahan
penentuan route dan penjadwalan ini ban yak
diimplementasikan pada hal-hal yang berkaitan
dengan optimasi banyaknya konstrain dalam
pembuatan keputusan terhadap ada banyaknya
altematif, misalnya pada inspcksi kc komponcn-

komponen instalasi untuk keperluan perawatan
instalasi. perjalanan kapal mengirimkan muatannya
ke pelabuhan-pelabuhan, pengiriman paket atau pas
ke alamat, dsb.

Salah satu tujuan terpenting survailans
berkaitan dengan program pcrawatan prcventif
instalasi. Program perawatan telah menjadi
kebutuhan utama suatu instalasi terutama bagi
instalasi penting daD kritis yang telah mcndckati
akhir usia penggunaannya. Program perawatan
menjadi lcbih bernilai pada saat disad~ri bahwa
kerusakan vital komponcn suatu instalasi akan
memberikan angka kerugian yang scrius, karcna
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Dalam operasinya robot bertindak sebagai
autonomous agent yang akan melakukan survailans
tanpa subordinasi dari supervisor manusia.

Dalam pembuatan ranking dari beberapa
alternatif, pengambil keputusan harus dapat
mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan
dengan konstrain tertentu yang jumlahnya ban yak
dan seringkali konflik satu sarna lain. Untuk
memudahkan dalam evaluasi maka nilai konstrain
untuk setiap alternatif harus dikuantifikasi
berdasarkan hubungan antara yang satu dengan
lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar nilai untuk
masing-masing alternatif dapat diketahui,
diranking, dan keputusan diambil berdasarkan

pilihan optimal.

Karena makalah ini membahas tentang
penjadwalan untuk aplikasi pacta pengelolaan
perawatan, maka konstrain yang digunakan adalah
(a) jarak terdekat antar komponen, dan (b)
probabilitas kegagalan komponen. Untuk memilih
alternatif optimal berdasarkan kedua konstrain di
alas maka dipergunakan pendekatan AHP
(Analytical Hierarch)' Process). Oleh karena
konstrain jarak dengan komponen yang lain
memiliki pengertian bahwa route agen bergerak
melangkah dari komponen yang satu ke komponen
instalasi yang lain secara bertahap tanpa melakukan
backtracking, maka pendekatan optimasi AHP
diaplikasikan untuk setiap tahap TSP.

kerusakan akan membuat instalasi berhenti operasi
untuk mencegah timbulnya kerusakan lebih parah
lagi ataupun memberi kesempatan untuk melakukan

perbaikan.

Pengambil keputusan untuk penjadwalan
pada survailans yang dilakukan oleh inspektor
manusia tidaklah menjadi masalah karena
kecerdasan manusia dalam membuat pertimbangan
untung rugi dan kemudian mengambil keputusan
berdasarkan nilai optimal. Namun persoalan
menjadi lain kalau instalasi yang disurvai
merupakan daerah berbahaya bagi keselamatan
manusia seperti misalnya instalasi nuklir ataupun
ruang angkasa. Pada permasalahan ini penggunaan

agen bergerak (moving agent) seperti misalnya
robot perlu dipertimbangkan.

Pada prinsipnya, pengambilan keputusan
terkait dengan cara memilih sesuatu dari banyaknya
alternatif. Pada sebagian besar sistem pengambilan
keputusan, ada beberapa konstrain yang
dipertimbangkan untuk memilih alternatif yang
memungkinkan. Perhatian utama sistem
pengambilan keputusan adalah adanya konflik
antara tujuan yang dikehendaki dengan batasan

konstrain sistem.

TEORI

On-line Survailans untuk Pengelolaan
Perawatan Instalasi

Gambar

Masalah penentuan route yang berdasarkan
pengambilan keputusan pada sistem dengan
konstrain tunggal jarak terdekat biasanya
diselesaikan menggunakan metode TSP (Traveling
Salesman Problem). Untuk penentuan route pada
survailans robot dimana konstrain tidak hanya jarak
antar komponen, maka diperlukan metode
tambahan yang dapat meranking dan membuat
keputusan dari banyaknya konstrain dan banyaknya

alternatif tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan
penentuan route yang terkait dengan sistem
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh robot
dalam operasi secara on-line. Artinya, dalam
aplikasi diharapkan robot dikendalikan oleh

pengelola sistem yang mampu mengambil
keputusan untuk melakukan penjadwalan dan
penentuan route berdasarkan algoritma tertentu.

1. TSP (Traveling Salesman Problem)

Penentuan route dan problem penjadwalan
dapat direpresentasikan dengan TSP (Traveling
Salesman Problem). Masukan (input) pada
algoritma pada TSP adalah satu set lokasi dalam
bentuk meter atau koordinat yang harus dikunjungi
oleh subyek sedemikian rupa sehingga jarak total

yang dilalui minimal.

Berdasarkan titik akhir perjalanan
survailans, ada 2 pendekatan pada algoritma TSP
yang akan memberikan hasil route yang berlainan
yaitu (AUSIELLO, 2001) :

I. The Nomadic TSP (N- TSP) yang didetinisikan
sebagai minimisasi waktu penyelesaian yang
diperlukan untuk melayani semua permintaan
dan perjalanan berawal dari posisi awal tanpa
memikirkan untuk kembali ke posisi awal,

2. The Homing TSP (H- TSP) yang didefinisikan
sebagai minimisasi waktu penyelesaian yang
diperlukan untuk melayani semua permintaan
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dan perjalanan berawal dari posisi awal dengan
mempertimbangkan route minimal untuk
kembali ke posisi awal.

Pembahasan dalam makalah ini terkait
dengan N- TSP.

Masalah penentuan route pacta TSP akan
dapat tercapai dengan membuat minimum harga
konstrain. Langkah optimal pacta setiap prosedur
akan mempengaruhi optimasi global. Didefinisikan
dist(X.,~) adalah jarak suatu titik awal tertentu
dengan koordinat X. ke posisi lain ~ dimana d = 1,
2, ..., n; dimana n adalah jumlah titik yang harus
dikunjungi. X. dan ~ adalah anggota dari bidang B
yang memiliki sifat-sifat (a) simetri, yaitu untuk
setiap pasangan titik awal Xa dan titik tujuan ~
maka berlaku dist(Xa,~) = dist(~,Xa); (b)
dist(Xa,Xa) = 0 dan dist(~,~) = 0; (c) dist(Xa,~)
adalah garis kontinyu. Langkah optimal akan
tercapai hila dist(Xa,~) = minimum. Optimisasi
global akan dicapai dengan cara secara berurutan
meminimalkan pendekatan langkah pacta i = I, 2,
..., n. Dengan demikian optimasi global pacta TSP
yang berkaitan dengan konstrain jarak minimal
perjalanan dari titik awal sampai diselesaikannya
kunjungan ke titik terakhir tujuan dapat dinyatakan
dengan:

komponen daD (b) probabilitas kegagaJan
komponen instalasi.

Konstrain jarak antar titik komponen
dihitung dengan menggunakan jarak Euklidean
E = (Xl + Y11/2, sedangkan probabilitas kegagalan

dihitung menggunakan evaluasi pohon kegagalan
(fault tree evaluation) berdasarkan aljabar Boolean
yang diimplementasikan pada diagram cause and
consequence system yang dievaluasi.

Konsep optimasi untuk multi konstrain
Untuk mengoptimasi konstrain terkait maka
dipergunakan optimisasi pada setiap langkah. Pada
optimisasi kedua konstrain dipergunakan metode
AHP.

2. Algoritma Ranking menggunakan AHP
(Analytical Hierarchy Process)

Dinyatakan satu set alternatif A = (XI.

X2. ..., Xn). Jika harga semua altematif diketahui
maka dapat langsung diranking. AHP (Analytical

Hierarchy Process) yang dikembangkan oleh
Thomas L. Saaty pada tahun 1985 adalah suatu
peralatan analitik yang didukung oleh formulasi
matematika sederhana. Metode ini secara eksplisit
membuat ranking faktor-faktor yang saling terkait
satu sarna lain dengan tujuan menghindarkan
konflik atau membuat prioritas.n

1: dist(X.(i),Xd(i)) = minimum

J-l

clan x.(i+1) = N(i) untuk i = 1. ..., (n-1)

Proses ini menstrukturisasi permasalahan
antara obyek utama dan tingkat-tingkat berikutnya.
Sekali hierarkhi ini terbentuk, matriks perbandingan
setiap elemen untuk setiap tingkat dapat diketahui.
Hubungan antar elemen dapat dinyatakan dalam
bentuk pembobotan pada setiap tingkat maupun
dengan tingkat di alas ataupun di bawahnya.

AHP dihitung berdasarkan aksioma-aksioma
sebagai berikut (HARKER, 1989)

Aksioma I : Bila ada 2 alternatif i dan j
dalam satu set alternatif A, maka pengambilan
keputusan akan membuat perbandingan aij an tara
kedua alternatif yang memenuhi kriteria c pada satu
set kriteria C dalam bentuk skala perbandingan,

TSP menentukan route minimum
berdasarkan konstrain jarak untuk setiap tahapan
alternatif berurutan tanpa backtracking, artinya
pemilihan alternatif dilakukan secara bertahap

dengan menghilangkan pemenang pada tahap
sebelumnya.

Optimasi dalam TSP dikembangkan
menggunakan prinsip optimasi Bellman untuk
pernrograman dinamik yaitu (LEWIS, 1986) :

"Suatu kebijakan optimal memiliki sifat

bahwa bagaimanapun keputusan sebelumnya,
namun keputusan selanjutnya harus mengikuti
kebijakan optimal yang tergantung pada keadaan
dari keputusan sebelumnya" .

Konstrain optimasi dalam penentuan route
perjalanan untuk survailans antara lain terkait
dengan jarak an tar titik komponen, probabilitas
kegagalan, nilai penting komponen, dsb. Dalam
makalah ini dipergunakan konstrain (a) jarak antar

Aksiorna 2 : Pada saat rnernbandingkan 2
alternatif i,j v A, pernbuat keputusan tidak akan
rnenyatakan bahwa salah satu alternatif mullak
lebih bagus dalarn kriteriac v C.

Aksiorna 3 : Masalah keputusan diformu)a-
sikan dalarn bentuk hierarkhi.
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dimana
v = nilai komparatif komponen
Wc = bobot variabel (w)/(w) ...Wn))

C = variabel
k = nilai normalisasi komponen

3. 

Representasi Sistem Duress

DURESS (DUal REservoir System
Simulation) mensimulasikan sistem kompleks untuk
proses termohidrolik yang terdiri dari banyak
parameter masukan yang dikembangkan sebagai
piranti penelitian. Kompleksitas sistem
diartikulasikan oleh beragam liku aliran, redundan,
banyak sensor, daD komponen-komponen yang
saling berhubungan satu sarna lain dalam sistem.
Diagram sistem DURESS dapat dilihat pacta
Gambar 2. Sistem terdiri dari 2 aliran air masukan
yang redundan dimana masing-masing terdiri alas
sebuah pompa daD 3 buah katup yang terangkai
untuk mengalirkan air ke dalam 2 bak penampung.

Aksioma 4 : Semua kriteria dan altematif

yang mempengaruhi problema keputusan
direpresentasikan dalam bentuk hierarkhi.

Aksioma di alas menjelaskan prosedur
dalam AHP untuk mernformulasi dan
menyelesaikan permasalahan dalam bentuk
hierarkhi perbandingan. Jika variable konstrain

tidak hanya satu, permasalahan menjadi kompleks
karena harus memperhatikan keterkaitan antar
variabel. Pacta kasus ini bobot antar variabel harus
ditentukan, kemudian prioritas untuk setiap

komponen dapat ditentukan menggunakan

representasi nilai komparatif.

Prosedur untuk menghitung nilai komparasi :

1. Menentukan skala pengukuran yang digunakan
dalam AHP yang berhubungan dengan tingkat
kepentingan komponen dibandingan dengan
komponen yang lain sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Representasi Tingkat Kepentingan dalam
Nilai Numerik

H \/live
[3:J F'" So",..
-""'- Hea'e,Sarna pentingnya

I Sedikit lebih Denting

I~bih Denting

Sangat lebih Denting

I Sangat lebih Denting sekali

Tengah-tengah (nilainya antara dua

angka yang rnengapit)

Dipergunakan untuk rnerefleksikan
dorninasi altematif yang pertarna

.dibandingkan yang kedua

Bolak-balik VB2

Gambar 2. Diagram Sistem DURESS

Tujuan sistem adalah menjaga agar setiap
bak penampung berada pada temperatur tetap
tertentu sesuai yang diinginkan menggunakan
pemanas, clan menjaga agar bak penampung
memiliki cukup air untuk dapat mengalirkan keluar

pada laju alir yang diinginkan.

2. Menyusun ukuran skala perbandingan antar
variabel dalam bentuk tabel seperti tampak pacta
Tabel 2.

Tabel2. Skala Perbandingan antar Variabel

An

W1/Wn

W 2/W n

A2

W./W2

W2/W2

AI

w./W.
W2/W.

AI

Az
HASIL DAN PEMBAHASAN

Oalam penelitian ini penjadwalan
menggunakan TSP dengan masukan database
komponen yang harus dikunjungi. Pergerakan dari

titik awal ke titik tujuan lokasi komponen dengan
menggunakan 2 parameter konstrain yaitu
probabilitas kegagalan dan jarak terdekat.
Optimisasi penjadwalan untuk 2 parameter kontrain
dilakukan dengan membuat ranking prioritas untuk

W./Wn

...
W.IW2

...
Wn/W1An

3. Nilai komparatif antar komponen dapat dihitung
menggunakan formulasi sebagai berikut :
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setiap titik lokasi komponen menggunakan AHP.
Diagram alir program dapat dinyatakan pacta
Gambar 3.

distances

G

~
Menghitung prioritas penjadwalan berdasarkan

-Probabilitas kegagalan,
Jarak terdekat antara suatu komponen
dengan komponen yang lain

I Dikerjakan ~tuk semua kcmpon~ I

~
(~~~~)

Gambar 3. Diagram A/ir Program
Gambar 3. Representasi Graph antar titik

2. Search jarak terdekat suatu titik dengan titik
yang lain

Optimisasi penjadwalan dicapai dengan cara
membuat nilai minimum konstrain untuk setiap

langkah pada prosedur penjadwalan. Langkah
optimal pada setiap prosedur akan mempengaruhi

optimum global. Dengan menggunakan searching
jarak minimal an tar titik, maka kita dapat
menghitung clan menentukan hubungan terdekat
antar titik dalam representasi prioritas penentuan
route sehingga dihasilkan urutan route titik 1 -6 -2
-4 -3 clan 5. Hal ini direpresentasikan
menggunakan LabView clan hasilnya dapat dilihat
pada Gambar 4.

1. Simulasi TSP Menggunakan Konstrain
larak Antar Komponen

Oiasumsikan bahwa prioritas penjadwalan
hanya terkait dengan jarak terpendek antar lokasi
komponen dan mengabaikan parameter lain seperti
probabilitas kegagalan. Program penentuan route
dapat disimulasikan menggunakan Lab View
versi 5.1.

Tabel 3. Koordinat Lokasi Titik Untuk Simulasi

Nomor titik y
0.20

x
0.50
0.30
0.80
0.60
0.90
0.10

2
3
4
5
6

0.80
0.60
0.90
0.10
0.20

Berdasar asumsi bahwa titik pertama
merupakan terminal awal keberangkatan, maka kita
dapat menentukan route berdasar algoritma sebagai
berikut :

I. Hitung jarak Euklidean an tara semua titik.

Jarak terdekat direpresentasikan sebagai
jarak terdekat antar titik lokasi. Pada masalah ini
kita menggunakan jarak Euklidean pada koordinat
Kartesian. Hasilnya sebagai berikut :

Gambar 4. Hasi! Penentuan Route menggunakan
Lab View
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2. Inkorporasi Antara AHP dan N-TSP Pada
DURESS

Karena kasus survailans terkait dengan
program perawatan yang sangat berhubungan
dengan keselamatan instalasi, maka tingkat
kepentingan konstrain probabilitas ada di alas
tingkat kepentingan jarak terdekat. Dalam hal ini
ditentukan bahwa tingkat kepentingan konstrain
probablitas kegagalan adalah 3 dan tingkat
kepentingan konstrain jarak terdekat antar
komponen adalah I. Untuk menentukan prioritas
antara 2 konstrain probabilitas kegagalan dan jarak
terdekat, maka dibuat skala perbandingan antar
variabel.

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat
disimpulkan bahwa prioritas untuk probabilitas
kegagalan adalah 0,75, dan prioritas untuk jarak
terdekat adalah 0,25.

Prioritas kegagalan dihitung menggunakan
data berdasarkan diagram cause and consequence
untuk sistem DURESS seperti yang tercantum pada
Lampiran 1. Diasumsikan bahwa komponen-
komponen dalam DURESS berhubungan dengan
data kegagalan pada WASH 1400.

Tabel 5. Laju kegagalan komponen

Tabel4. Perbandingan Antar Variabel Konstrain

Normalisasi konstrain probabilitas kegagalan clan
Jarak terdekat antar komponen pada DURESS
dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Normalisasi probabilitas kegagalan dan jarak terdekat antar komponen

Nama Komponen Probabilitas
Kegagalan

! 

NormalisasiI 

Probabilitas

i Kegagalan :I 

O.O32~ I

Koordinat
lokasi

Jarak
terdekat

Normalisasi
Jarak terdekat

7.2xl0-4

1 x 10-3

1.74 X 10-3

7.2 X 10.4

1 X 10-3

1.74 X 10.3

1 X 10-3

2.76 X 10-3

1 X 10-3

2.76 X 10-3

1 X 10-3

2.76 X 10-3

1 X 10-3

2.76 X 10-3

3.22 X 10-5

3.22 X 10.5

5.69 X 10.5

5.69 X 10-5

I Pompa A

I Ka~1:!-.YA
(40; 30)

(60; 30)

(80; 30)

(40; 15)

(60; 15)

(80; 15)

(100; 35)

(120; 35)

(100; 25)

(120; 25)

(100; 20)

(120; 20)

(100; 10)

(120; 10)

(150;35)

(150,20)

(180,35)

_(1_80, 20)

0.1030~

0.0603

0.1206

0.0833

0.0633

0.0486

0.0412

0.0499

0.0420

0.0505

0.0423

0.0513

0.0428

0.0334

0.0340

0.0281

0.0284

0.0452

0.0786

0.0325

0.0452

0.0786

0.0452

0.1247

0.0452

0.1247

0.0452

0.1247

0.0452

0.1247

0.0014

0.0014

0.0025

0.0025

50

67.08
85.44

42.72

61.85

81.39

105.95

125

103.08

122.58

101.98

121.66

100.50

120.42

154.03

151.33

186.68

181.11

~ Sensor al

Pompa B

Katup VB

Sensor aliran FB

~I?--YA ,
.Sensor aliran FAI

KatuD V A2

~ Sensor ali

Katup VB 1

Sensor aliran FB 1

Katup VB2

Sensor aliran FB2

Bak penampung I

Bak penam. -

Sensor aliran FRI

Sensor aliran FR2
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Berdasarkan perhitungan maka diperoleh nilai komparasi komponen sebagai berikut

Tabel7. Nilai Komparasi Komponen
~

Nama Komponen Probabilitas kegagalan
(0.75)

Nilai komparasi
--

Porn
Kat
SeD
Po
Kat
SeD
Kat
SeD

Kat
SeD

Kat
SeD
Kat
SeD
Bak
Bak
Sensor aliran FRI
Sensor aliran FR2

0.0244
0.0339
0.0589
0.0244
0.0339
0.0589
0.0339
0.0935
0.0339
0.0935
0.0339
0.0935
0.0339
0.0935
0.0011
0.00 11
0.0019
0.00 19

Jarak terdekat
(0.25)

0.0257
0.0192
0.0151
0.0301
0.0208
0.0158
0.0121
0.0103
0.0125
0.0105
0.0126
0.0106
0.0128
0.0107
0.0084
0..0085
0.0070
0.0071-

0.0501
0.0531
0.0740
0.0545
0.0547
0.0747
0.0460
0.1038
0.0464
0.1040
0.0465
0.1041
0.0467
0.1042
0.0095
0.0096
0.0089
0.0090

diimplementasikan menggunakan simulasi
komputer pacta 6 titik lokasi berturut-turut titik I
(0,5;0,2), titik 2 (0,3;0,8), titik 3 (0,8;0,6), titik 4
(0,6;0,9), titik 5 (0,9;0,1), daD titik 6 (0,1; 0,2)
menunjukkan bahwa route dapat ditetapkan
mengikuti urutan I -6 -2 -4 -3 -5. Jarak
Euklidean antar titik menunjukkan bahwa N- TSP
dapat menentukan route minimal. Selanjutnya
observasi dilakukan pacta instalasi kompleks yang
disimulasikan dalam bentuk sistem DURESS.
Penentuan route pacta instalasi DURESS dihitung
berdasarkan multi konstrain dengan cara
inkorporasi an tara metoda AHP dengan TSP.
Tahap pertama N- TSP menunjukkan bahwa
prioritas pertama yang dikunjungi adalah sensor
aliran FB2 yang memiliki nilai komparasi 0,1042
dibandingkan dengan komponen yang lain. Untuk
tahapan N- TSP berikutnya diperoleh urutan
kunjungan ke lokasi FBI, FA2, FAI, FA, FB, VB,
VA, VAl, VA2, VB I, VB2, pompa B, pompa A,
FR I, FR2, bak penampung 2 daD bak penampung I.
Berdasarkan hasil simulasi penentuan route pada
sistem DURESS, maka dapat disimpulkan bahwa
inkorporasi antara AHP daD TSP sukses
menentukan route optimal untuk survailans instalasi
multi konstrain. Dengan demikian algoritma
inkorporasi an tara AHP daD TSP dapat
dipergunakan untuk menyusun on-line survailans
yang dapat dipergunakan oleh robot melakukaQ
routing dalam instalasi sesuai tujuan utama dalam
makalah ini.

Prioritas tertinggi ditentukan berdasarkan
pada nilai komparasi untuk setiap komponen.
Karena kedua konstrain yaitu probabilitas
kegagalan dan jarak terdekat antar komponen sama-
sarna memiliki nilai tinggi pada probabilitas
kegagalan tinggi dan jarak paling dekat, maka
prioritas utama akan diberikan hila memiliki nilai
komparasi gabungan terbesar.

Pada simulasi menggunakan sistem
DURESS, tahap pertama N- TSP menunjukkan
bahwa prioritas pertama untuk dikunjungi adalah
sensor aliran FB2 yang memiliki nilai komparasi
terbesar 0,1042 dibandingkan dengan komponen
yang lain. Hal ini mudah dipahami karena
komponen sensor aliran memiliki nilai probabilitas
kegagalan yang paling tinggi di antara jenis
komponen yang lain, sedangkan lokasi FB2 relatif
lebih dekat dengan titik awal keberangkatan pada
lokasi (0;0) hila dibandingkan dengan sensor aliran
yang lain. Untuk tahapan N- TSP berikutnya dengan
prosedur yang sarna diperoleh urutan kunjungan
prioritas ke lokasi FBI, FA2, FA I, FA, FB, VB,
VA, VAl, VA2, VB I, VB2, pompa B, pompa A,
FR 1, FR2, bak penampung 2 dan bak penampung I.

KESIMPULAN

Telah dibahas metode penentuan route untuk
survailans dalam pcngelolaan perawatan instalasi
menggunakan TSP daD AHP. Validasi N- TSP yang
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