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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil implementasi sistem yang dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai yakni: 

1. Fungsi tujuan yang akan dicapai dari masalah penyusunan paket adalah untuk 

menentukan paket-paket mana saja yang dapat dimasukkan kedalam kontainer. 

Oleh karena diharapkan agar paket-paket yang dapat dimasukkan kedalam 

kontainer sememaksimal mungkin, maka model optimisasi masalah 

penyusunan paket dirumuskan sebagai berikut : 

 Memaksimalkan : Z = ∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 i 

 Terhadap      : ∑ p𝑛
𝑖=1 i xi ≤ P 

         ∑ l𝑛
𝑖=1 i xi  ≤ L 

∑ t𝑛
𝑖=1 i xi  ≤ T ;  xi ϵ {0,1} 

2. Langkah-langkah metode untuk menyelesaikan masalah penyusunan paket 

sebagai berikut : 

(i) Input Data, pada tahap ini diinput data-data paket yang akan 

dimuat, yaitu panjang, lebar dan tinggi, juga batasan ukuran dari kontainer; 

(ii) Pengurutan Paket, paket-paket yang ada selanjutnya akan 

diurutkan berdasarkan volumenya secara menurun, di mana volume tersebut 

diperoleh dari hasil perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi;  

(iii) Seleksi Paket, pada proses seleksi dilakukan pemilihan paket yang 

dimuat ke dalam kontainer dengan cara memilih paket berdasarkan volume 

terbesar yang ada. Pada proses ini juga dilakukan pengecekan terhadap 

ukuran paket yang akan ditambahkan apakah masih memungkinkan untuk 



32 
 

Rizal Afif Abdullah Napitupulu, 2016 

APLIKASI PENYELESAIAN MASALAH PENYUSUNAN PAKET 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

dimuat oleh kontainer atau tidak; Jika tidak melebihi ukuran kontainer maka 

paket tersebut  terpilih untuk dimuat ke dalam kontainer, jika tidak maka 

akan dilakukan pemilihan terhadap paket lain sesuai dengan urutannya dan 

selanjutnya dilakukan pengecekan seperti di atas, dan proses ini dilanjutkan 

sampai paket terkecil. 

 

5.2. SARAN 

Saran yang dapat diajukan untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi 

penyusunan paket adalah tampilan hasil penyusunan paket yang berupa kordinat 

dapat dibuat aplikasinya dalam 3 dimensi dengan paket pemrograman yang dapat 

menampilkan hasil penyusunan paket tersebut. 


