
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 Ayam Broiler merupakan salah satu jenis ternak unggas yang mempunyai 

peranan penting dalam menghasilkan produk berupa daging, sehingga ayam 

broiler dikatakan sebagai ayam pedaging. Ayam pedaging memberikan sumber 

protein hewani yang penting karena sebagai penyedia sumber gizi bagi manusia. 

Selain itu ayam broiler dapat dipelihara dengan jumlah yang banyak dalam waktu 

yang relatif singkat. Salah satu faktor yang menentukan efisien tidaknya produksi 

ternak adalah jumlah ransum yang dikonsumsi untuk memproduksi satu kilogram 

berat badan ayam broiler, semakin kecil rasionya berarti semakin efisien produksi 

ternak tersebut, oleh sebab itu, ayam broiler mempunyai peranan penting dalam 

pengadaan pakan karena masyarakat telah menerima kehadiran daging dari ayam ini 

sebagai penghasil daging ternak yang besar ( Swadaya, 2004). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas atau penurunan hasil produksi 

antara lain pemberian pakan, iklim, kebersihan, lingkungan, sanitasi, peralatan dan 

kandang, serta suhu lingkungan. Dengan demikian pemberian pakan merupakan salah 

satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan usaha ayam broiler. 

Hal ini mengingat bahwa pemberian pakan mengambil bagian biaya produksi yang 

terbesar yaitu 60% sampai 70% dari total biaya produksi (Rasyaf, 2004). 

 Maka dalam usaha peternakan pemberian dan pemilihan pakan merupakan 

tujuan yang harus dicapai agar mendapat keuntungan pada penjualan ayam Broiler 

yang maksimal dari hasil produksinya. Kenaikan harga pakan sering tidak seimbang 

dengan harga produksi peternakan ayam, Sehingga menyebabkan kelesuan peternak 

dalam meneruskan usahanya. Salah satu upaya mencegah penurunaan hasil produksi 

adalah dengan memperhatikan pemberian pakan (Rasyaf, 2004). 

 Berdasarkan observasi awal pada salah satu peternak ayam broiler di 

Pekanbaru ditemukan masalah yaitu tidak adanya pengaturan khusus pada pemberian 
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dan pemilihan pakan secara optimal yaitu tergantung pada pemberian merek pakan 

ayam broiler dan juga pemberian takaran secara perkiraan oleh peternak. Dalam 

pembuatan campuran makanan ayam broiler, peternak terlebih dahulu harus 

memeriksa beberapa hal yaitu kandungan nutrisi tiap bahan yang akan 

dikombinasikan dan harga bahan pakan. Kemudian peternak juga harus melakukan 

perhitungan secara manual atau menggunakan cara konvensional untuk mengevaluasi 

apakah formula campuran makanan ayam broiler yang akan diberikan dapat 

memenuhi kebutuhan nutrisi ayam broiler  dengan menggunakan metode  Multi 

Objective Genetik Algoritma dapat mengatasi masalah optimasi campuran pakan 

ayam broiler (Rasyaf, 2004). 

 Algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian yang meniru mekanisme 

dari teknik generasi alam. Algoritma genetika ini banyak dipakai pada aplikasi bisnis, 

teknik maupun pada bidang keilmuan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan 

merupakan model komputasi yang sangat menjanjikan pada masalah praktis yang 

berfokus pada pencarian parameter-parameter optimal dengan mengunakan metode 

optimasi seperti Moga (Suyanto, 2005).  

 Multi Objective Genetik Algoritma merupakan metode baru Algoritma 

Genetika (GA) dengan melakukan eksperimen pada beberapa kombinasi parameter 

jumlah individu dalam populasi dan jumlah generasi dalam MOGA. Kelebihan dari 

moga dapat memberikan hasil yang cukup baik dengan dapat menghasilkan 496 

angota himpunan solusi optimal pareto dalam 10 kali replikasi dengan kualitas yang 

berimbang dengan solusi dari kondisi existing dan hanya kalah dalam objective total 

tardiness. Pada algoritma ini, teknik pencarian dilakukan sekaligus atas solusi yang 

mungkin yang dikenal dengan istilah populasi. Individu terdapat dalam satu populasi 

disebut dengan istilah kromosom parameter pada reperesentasi kromosom yaitu 

berdasarkan pada usia ayam broiler, jumlah pakan (kg), ukuran populasi (Alexander, 

2005).  
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 Kromosom ini merupakan suatu solusi yang masih berbentuk simbol. Populasi 

dibangun secara acak, sedangkan populasi berikutnya merupakan evolusi kromosom-

kromosom melalui iterasi yang disebut dengan istilah generasi. Pada setiap generasi, 

kromosom akan melalui proses evaluasi dengan menggunakan alat ukur yang disebut 

dengan fungsi fitness. Perbandingan antara satu kombinasi parameter MOGA dengan 

kombinasi parameter yang lain akan dilakukan untuk menentukan optimasi yang 

lebih optimal (Chang dkk, 2004). 

 Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan metode MOGA salah satu 

penelitian Bouzakis dkk (2008) mengembangkan multi-objective optimation untuk 

memperoleh parameter pemotongan yaitu feed rate dan cutting speed dengan 

menggunakan algoritma genetika. Fungsi tujuan yang digunakan pada penelitian 

tersebut adalah minimasi waktu dan minimasi biaya pemesinan. mengembangkan 

model untuk memprediksi kekasaran permukaan dalam milling CNC dengan 

menggunakan mathematic modelling (Rashid, 2009).  

 Sedangkan pada penelitian Optimalisasi Formulasi Pakan Ternak Terhadap 

Ayam Pedaging Dengan Menggunakan Metode Linear Programming (Romada, 2011) 

perbedaan terlihat dari metode yang digunakan yaitu  Linear Programming pada 

penelitian ini masih mengguakan satu jenis pakan yaitu berupa jagung kuning 

sehingga belum dapat terlihat hasil dari optimasi pencampuran merek pakan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  

 Oleh karena iu pada tugas akhir ini dirancang sebuah optimasi komposisi 

pencampuran pakan ayam broiler menggunakan metode Multi Objective Genetik 

Algoritma untuk mendapatkan hasil yang optimum. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah 

yaitu Bagaimana melakukan optimasi komposisi pencampuran pakan untuk ayam 

broiler menggunakan metode multi objective genetic algoritma.  



 

I-4 
 

1. Bagaimana representasi kromosom yang efisien untuk menyelesaikan masalah 

optimasi pencampuran pakan ayam broiler. 

2. Bagaimana menentukan parameter multi objective genetic algorithm yang 

tepat dalam menyelesaikan permasalahan optimasi komposisi pencampuran 

pakan ayam broiler? 

1.3 Batasan masalah 

1. Pada multi objektif algoritma genetika, skema pengkodean menggunakan 

pengkodean bilangan bulat (integer encoding), seleksi menggunakan metode 

seleksi roda rolet (roulette wheel selection), dan penyilangan (crossover) 

menggunakan penyilangan satu titik (one-point crossover) 

2. Perhitungan optimasi komposisi pencampuran pakan ayam broiler 

menggunakan 3 produk makanan secara acak, berdasarkan pada usia ayam 

broiler, jumlah pakan (kg), ukuran populasi, probabilitas crossover, dan 

probabilitas mutasi. 

3. Acuan nutrisi yang digunakan adalah berupa protein, lemak, serat, air, abu, 

aflatoxin, lisin, metonin, kalsium, dan fosfor. Harga yang digunakan mengacu 

pada informasi yang didapatkan dari harga pakan unggas per kg. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah memberikan hasil  

berupa pencampuran merek pakan yang mendekati standarisasi  pakan berdasarkan 

pemilihan umur, takaran dan biaya dengan menerapkan metode multi objective  

algoritma genetika dalam optimasi pencampuran pakan pada ayam broiler . 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Penulisan laporan Tugas Akhir ini dibuat secara terstruktur, untuk itu 

diperlukanlah sistematika penulisan, yang akan diuraikan sebagai berikut: 
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 BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Akhir secara umum yang meliputi 

 latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin 

 dicapai dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bagian ini membahas teori-teori yang mendukung dalam proses pengerjaan 

tugas akhir. Teori yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu tentang optimasi 

menggunakan metode Multi objective Genetik Algoritma pada pencampuran 

pakan ayam broiler. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan 

penelitian. Pada bab ini juga dicantumkan berbagai metode dan alat yang digunakan 

dalam penelitian.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas tentang deskripsi umum sistem, analisis kebutuhan sistem, 

karakteristik pengguna, dan hasil perancangan sistem.  

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat.  

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang 

diperlukan untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 


