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2.1 Optimasi (Optimization) 

 Optimasi adalah aktivitas untuk mendapatkan hasil terbaik di bawah 

keadaan yang diberikan. Tujuan akhir dari semua aktivitas tersebut adalah 

meminimumkan usaha (effort) atau memaksimumkan manfaat yang diinginkan. 

Karena usaha yang diperlukan atau manfaat yang diinginkan dapat dinyatakan 

sebagai fungsi dari variabel keputusan, optimasi dapat didefinisikan sebagai 

proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai minimum atau 

maksimum dari suatu fungsi (Moengin, 2009). 

 Tidak ada metode tunggal yang dapat dipakai untuk menyelesaikan semua 

masalah optimasi. Banyak metode optimasi telah dikembangkan untuk 

menyelesaikan tipe optimasi yang berbeda-beda seperti metode Lagrange. 

2.1.1 Klasifikasi Masalah Optimasi (Classification of Optimization Problems) 

 Masalah optimasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian, seperti 

yang diuraikan di bawah ini (Moengin, 2009):  

a. Berdasarkan pada Keberadaan Kendala  

 Masalah optimasi dapat diklasifikasikan sebagai masalah terkendala atau 

masalah  tanpa kendala, tergantung pada ada tidaknya kendala dalam masalah 

optimasi. 

b. Berdasarkan pada Bentuk Persamaan Fungsi  

Masalah optimasi dapat juga diklasifikasikan berdasarkan pada bentuk 

fungsi obyektif dan fungsi kendala. Menurut klasifikasi ini, masalah 

optimasi dapat diklasifikasikan sebagai masalah pemograman linier dan 

nonlinier. Suatu masalah dinamakan masalah pemograman linier jika 

fungsi obyektif dan semua kendala adalah fungsi linier dari variabel 

keputusan. Jika terdapat fungsi nonlinier diantara fungsi obyektif dan II-2 

fungsi-fungsi kendala, maka masalah tersebut dinamakan masalah 

pemograman nonlinier (NPL). 



II-2 

 

c. Berdasarkan pada Nilai Variabel Keputusan  

Berdasarkan pada nilai variabel keputusan yang diperbolehkan, masalah 

optimasi dapat diklasifikasikan sebagai masalah pemograman bilangan 

bulat (integer) dan masalah pemograman riil (real). Suatu masalah 

dinamakan masalah pemograman bilangan bulat (integer) jika beberapa 

atau semua variabel keputusan xi (i = 1, 2, ..., n) dari suatu masalah 

optimasi dibatasi hanya bernilai bilangan bulat (integer), masalah optimasi 

tersebut dinamakan masalah pemograman bilangan bulat (integer). 

Sebaliknya jika semua variabel keputusan bernilai bilangan riil, masalah 

optimasi tersebut dinamakan masalah pemograman riil. 

d. Berdasarkan pada Pemisahan Fungsi Masalah optimasi dapat 

diklasifikasikan sebagai masalah pemograman dapat dipisahkan 

(separable) atau masalah pemograman tidak dapat dipisahkan 

(nonseparable) berdasarkan pada cara penulisan fungsi obyektif dan 

fungsi kendala. 

e. Berdasarkan pada Banyaknya Fungsi Obyektif Berdasarkan pada 

banyaknya fungsi obyektif yang dioptimalkan, masalah optimasi dapat 

diklasifikasikan sebagai masalah pemograman obyektif tunggal dan 

multi obyektif. 

2.2 Algoritma Genetika 

 Algoritma genetik adalah algoritma yang berusaha menerapkan 

pemahaman mengenai evolusi alamiah pada tugas-tugas pemecahan-masalah 

(problem solving). Pendekatan yang diambil oleh algoritma ini adalah dengan 

menggabungkan secara acak berbagai pilihan solusi terbaik di dalam suatu 

kumpulan untuk mendapatkan generasi solusi terbaik berikutnya yaitu pada suatu 

kondisi yang memaksimalkan kecocokannya atau lazim disebut fitness. Generasi 

ini akan merepresentasikan perbaikan-perbaikan pada populasi awalnya. Dengan 

melakukan proses ini secara berulang, algoritma ini diharapkan dapat 

mensimulasikan proses evolusioner David (Suyanto, 2005). 
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 Pada akhirnya, akan didapatkan solusi-solusi yang paling tepat bagi 

permasalahan yang dihadapi. Untuk menggunakan algoritma genetik, solusi 

permasalahan direpresentasikan sebagai khromosom. Tiga aspek yang penting 

untuk penggunaan algoritma genetik:  

1. Defenisi fungsi fitness  

2. Defenisi dan implementasi representasi genetik  

3. Defenisi dan implementasi operasi genetic 

 Jika ketiga aspek di atas telah didefinisikan, algoritma genetik akan 

bekerja dengan baik. Tentu saja, algoritma genetik bukanlah solusi terbaik untuk 

memecahkan segala masalah. Sebagai contoh, metode tradisional telah diatur 

untuk untuk mencari penyelesaian dari fungsi analitis convex yang “berperilaku 

baik” yang variabelnya sedikit. Pada kasus-kasus ini, metode berbasis kalkulus 

lebih unggul dari algoritma genetik karena metode ini dengan cepat menemukan 

solusi minimum ketika algoritma genetik masih menganalisa bobot dari populasi 

awal (suyanto, 2005). 

2.2.1 Struktur Algoritma Genetika (Structure of Genetic Algorithm) 

 Teknik pencarian dilakukan sekaligus atas sejumlah solusi yang mungkin 

atau lebih dikenal dengan sebutan populasi. Individu yang terdapat dalam satu 

populasi disebut dengan kromosom. Kromosom ini merupakan suatu solusi yang 

berbentuk simbol. Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi 

berikutnya merupakan hasil evolusi kromosom melalui iterasi yang disebut 

dengan generasi. Pada setiap generasi, kromosom akan melalui proses evaluasi 

dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan fungsi kecocokan (fitness). 

Nilai kecocokan (fitness) akan menunjukkan kualitas kromosom dari populasi 

tersebut. Generasi berikutnya yang dikenal dengan sebutan anak (offspring) 

terbentuk dari gabungan dua kromosom generasi sekarang yang bertindak sebagai 

induk (parent) dengan menggunakan operator penyilangan (crossover). Selain 

operator penyilangan, suatu kromosom dapat juga dimodifikasi dengan 

menggunakan operator mutasi. Setelah melalui beberapa generasi, maka algoritma 

ini akan konvergen ke kromosom terbaik (Kusumadewi, 2003). 
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2.2.2 Komponen Algoritma Genetika (Components of Genetic Algorithm) 

 Komponen-komponen utama dalam algoritma genetika terdiri dari 

pengkodean, fungsi fitness, seleksi, penyilangan, mutasi, elite strategy. 

2.2.2.1 Pengkodean (Encoding) 

 Pengkodean adalah suatu teknik untuk menyatakan populasi awal sebagai 

calon solusi suatu masalah ke dalam suatu kromosom sebagai suatu kunci pokok 

persoalan ketika menggunakan algoritma genetik.  

 Berdasarkan jenis symbol yang digunakan sebagai nilai suatu gen, metode 

pengkodean dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Pengkodean biner merupakan cara pengkodean yang paling umum digunakan 

karena adalah yang pertama kali digunakan dalam algoritma genetik oleh 

Holland. Keuntungan pengkodean ini adalah sederhana untuk diciptakan dan 

mudah dimanipulasi. Pengkodean biner memberikan banyak kemungkinan 

untuk kromosom walaupun dengan jumlah nilai-nilai yang mungkin terjadi 

pada suatu gen yang sedikit (0 dan 1). Di pihak lain, pengkodean biner sering 

tidak sesuai untuk banyak masalah dan kadang pengoreksian harus dilakukan 

setelah operasi crossover dan mutase (Chande, 2010). 
 

2. Pengkodean bilang riil adalah suatu pengkodean bilangan dalam bentuk riil. 

Masalah optimalisasi fungsi dan optimalisasi kendala lebih tepat jika 

diselesaikan dengan pengkodean bilangan riil karena struktur topologi ruang 

genotif untuk pengkodean bilangan riil identik dengan ruang fenotifnya, 

sehingga mudah membentuk operator genetik yang efektif dengan cara 

memakai teknik yang dapat digunakan yang berasal dari metode konvensional 

(Lijia, 2010). 
 

3. Pengkodean bilangan bulat adalah metode yang mengkodekan bilangan dalam 

bentuk bilangan bulat. Pengkodean ini baik digunakan untuk masalah 

optimisasi kombinatorial (Lijia, 2010). 

4. Pengkodean struktur data adalah model pengkodean yang menggunakan 

struktur data. Pengkodean ini digunakan untuk masalah kehidupan yang lebih 



II-5 

 

kompleks seperti perencanaan jalur robot, dan masalah pewarnaan Graph 

(Lijia, 2010). 

2.2.2.2 Fungsi Fitness (Fitness Function) 

 Fungsi kecocokan (fitness function) dalam algoritma genetika berguna 

untuk mengevaluasi setiap individu dengan menghitung nilai kecocokan (fitness) 

sebagai ukuran tingkat kesesuaian individu tersebut dengan kriteria yang ingin 

dicapai. Nilai kecocokan (fitness) ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai 

optimal dalam algoritma genetika (Marwana, 2012). 

2.2.2.3 Seleksi (Selection) 

 Seleksi merupakan salah satu operator algoritma genetika yang berguna 

untuk memberikan kesempatan reproduksi yang lebih besar bagi anggota populasi 

yang lebih baik dengan memperhatikan kecocokan (fitness) dari tiap individu. 

Ada 

beberapa metode yang bisa digunakan dalam tahap seleksi, diantaranya: 

a. Seleksi Proporsional Fitness (Fitness Proportionate Selection) 

Seleksi kecocokan proporsional (fitness proportionate selection) adalah 

suatu model seleksi individu/kromosom sebagai orang tua yang 

proporsional terhadap nilai kecocokannya (fitness). Artinya, semakin besar 

nilai kecocokan (fitness) suatu individu semakin besar pula peluang 

individu tersebut untuk dipilih sebagai orang tua (Suyanto, 2008). 

Beberapa algoritma yang sangat populer menggunakan konsep FPS 

(Fitness Proportionate Selection) yaitu : 

1. Seleksi Roda Rolet (Roulette Wheel Selection) 

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan sering 

juga dikenal dengan nama stochastic sampling with replacement. 

Proses pemilihan individu sebagai orang tua dilakukan dengan 

memetakan individu-individu ke dalam suatu segmen garis secara 

berurutan sedemikian hingga tiap-tiap segmen memiliki ukuran 

yang sama dengan ukuran kecocokannya (fitness), kemudian 



II-6 

 

sebuah bilangan acak (random) dan individu yang memiliki segmen 

dalam kawasan bilangan acak (random) tersebut akan terseleksi 

(Suyanto,2008). 

Proses tersebut mengalami pengulangan sebanyak jumlah ukuran 

populasi hingga diperoleh sejumlah individu yang diharapkan. 

Probabilitas masing-masing individu untuk terpilih dapat diketahui 

dari pembagian nilai kecocokan masing-masing individu dengan 

total kecocokan dalam populasi. Semakin besar nilai kecocokan 

suatu individu, maka semakin besar pula kemungkinan untuk 

terpilih (Suyanto,2008). 

2. Percontohan Universal Stokastik (Stocastic Universal Sampling 

(SUS) 

Individu-individu dipetakan dalam suatu segmen garis secara 

berurutan sedemikian hingga tiap-tiap segmen individu memiliki 

urutan yang sama dengan ukuran kecocokannya (fitness) seperti halnya 

pada seleksi roda rolet. Perbedaanya adalah percontohan 

universal stokastik (stocastic universal sampling) melakukan 

sedikit modifikasi pada algoritma roda rolet dengan cara 

memberikan petunjuk (pointer) sebanyak individu yang ingin 

diseleksi (Andi, 2006). 

b. Seleksi Berdasarkan Peringkat (Rank-Based Selection) 

Seleksi model ini memperbaiki proses seleksi roda rolet. Populasi 

diurutkan menurut nilai obyektifnya. Nilai kecocokan (fitness) dari tiaptiap 

individu hanya tergantung pada posisi individu tersebut dalam urutan, 

dan tidak dipengaruhi oleh nilai obyektifnya. (Kusumadewi, 2003). Salah 

satu metode yang termasuk dalam model ini adalah pengurutan linier 

(linier ranking). Pada metode pengurutan linier (linier ranking) semua 

individu yang berada dalam populasi diurutkan berdasarkan nilai 

kecocokannya (fitness) secara menaik (ascending). Nilai kecocokan 

(fitness) hasil pengurutan dihitung menggunakan rumus : 
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  (   )  (   )    (   )
(     )

(   )
        ........................................ (2.1)                        

Dengan :      

S  = selective pressure, berada pada interval [1, 2]: 

Pos = posisi individu dalam populasi:   

N  = ukuran populasi: 

c. Seleksi Pemotongan (Truncation Selection) 

Pada metode ini individu diurutkan berdasarkan nilai kecocokannya 

(fitness), hanya individu yang terbaik saja yang akan diseleksi sebagai 

induk. Suatu nilai ambang (trunc) sebagai parameter digunakan untuk 

mengidentifikasikan ukuran populasi yang akan diseleksi sebagai induk. 

Penentuan nilai ambang berkisar antara 50%-100%, individu-individu 

yang 

ada dibawah nilai ambang tidak akan menghasilkan keturunan (Marwana, 

2012). 

d. Seleksi Turnamen (Tournament Selection) 

Seleksi turnamen sangat tepat digunakan untuk mengatasi masalah 

pemilihan pada ukuran populasi yang cukup besar. Prosedur yang 

digunakan dalam seleksi ini yaitu dengan mengambil sejumlah kromosom 

secara acak dari populasi. Dari sejumlah kromosom yang diambil, dipilih 

salah satu kromosom sebagai orang tua dengan cara tertentu sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi. Prosedur tersebut dilakukan secara berulang 

hingga dihasilkan kromosom sebagai orang tua sebanyak ukuran populasi 

(Marwana, 2012). 

2.2.2.4 Penyilangan (Crossover ) 

Penyilangan (crossover) adalah salah satu operator penting dalam 

algoritma genetika yang berguna untuk menciptakan keberagaman materi 

genetic individu pada generasi baru. Proses penyilangan dilakukan dengan 

mempertukarkan struktur kromosom antara dua induk yang terpilih pada 

proses seleksi, metode yang dilakukan tergantung pada teknik pengkodean 

kromosom (Forouzan, 2007). Berdasarkan teknik pengkodean kromosom 
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terdapat beberapa cara, diantaranya sebagai berikut dengan 2 kali batch 

percobaan: 

a. Pengkodean Biner (Binary Encoding) 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan rekombinasi pada pengkodean 

biner, yaitu : 

1. Penyilangan Satu Titik (One-point Crossover)  

Contoh kerja operator ini adalah dengan menentukan crossover 

point (gen tertentu). Kromosom baru pertama berisi gen pertama 

sampai gen crossover point dari kromosom induk pertama ditambah 

dengan gen dari crossover point sampai gen terakhir dari kromosom 

induk kedua. Kromosom baru kedua berisi gen pertama sampai gen 

crossover point dari induk kedua ditambahkan dengan gen dari 

crossover point sampai gen dari kromosom induk pertama 

(Forouzan, 2007). Adapun metode crossover ini dapat diilustrasikan 

pada gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1 Proses crossover dengan satu crossover point 

Dari ilustrasi di atas maka contoh penerapan metode One-Point 

Crossover adalah sebagai berikut: 

Parent 1: 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 

Parent 2: 4 5 3 6 8 | 9 7 2 1 

Setelah proses crossover turunan yang dapat dihasilkan adalah dari 

kedua parent diatas adalah: 

Parent 1: 1 2 3 4 5 | 9 7 2 1 

Parent 2: 4 5 3 6 8 | 6 7 8 9  

2. Penyilangan Banyak Titik (Multi-point Crossover) 

Penyilangan dilakukan sebanyak m (m= 1, 2, 3….n-1) 

dengan posisi penyilangan k (k=1, 2, 3,…, n-1) yang ditentukan 

secara acak dan tidak boleh ada posisi yang sama, serta 
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diurutkan naik. Kemudian dilakukan pertukaran variabel-variabel 

antara kromosom induk pada sejumlah titik tersebut untuk 

menghasilkan anak. 

3. Penyilangan Seragam (Uniform Crossover) 

Suatu pola berupa susunan biner sepanjang kromosom dibangkitkan 

secara acak, kemudian dilakukan penyilangan sebanyak jumlah gen 

dalam kromosom tersebut. Jika pola bernilai 1 maka pewarisan gen 

dilakukan secara bersilangan antara kromosom induk pada posisi 

gen yang sama. 

b. Pengkodean Bilangan Bulat (Integer Encoding) 

Penyilangan pada pengkodean bilangan bulat (integer encoding) bisa 

dilakukan menggunakan tiga metode seperti padapengkodean biner. Tiga 

metode tersebut yaitu penyilangan satu titik, penyilangan banyak titik, dan 

penyilangan seragam (Mahmudy, 2014).  

c. Pengkodean Riil (Real-number Encoding) 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan mutasi pada pengkodean riil 

(real number encoding), yaitu : 

1. Penyilangan Terpisah (Discrete Crossover) 

Setiap gen pada kromosom anak dipilih dari salah satu orang 

tuanya dengan probabilitas yang sama, dapat menggunakan 

penyilangan banyak titik (multi-point crossover) atau 

penyilangan seragam (uniform crossover) (Andy, 2011). 

2. Penyilangan Perhitungan (Arithmetic Crossover) 

Pada penyilangan perhitungan digunakan nilai parameter l 

yang nilainya berada pada interval 0 sampai 1 dan ditentukan 

secara acak. Terdapat tiga model penyilangan perhitungan, yaitu : 

a. Penyilangan Perhitungan Tunggal (Single 

Arithmetic Crossover) 

Pada metode penyilangan perhitungan tunggal (single 

arithmetic crossover), dipilih secara acak satu posisi k dalam 

kromosom, dua kromosom orang tua dinyatakan sebagai 
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kromosom induk (x1, …,xn) dan (y1,…,yn), kemudian kromosom 

anak dihasilkan dengan cara : 

Anak 1 : (x1, …, xk-1, lyk + (1- l) xk, …, xn) 

Anak 2 : (y1, …, yk-1, lxk + (1- l) yk, …, yn) 

b. Penyilangan Perhitungan Sederhana (Simple Arithmetic 

Crossover) 

Pada penyilangan perhitungan sederhana (simple arithmetic 

crossover), dipilih secara acak satu posisi k dalam 

kromosom, dua kromosom orang tua dinyatakan sebagai 

kromosom induk (x1, …, xn) dan (y1, …, yn), kemudian 

kromosom anak dihasilkan dengan cara : 

        Anak 1 : (x1,…,xk, lyk+1+ (1- l) xk+1, …, lyn + (1- l) xn)  

        Anak 2 : (y1,…,yk, lxk+1+(1- l) yk+1, …, lxn + (1 - l) yn) 

c. Penyilangan Perhitungan Keseluruhan (Whole Arithmetic 

Crossover) 

Pada penyilangan perhitungan keseluruhan (whole 

arithmetic crossover), dua kromosom orang tua dinyatakan 

sebagai kromosom induk (x1, …, xn) dan (y1, …, yn), 

kromosom anak dihasilkan dengan cara : 

Anak 1 : l . x + (1 – l) . y  

Anak 2 : l . y + (1 – l) . x 

d. Pengkodean Permutasi (Permutation Encoding) 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan rekombinasi pada 

pengkodean permutasi (permutation encoding), yaitu : 

1. Penyilangan Pemetaan Sebagian (Partially Mapped 

Crossover (PMX)) 

Secara sederhana metode penyilangan pemetaan sebagian 

dapat dituliskan sebagai berikut (Suyanto, 2008) : 

a. Pilih segmen kedua orang tua secara acak dengan 

cara membangkitkan dua titik, TP1 dan TP2. 

b. Wariskan gen-gen orang tua yang berada pada 
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siklus (cycle) ini kepada kedua anaknya sesuai 

dengan posisi masing-masing dengan cara menyilang 

dan searah secara bergantian. 

 Pada proses penyilangan (crossover) dikenal sebuah parameter probabilitas 

penyilangan (crossover probability). Probabilitas penyilangan menyatakan 

seberapa sering proses penyilangan (crossover) akan terjadi antara dua kromosom 

orang tua. Semakin tinggi probabilitas penyilangan maka semakin 

cepat keragaman terbentuk (Andy, 2011). 

2.2.2.5 Mutasi (Mutation) 

 Mutasi merupakan proses mengubah nilai dari satu atau beberapa gen 

dalam suatu kromosom untuk membentuk individu-individu yang 

baik dibandingkan individu sebelumnya. Pada mutasi ini sangat 

dimungkinkan munculnya kromosom baru yang semula belum muncul dalam 

populasi awal (Lijia, 2010). Berdasarkan teknik pengkodean kromosom yang 

digunakan, mutasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

a. Pengkodean Biner (Binary Encoding) 

 Mutasi dilakukan secara sederhana dengan pembalikan nilai biner pada 

posisi tertentu yang dipilih secara acak dalam kromosom. 

b. Pengkodean Bilangan Bulat (Integer Encoding) 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan mutasi pada pengkodean 

bilangan bulat, yaitu : 

1.  Pembalikan Nilai Bilangan Bulat (Inversion of Integer Values) 

Cara ini merupakan perluasan dari mutasi pada representasi biner, 

dengan hasil mutasi berupa inversi nilai bilangan bulat (integer) pada 

posisi tertentu. 

2. Pemilihan Nilai Secara Acak (Selection of Random Values) Suatu gen 

yang terpilih untuk dimutasi nilainya diganti dengan gen baru yang 

dibangkitkan secara acak dalam interval nilai-nilai gen yang diizinkan. 

3. Mutasi Perlahan (Creep Mutation) 

 Mutasi dilakukan dengan menambahkan suatu bilangan bulat kecil (negatif   
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atau positif) pada gen yang dimutasi. 

c. Pengkodean Riil (Real-number Encoding) 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan mutasi pada pengkodean riil 

(real-number encoding), yaitu : 

1. Mutasi Seragam (Uniform Mutation) 

Nilai-nilai gen hasil mutasi didapatkan dari pembangkitan bilangan 

secara acak dengan distribusi seragam dalam interval nilai-nilai gen 

yang diizinkan. 

2. Mutasi Tidak Seragam (Non-uniform Mutation 

Mutasi dilakukan dengan penambahan suatu bilangan riil ke gen 

yang dimutasi. Prosesnya sama dengan mutasi perlahan pada 

representasi bilangan bulat (integer). 

d. Pengkodean Permutasi (Permutation Encoding) 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan mutasi pada pengkodean 

permutasi (permutation encoding), yaitu : 

1. Mutasi Pertukaran (Swap Mutation) 

Pilih dua posisi gen pada suatu kromosom secara acak, kemudian 

pertukarkan nilai gen pada kedua posisi tersebut. 

2. Mutasi Penyisipan (Insert Mutation) 

Pilih dua posisi gen P1 dan P2 pada suatu kromosom secara acak, 

kemudian sisipkan gen posisi P2 setelah P1. 

3. Mutasi Pengacakan (Scramble Mutation) 

Pilih dua titik potong T1 dan T2 pada suatu kromosom secara acak untuk 

menghasilkan segmen kromosom, kemudian lakukan pengacakan 

posisi pada semua gen yang berada dalam segmen tersebut. 

4. Mutasi Pembalikan (Inversion Mutation) 

Pilih dua titik potong T1 dan T2 pada suatu kromosom secara acak untuk 

menghasilkan segmen kromosom, kemudian lakukan pembalikan 

gen yang berada dalam segmen tersebut. 

Pada proses mutasi dikenal sebuah parameter probabilitas mutasi (mutation 

probability). Nilai probabilitas mutasi ini menunjukkan seberapa sering gen 
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tertentu dari kromosom yang telah diproses dengan penyilangan (crossover) akan 

melewati mutasi. 

2.2.2.6 Strategi Pilihan (Elite Strategy / Elitism) 

 Strategi pilihan merupakan suatu prosedur yang bertujuan 

untuk mempertahankan individu terbaik dari tiap generasi dengan cara 

membuat duplikatnya. Proses ini diperlukan karena tidak ada jaminan bahwa 

suatu individu yang memiliki nilai kecocokan (fitness) tertinggi akan selalu 

terpilih dalam proses seleksi (Lijia, 2010). 

2.3. Multi Obyektif Algoritma Genetika 

Algoritma genetika multi obyektif yang diusulkan menggunakan 

penjumlahan terbobot untuk menggabungkan berbagai sasaran ke dalam suatu 

sasaran tunggal) (www.yzu.edu.tw, 2004) : 

f ( x ) w1 f1 ( x ) w 2 f 2 ( x ) w n f n ( x )  ....................................  (2.2)        

Dengan  

f1(x), f2 (x),…, fn (x)  = fungsi-fungsi obyektif 

w1, w2,…, wn    = bobot-bobot pada fungsi obyektif 

bobot tersebut terdiri dari bilangan acak dan dihasilkan dengan cara) 

(www.yzu.edu.tw, 2004) : 

wi                      r i         ,     1 , 2 ,..., n  .......................................................  (2.3)                                        
      r

1 + r2+ 
….. r

n  

 

 

Dengan: 

r , r2 ,..., rn = bilangan acak, berada pada interval [0, 1] mengikuti -
  

               kondisi-kondisi sebagai berikut : 

wi  
0  i   1,2,..., n  

w
1+ w

2 ...... + wn =  1 

Dalam algoritma genetika multi obyektif yang diusulkan oleh 

Murata (2004), terdapat beberapa urutan proses yang perlu dilakukan seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.1 : 
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Gambar 2.2 Algoritma Genetika Multi Obyektif 

Penjelasan lebih lanjut dari siklus algoritma genetika multi obyektif pada 

Gambar 2.2 tersebut sebagai berikut : 

1. Pengkodean (Encoding)  

Teknik pengkodean adalah bagaimana mengkodekan gen dari kromosom, gen 

merupakan bagian dari kromosom. Satu gen akan mewakili satu variabel. Agar 

dapat diproses melalui algoritma genetik, maka alternatif solusi tersebut harus 

dikodekan terlebih dahulu kedalam bentuk kromosom. Masing-masing 

kromosom berisi sejumlah gen yang mengodekan informasi yang disimpan 

didalam individu atau kromosom (Suyanto, 2008). 

2. Menghasilkan Populasi Awal (Generate Initial Population) 

Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah 

individu atau kromosom secara acak atau melalui procedure tertentu. Ukuran 

untuk populasi tergantung pada masalah yang akan diselesaikan dan jenis 

operator genetika yang akan diimplementasikan (www.yzu.edu.tw, 2004). 
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3. Simpan Solusi Optimal Pareto (Record Pareto Optimal Solutions) 

menghitung nilai-nilai obyektif dari kromosom yang ada dalam populasi dan 

mencatat solusi-solusi optimal pareto) (www.yzu.edu.tw, 2004). 

ƒ1(1) ≤ ƒ1(2) , ƒ2(1) < ƒ2(2)  ............................................................... (2.4) 

   artinya kromosom 1 mendominasi kromosom 2. 

   ƒ1(1) ≤ ƒ1(17), ƒ2(1) > ƒ2(17)   

  Hasil  solusi  selengkapnya. 

4. Menghitung Nilai Obyektif (Calculate Objective Value) 

Total fungsi obyektif dihasilkan dengan menggunakan persamaan 2.2, dan 

bobot-bobot dihasilkan secara acak (random). 

5. Penilaian Kecocokan (Fitness Evaluation) 

Adalah semakin besar akan lebih baik, karenanya solusi-solusi dengan nilai 

kecocokan (fitness) yang besar cenderung untuk menyebar pada generasi 

berikutnya) (www.yzu.edu.tw, 2004). Pada fungsi yang semua nilainya adalah 

positif bisa dilakukan dengan cara (Suyanto, 2008): 

Fk = 1 / Nk ; k = 1, 2, …, popsize  ..............................................................  (2.5) 

6. Seleksi (Selection) 

Seleksi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang lebih 

besar bagi anggota populasi yang paling fit metode yang digunakan pada tahap 

seleksi (selection) yaitu, metode (roulette whell selection). Langkah pertama 

dalam seleksi adalah mencari nilai fitness. Masing-masing individu dalam suatu 

wadah seleksi akan menerima probabilitas reproduksi yang tergantung dari 

nilai objektif dirinya sendiri terhadap nilai objektif dari semua individu dalam 

wadah seleksi tersebut. Nilai fitness inilah yang nantinya akan digunakan pada 

tahap seleksi berikutnya (Kusumadewi, 2003). 

Hitung total fitness (Ftotal) : 

Ftotal = Σ Fk ; k = 1, 2, …, popsize. ..................................................... (2.6) 

Hitung fitness relatif (Pk) tiap individu : 

Pk = Fk / F ;k = 1, 2, …, popsize.  ............................................................. (2.7) 

Hitung fitness komulatif (qk) : 
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q1 = P1 

qk = qk-1 + pk ; k=2, 3, …, popsize  ........................................................... (2.8) 

Pemilihan induk untuk penyilangan (crossover) : 

r = random 

jika = qh  1 dari q1 + 1 ; > r, pilih kromosom (k+1);  ............................ (2.9) 

obyektif  yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua fungsi yaitu 

f1(x) yang Fungsi merupakan fungsi nilai komposisi gizi pakan ayam broiler 

dan f2(x) adalah fungsi efisiensi biaya. Persamaan f1(x) sebagai berikut  

   ( ) ∑   

 

     
               

  ∑   

 

     
               

  ∑    

 

     
                

  ∑    

 

     
                

   ∑    

 

     
                

 

       Rumus  ...........................................................................................  (2.10) 

Keterangan: 

N : Panjang Kromosom 

Mb : Median Kebutuhan Komposisi Merek Pakan Bravo 

Mn : Median Kebutuhan Komposisi Merek Pakan Nuvo 

Msn : Median Kebutuhan Komposisi Merek Super Nuvo 

Mbs : Median Kebutuhan Komposisi Merek Bravo Sivo 

Msv : Median Kebutuhan Komposisi Merek Super Nuvo 

Bi : Nilai Pada Posisi Gen Ke-i 

Bb : Kandungan Jenis Merek Pakan Bravo ke Bi 

Bn : Kandungan Jenis Merek Pakan Nuvo ke Bi 

Bsn : Kandungan Jenis Merek Pakan Supernuvo ke Bi 

Bbs : Kandungan Jenis Merek Pakan Bravosivo ke Bi 

Bsv : kandungan Jenis Merek Pakan Supervivo ke Bi 

Pembagian dengan median titik optimal bertujuan untuk memberikan 

dampak nilai pelanggaran yang lebih besar terhadap zat gizi tertentu sesuai 

dengan persentase kebutuhan zat gizi  tertentu sesuai dengan persentase kebuuhan 

zat gizi pada ayam broiler. 
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Persamaan fungsi f2 (x) sebagai berikut: 

 

                           ............................................................................................... (2.11)                                                                                                                                              

Keterangan: 

 n : Panjang Kromosom 

 V : Biaya Bahan Baku ke-bi 

 Bi : Niali Pada Posisi Gen ke-bi 

Hitung median kebutuhan nutrisi optimal pakan ayam broiler dengan rumus 

sebaiga berikut umur 1-2 minggu (starter) dalam satuan gram dan umur 3-4 

minggu (Finisher) dalam satuan gram 

W1  
         

                      ( )
  W3  

         

                      ( )
  

                                                                                                            .............. (2.12) 

W2  
         

                      ( )
  W1  

         

                      ( )
  

 

 Tujuan yang ingin dicapai dari hasil fungsi ini adalah meminimalkan biaya 

pada komposisi bahan yang terbentuk, tentu saja biaya yang paling optimum 

adalah biaya yang mendekati nilai 0. Tiap-tiap bahan memiliki nilai biaya, total 

biaya pada komposisi dihasilkan oleh aplikasi dengan cara menjumlahkan nilai 

biaya bahan-bahan pakan. Penjumlahan nilai bahan-bahan yang lebih murah akan 

menghasilkan nilai yang mendekati 0. 

7. Penyilangan (Crossover) 

Crossover melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom 

baru. Pindah silang menghasilkan titik baru dalam ruang pencarian 

untuk siap diuji. Proses crossover dilakukan pada setiap individu 

dengan probabilitas crossover (Pc) yang ditentukan secara acak dalam 

rentang (0,1). Pada penelitian ini metode penyilangan yang digunakan yaitu 

penyilangan satu titik (One Point Crossover). Langkah-langkah yang harus 

dilakukan sebagai berikut (Kusumadewi, 2003) : 

Hitung total kromosom yang diharapkan akan mengalami crossover: 

Total crossover = Pc * popsize .................................................................. (2.13) 

𝒇𝟐 (𝒙) ∑ 𝑽𝒃𝒊

𝒏

𝒊 𝟏               
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Pemilihan kromosom yang akan mengalami penyilangan (crossover) dilakukan 

dengan membangkitkan bilangan acak r antara [0 1] sebanyak ukuran 

populasi (popsize). 

Jika r < Pc, pilih kromosom  ..................................................................... (2.14) 

Silangkan tiap dua kromosom induk yang terpilih. Titik penyilangan 

ditentukan dengan membangkitkan satu bilangan acak pada interval satu 

sampai (panjang kromosom – 1). 

8. Mutasi (Mutation) 

Secara umum,proses mutasi dilakukan dengan cara membangkitkan sebuah 

bilangan random yang kurang dari probabilitas mutasi (mutation rate) 

kemudian gen yang ada diubah menjadi nilai kebalikannya. Semisal 0 menjadi 

1, 1 menjadi 0. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut 

(Kusumadewi, 2003) Hitung jumlah gen yang ada pada populasi : 

Jumlah gen = popsize * L  ........................................................................ (2.15) 

Hitung total gen yang diharapkan akan mengalami mutasi : 

Total mutasi = Pm * Jumlah gen .............................................................. (2.16) 

                               Jenis Gen 

Pemilihan gen yang akan mengalami mutase dilakukan dengan membangkitkan 

bilangan acak r antara [0 1] sebanyak jumlah gen dalam populasi. Apabila nilai 

bilangan acak r lebih kecil dari probabilitas mutasi maka pilih gen yang 

diwakili oleh bilangan acak r, kemudian ganti nilai gen dengan nilai yang 

diizinkan. 

9. Strategi Pilihan (Elite Strategy / Elitism) 

 Strategi pilihan merupakan strategi yang berguna untuk mempertahankan 

sejumlah solusi terbaik pada tiap generasi) (www.yzu.edu.tw, 2004). 

10. Penggantian (Replacement) 

   Populasi lama digantikan oleh populasi baru yang dihasilkan dari langkah-   

langkah sebelumnya) (www.yzu.edu.tw, 2004). 

11. Memperbarui Solusi Optimal Pareto (Update Pareto Optimal Solutions) 

Search the Pareto optimal solutions in the new population and update the old 

Pareto optimal solutions with new ones (lakukan pencarian solusi optimal 

pareto pada populasi baru dan ganti solusi optimal pareto lama dengan yang 
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baru) (www.yzu.edu.tw, 2004). 

12. Aturan Berhenti (Stopping Rule) 

Jika jumlah generasi sama dengan nomor yang ditentukan maka proses 

algoritma genetika dihentikan) (www.yzu.edu.tw, 2004). 

2.3.1 Pareto Optimum (Pareto Optimality) 

 Dalam menangani sebuah permasalahan optimasi dengan banyak 

tujuan, prinsip optimasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan satu tujuan 

(single objective problem) tidaklah serta-merta dapat diterapkan, apalagi 

mempertimbangkan kemungkinan adanya konflik di antara tujuan-tujuan 

tersebut. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini dapat digunakan satu 

cara yang menggunakan ide dari pareto optimum (Suyanto, 2005). 

Sesuai namanya istilah pareto optimality ini dikemukakan oleh Vilfredo 

Pareto, seorang ahli ekonomi Italia yang menggunakan konsepnya dalam studi 

efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan) (http://en.wikipedia.org, 2009).  

Solusi yang ditemukan melalui konsep ini bukan berupa satu 

titik melainkan kumpulan beberapa titik disebut pareto frontier atau pareto set. 

The Pareto frontier or Pareto set is the set of choices that are Pareto efficient 

(pareto set adalah himpunan pilihan yang memenuhi konsep pareto 

optimum) (http://en.wikipedia.org, 2009). 

2.3.2 Definisi Solusi Optimal Pareto (Definition of Pareto Optimal Solutions) 

1. Sebuah titik x*   R
n 

 disebut sebagaia pareto optimal jika dan hanya jika 

tidak ada titik yang lain, x   R
n 

 memenuhi fi (x)   fi (x*), i = (1,2,3…, p). 

berdasarkan definisi 1 bisa dikatakan bahwa x* adalah pareto optimal 

jika tidak terdapat vektor keputusan (vector feasible) yang dapat 

menurunkan beberapa fungsi objektif tanpa menaikan fungsi objektif 

yang lain sekaligus. Tidak seperti masalah optimasi dengan satu fungsi 

tujuan, multiobjektif akan langsung mendapatkan himpunan dari solusi. 

Misalkan, vektor keputusan x* pada himpunan solusi disebut non-

dominated dari fungsi objektif (tujuan) dinamakan pareto front (pareto 
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frontier) (Hasad, 2011). 

2.4 Peternakan Ayam Broiler 

 Beternak merupakan hal yang sangat menarik dan menyenangkan selain 

dari kegiatan lain, dimana ketika kita memelihara dengan sungguh-sungguh tentu 

setelah bisa dipanen merasakan ada kepuasan yang berbeda. Broiler memiliki 

pertumbuhan yang sangat cepat pada usia 5-6 minggu, tapi dengan seiringya 

berjalan waktu, sekarang broiler sudah bisa dipanen 4 minggu,dan pertumbuhan 

yang cepat ini sangat membantu manajemen peternakan dalam mencapai sasaran 

yang telah direncanakan. Apabila pertumbuhan yang cepat terjadi di masa akhir, 

harus diperhatikan waktu pemasaran (hermawanto, 2010).  

 Pertumbuhan yang cepat itu belum bisa ditunjang dengan sisi lain yang 

membaik pula. Yaitu Dalam hal ini masalah konsumsi ransum menjadi lebih 

banyak, akibatnya berdampak terhadap pakan dan biaya produksi. Masalah 

konsumsi ransum atau pakan memang harus disadari bahwa broiler memang 

senang makan. Bila ransum diberikan tidak terbatas, broiler akan makan 

sepuasnya. Akibatnya akan mengganggu sistem pencernaan dan dampaknya 

adalah kematian terhadap broiler (hermawanto, 2010).  

 Dengan melakukan sistem informasi terhadap broiler, memberikan 

informasi berupa data pakan. Dimana dengan pencampuran pakan dapat 

menemukan suatu komposisi yang tepat untung menunjang hasil produksi 

peternak. 

2.5 Pemberian Pakan 

 Kualitas pakan terbagi / digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu 

minggu pertama (umur 1-7 hari) 17 gram / hari / ekor, minggu kedua (umur 8-14 

hari) 43 gram / hari/ ekor, minggu ke-3 (umur 15-21 hari) 66 gram / hari/ ekor dan 

minggu ke empat (umur 22-29 hari) 91 gram/ hari/ ekor. Jadi jumlah pakan yang 

dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1.520 gram (Danny 

Nadiarsa, 2010).  
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2.5.1 Kebutuhan Nutrisi Pada Ayam Broiler 

1. Kebutuhan protein hidup pokok secara praktis didefenisikan sebagai 

jumlah protein endogen ditambah dengan protein cadangan (protein 

reserves) untuk pembentukan antibodi, enzim, hormon serta untuk 

mempertahankan jaringan bulu dan bobot badan tetap. Metoda 

pengukurannya adalah dengan (Kasih et al. (2012), mengukur besarnya 

retensi nitrogen yang diperlukan untuk protein cadangan padakeadaan 

tidak berproduksi, dan rontok bulu atau (molting) 

2. mengukur nitrogenendogen. Keduanya diukur pada saat kebutuhan 

energi metabolis basal terpenuhi.Tahap pertama memerlukan ransum 

yang diketahui tepat kandungan nitrogennyadan tahap kedua 

ransumnya bebas protein (Amrullah, 2003). 

Nilai energi neto dari bahan makanan merupakan nilai yang tinggi, akan 

tetapi sayang, nilai ini tidak tetap. Nilai ini berbeda untuk setiap penggunaan 

bahan makanan. Jadi kita mempunyai energi neto untuk hidup pokok dan 

mempunyai energi neto yang berbeda untuk produksi, meskipun yang akhir ini 

bergantung kepada tujuannya, apakah untuk produksi jaringan tubuh atau telur. Ini 

sangat bervariasi dengan kecepatan pertumbuhan, keaktifan hewan, dan 

temperatur lingkungan. Determinasi energi produktif memerlukan formulasi 

ransum yang hati-hati, data konsumsi dan pertambahan berat badan, dan analisa 

secara terperinci dari ransum dan karkas (Amrullah, 2003). 

2.6 Penelitian Terkait  

 Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

No Nama/Tahun Judul Metode Kesimpulan 

1. Adianto/2012 Desain Perilaku Agen 

Pada Permainan 

Bulutangkis Dengan 

Menggunakan Multi-

Multi-

Objective 

Genetic 

Algorithm 

MOGA NSGA II 

menghasilkan 

solusi alternative 

yang optiamal 
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Objective Genetic 

Algorithm 

untuk lebih dari 

satu fungsi. dapat 

digunakan untuk 

dikembangkan 

jumlah 

fungsi yang akan 

dicari solusi 

optimal 

bersamanya untuk 

menambah 

perilaku dari 

agent. 

Selain itu juga 

dapat ditambah 

variable factor 

yang 

mempengaruhi 

fungsi 

objective sehingga 

dapat dihasilkan 

game permainan 

bulutangkis yang 

lebih menarik 

2. Adhi 

Iswantoro/201

0 

Optimalisasi Penggunaan 

Bahan Bakar 

Pada Mesin Induk Dual 

Fuel 

Pada Kapal Cng Carrier 

Rute Gresik-Lombok 

Menggunakan Metode 

Multi-Objective Genetic 

Algorithm 

(Moga) 

Multi-

Objective 

Genetic 

Algorithm 

(Moga) 

Pemakaian BBG 

yang terdapat 

pada muatan 

kapal, diharapkan 

mampu 

mengurangi 

konsumsi bahan 

bakar minyak 

sehingga dapat 

mengurangi biaya 
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operasional kapal. 

Penggunaan BBG 

sebanyak 6 mmscf 

harus benar-benar 

dimanfaatkan dan 

dimaksimalkan 

kapal. 

3. Zilfikri 

Yulfiandi 

Rachmat/2016 

Optimasi Komposisi 

Makanan Untuk Atlet 

Endurance 

Menggunakan Metode 

Particle Swarm 

Optimization 

Metode PSO Hasil terbaik dari 

pengujian 

parameter 

metode Particle 

Swarm 

Optimization pada 

uji coba populasi , 

uji coba iterasi, 

dan uji 

coba kombinasi 

C1 & C2 yaitu 

200 

populasi, 80 

iterasi, dan 1 & 1. 

Nilai-nilai 

tersebut dapat 

digunakan pada 

parameter 

metode Algoritma 

Genetika untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

optimasi 

komposisi 

makanan. 

4. Romada/2011 Optimalisasi Formulasi Linear hasil perhitungan 
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Pakan Ternak Terhadap 

Ayam 

Pedaging Dengan 

Menggunakan Metode 

Linear Programming 

Programming metode linear 

programming 

menggunakan 

software 

WinQSB diperoleh 

komposisi bahan 

makanan berupa 

jagung kuning 

(X1 ≤ 0.5) 

membutuhkan 

kapasitas 

maksimum 375 

kg, dedak padi 

(X2 ≤ 0.2) 

membutuhkan 

kapasitas 

maksimum 150 

kg, tepung tulang 

dan daging (X5 = 

0.1305) yang 

diperlukan 97,875 

kg, dan bungkil 

kacang tanah (X7 

= 0.3913) yang 

diperlukan 

293,475 kg. 

Bahan baku 

tersebut 

digunakan untuk 

menggantikan 

ransum ayam 

boiler fase starter 

CP 510 buatan 
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pabrik untuk 

komsumsi ayam ± 

4500 ekor dengan 

kebutuhan 750 kg. 

5. Nur Firra/2016 Optimasi Komposisi 

Pakan Untuk Memenuhi 

Kebutuhan Nutrisi Ayam 

Petelur Dengan Biaya 

Minimum Menggunakan 

Improved Particle 

Swarm 

Optimization (IPSO) 

Improved 

Particle 

Swarm 

Optimization 

(IPSO) 

Berdasarkan hasil 

pengujian 

didapatkan 

nilai yang optimal 

untuk masing-

masing 

parameter yaitu 

ukuran populasi = 

250, 

iterasi maksimal = 

350, dan interval 

bobot 

bahan pakan = 1 -

70%. 
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