
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian merupakan sistematika tahapan yang dilaksanakan 

selama penelitian. Metodologi yang digunakan dalam proses penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1: 

Mulai

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

1. Observasi

2. Wawancara

Analisa Dan Perancangan 

1. Analisa Data

2. Analisa Metode Moga

        1. Inisialisasi Populasi

        2. Pencarian Nilai        

Objective

        3. Penentuan Solusi

        4. Hitung Nilai Fitnes

        5. Tahapan Seleksi

        6. Tahapan Crossover

        7. Tahapan Mutasi

        8. Jumlah Iterasi

        9. Penentuan Solusi Pareto

Perumusan Masalah

Studi Pustaka

Implementasi Dan Pengujian

    1. pengujian Nilai Pc dan Pm

    2. Pengujian Hasil Pakar

Kesimpulan dan Saran

Selesai 

 

                             Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah 

 Pemilihan masalah merupakan upaya memilih atau menentukan masalah yang 

dapat diteliti karena adanya ketersediaan data, dukungan teori, dan waktu. 

Permasalahan utama pada penelitian ini yaitu optimasi komposisi pencampuran 

pakan pada broiler menggunakan metode moga. 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka atau studi literatur, dengan mencari referensi-referensi melalui 

jurnal nasional maupun internasional, buku-buku penunjang baik text book maupun e-

book dan kemudian terkait skripsi sebelumnya. Teori-teori bersumber dari buku, 

jurnal dan penelitian yang terkait dengan Metode Multi Objective Genetic Algoritma 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

3.3 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka yang menjadi 

fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan membangun suatu aplikasi 

yang dapat mengoptimasi komposisi pencampuran pakan broiler menggunakan 

metode algoritma genetika multi obyektif. 

3.4 Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dilakukannya pengumpulan data berupa informasi, bahan, yang 

dapat membantu dalam jalannya penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan cara: 

Pada tahapan pengumpulan data ini dilakukan dengan memperoleh data-data 

dan informasi-informasi yang dilakukan untuk penelitian. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan cara: 
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1. Observasi  yaitu mengunjungi tempat studi kasus serta mengambil beberapa 

contoh data berupa merek makanan yang digunakan dan takaran terhadap 

pemberian makan yang diperlukan untuk dianalisis. 

2. Wawancara berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang akan berguna 

dalam pembuatan Analisa dan Penerapan Metode Multi Objective Algoritma 

Genetika untuk mendapatkan hasil optimal yang menjadi studi kasus tugas 

akhir ini sehingga didapat data-data yang optimal dalam pencampuran pakan 

ayam broiler. 

3.5 Analisa dan Perancangan  

Pada tahapan analisa dan perancangan membahas tentang proses yang 

berkaitan dengan tahapan yang digunakan pada saat penelitian.  

3.5.1 Analisa Data 

 Pada tahapan analisa data pertama sekali akan dilakukan pembagian data yang 

dilakukan untuk proses optimasi komposisi pencampuran pakan ayam broiler 

menggunakan metode multi objective algoritma genetika dengan membagi data latih 

(training) dan data uji (testing). 

3.5.2 Analisa Metode 

 Pada tahap analisa metode ini yang pertama sekali dilakukan yaitu 

menentukan data inputan. Data inputan yang digunakan pada proses penelitian  

diataranya: usia ayam broiler, jumlah pakan, ukuran populasi, probabilitas crossover, 

probabilitas mutasi kemudian akan dioptimasikan menggunakan mentode multi 

objective algoritma genetika. Kemudian data diinputkan kedalam sistem dan nantinya 

data akan disimpan kedalam database. Kemudian selanjutnya dilakukan optimasi data 

yang bertujuan untuk menyesuaikan data latih (training) dan data uji (testing) 
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sebelum masuk ke proses pelatihan. Data akan dioptimasikan  sehingga berada pada 

range [0,1]. 

1. Inisialisasi Populasi 

Pada proses ini sudah ditentukan sebelumnya dengan cara beberapa 

pengujian. Setelah ditentukan, kemudian dilakukan inisialisasi terhadap 

kromosom yang terdapat pada populasi tersebut. Inisialisasi dilakukan secara 

acak. 

2. Fungsi Evaluasi (fitness) 

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. 

3. Penentuan Solusi 

Melakukan proses kromosom yang mendominasi kromosom lainnya. 

4. Hitung Nilai Kecocokan  

Total nilai obyektif masing-masing kromosom f (x) dikonversikan. 

5. Tahap Seleksi 

Menghitung total fitness, menghitung fitness relative tiap-tiap kromosom yang 

ada. 

6. Tahapan Crossover  

Proses crossover dilakukan dengan cara memilih dua induk secara acak, 

setelah itu dilakukan proses penyilangan kromosom setiap induk. Titik potong 

ditentukan secara acak. 

7. Tahap Mutasi 

8. Tahapan Pilihan (elite strategi/elitism) 

Memilih kromosom pada pareto set sebanyak kromosom yang akan di elitism 

(1 kromosom) secara acak. Alasan penggunaan strategi elitism pada penelitian 

ini untuk menjaga kromosom terbaik (komposisi bahan pakan terbaik) pada 

tiap generasi sehingga kromosom tersebut dapat lolos seleksi. 
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3.6 Implementasi dan Pengujian 

3.6.1 Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan dari analisa dan perancangan 

yang telah selesai dilakukan. Untuk implementasi ini membutuhkan perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware). 

1. Perangkat keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Processor  : Intel core i3 (2.13 GHz, 3MB, 1.3 cache) 

b. Memory  : RAM 4 GB 

2. Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi : Windows 10 Ultimate 64-bit 

b. Bahasa pemrograman : Matlab 2012 

3.6.2 Pengujian 

 Tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat dijalankan 

sesuai dengan tujuan. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang dijadikan acuan, 

yaitu :  

1. Dimana pada tahap pengujian dilakukan metode coba-coba (trial and error) 

hanya berdasarkan pada nutrisi yang terkandung pada pakan, faktor-faktor 

potensial seperti biaya dan berbagai nutrisi pada pakan tidak dapat di 

tuangkan secara menyeluruh pada metode coba-coba (trial and error) 

sehingga komposisi yang terbentuk perlu diuji coba dalam waktu untuk 

mengetahuinya. 

2. Pada tahap ini dilakukan pengujian secara fungsional Pengujian fungsional 

merupakan pengujian yang berhubungan dengan kinerja sistem secara intern, 

berupa respon sistem terhadap user, uji fungsi atau menu yang terdapat pada 
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sistem, dan uji kerja sistem. 

3. Pengujian perangkat lunak difokuskan pada pencarian semua kemungkinan 

kesalahan antarmuka (interface) dan kesalahan fungsi-fungsi aplikasi. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

3.7.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan hasil akhir ini adalah memberikan hasil berupa pencampuran 3  

produk pakan secara acak yang mendekati standarisasi pakan berdasarkan pemilihan 

umur dan takaran yang digunakan dengan menerapkan metode multi objective 

algoritma genetika dalam optimasi pencampuran pakan pada ayam broiler.  

3.7.2 Saran 

 Sedangkan saran berisi pendapat untuk pengembangan dan pengelolaan 

optimasi lebih lanjut 


