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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Sistem Tenaga Listrik 

Pada umumnya, sistem tenaga listrik dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu 

pembangkit tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Ketiga 

bagian ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang kompleks yang 

bekerja untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ilustrasi 

sistem tenaga listrik ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Tenaga Listrik 

(Sumber : http://basementbrat.files.wordpress.com/2008/11/sistem-tenaga-listrik1.jpg) 

 Energi listrik yang dihasilkan pusat pembangkit listrik akan disalurkan melalui 

saluran transmisi kemudian melalui saluran distribusi akan sampai ke konsumen. Adapun 

penjelasan bagian sistem tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai saluran distribusi 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pusat Pembangkit Listrik (Power Plant) 

Pusat pembangkit listrik merupakan tempat pertama kali energi listrik 

dibangkitkan atau dihasilkan. Di sini terdapat turbin penggerak awal dan juga 

generator yang mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Terdapat beberapa 

jenis pusat pembangkit listrik yang biasanya dibagi kedalam dua bagian besar yaitu 

pembangkit hidro (PLTA) dan pembangkit thermal (PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, 

PLTP)

http://basementbrat.files.wordpress.com/2008/11/sistem-tenaga-listrik1.jpg


6 

 

 

2. Transmisi Tenaga Listrik 

Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pusat 

pembangkitan listrik hingga saluran distribusi listrik sehingga nantinya sampai pada 

konsumen/pengguna listrik. 

3. Sistem Distribusi 

Sistem distribusi ini merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung 

berhubungan dengan pelanggan/konsumen dan berfungsi dalam hal pembagian atau 

penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Sub sistem ini terdiri dari : pusat 

pengatur / gardu induk gardu hubung, saluran tegangan menengah/jaringan primer (6 

kV dan 20 kV) yang berupa saluran udara atau kabel bawah tanah, saluran tegangan 

rendah / jaringan sekunder (380 V dan 220 V), gardu distribusi tegangan yang terdiri 

dari panel-panel pengatur tegangan baik tegangan menengah ataupun tegangan 

rendah, dan trafo. 

 

2.1.1 Operasi Sistem Tenaga Listrik 

Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana sistem dari tenaga listrik tersebut yang 

juga dapat dilihat dari Gambar 2.1 sebagai gambaran singkat dari hubungan masing-

masing sistem tenaga listrik. Pembangkit listrik memiliki lokasi yang saling berjauhan 

satu sama lain dan terhubung satu sama lain melalui sistem transmisi yang luas. Ini dapat 

disebut sebagai sistem interkoneksi. Adanya sistem interkoneksi tersebut menyebabkan: 

1. Keandalan sistem yang semakin tinggi. 

2. Efisiensi pembangkitan tenaga listrik meningkat. 

3. Mempermudah penjadwalan pembangkit. 

Sebuah sistem tenaga listrik merupakan sebuah unit usaha dimana selain faktor 

teknis, faktor ekonomis nya juga harus diperhatikan. Kondisi kesetimbangan antara 

pendapatan dan pengeluaran harus dijaga agar didapat keuntungan yang layak. 

Penjualan listrik dalam bentuk pemakaian energi (kWh) oleh konsumen harganya diatur 

dalam sistem tarif tertentu (di Indonesia menggunakan Keppres). Pengeluaran dalam 

mengoperasikan sistem tenaga listrik meliputi: 

 Jasa pegawai. 

 Biaya barang dan jasa. 

 Biaya pemeliharaan dan penyusutan. 
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 Biaya penelitian/pengembangan. 

 Pajak. 

 Biaya bahan baku energy (BBM, Batubara, Nuklir, Air, dsb). 

 Biaya losses, dan lain-lain. 

Secara umum, hal-hal tersebut terbagi dalam empat komponen yang disebut komponen 

biaya pembangkit, yaitu : 

1. Komponen A berupa depresiasi dan interest (penyusutan). Merupakan biaya 

tetap. 

2. Komponen B berupa biaya pegawai dan pemeliharaan. Merupakan biaya 

tetap. 

3. Komponen C berupa biaya bahan bakar. Merupakan biaya yang dapat 

berubah-ubah. 

4. Komponen D berupa pelumas dan biaya lainnya. Merupakan biaya yang 

dapat berubah-ubah. 

Bagian terbesar dari pembiayaan adalah komponen C atau biaya bahan bakar 

yang mencakup hampir 80% dari total pembiayaan. Pembiayaan terbesar yang terletak 

di pembangkit-pembangkit tersebut juga terkait erat dengan penggunaan listrik oleh 

konsumen. Oleh karena itu diperlukan sebuah cara dalam mengoptimasi sistem listrik 

agar berjalan dengan efisien. 

Tujuan utama dari operasi sistem tenaga listrik ini adalah untuk 

memenuhikebutuhan beban listrik secara efisien dan optimal, dimana beban listrik 

terpenuhi dengan pengeluaran biaya yang minimum. Dengan mempertimbangkan 

sasaran operasi tenaga listrik maka sistem harus dapat memenuhi standar dalam 

keamanan lingkungan, memiliki keandalan yang baik, dan dapat melayani permintaan 

secara continue dari waktu ke waktu. (Harun, 2011). 

Sebagai gambaran dari tujuan operasi sistem tenaga listrik dapat dilihatpada 

diagram lingkar sasaran operasi tenaga listrik seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Tujuan Sistem Operasi Listrik 

Sumber: (Harun, 2011) 

  

Faktor ekonomi (economy) dalam gambar diatas mempunyai maksud listrik 

harus dioperasikan secara ekonomis, tanpa melanggar batasan keandalan dan mutunya. 

Keandalan (security) merupakan kemampuan sistem dalam menghadapi kejadian yang 

tidak direncanakan (gangguan). Apabila terjadi gangguan di pembangkit ataupun pada 

saluran transmisi diusahakan sebisa mungkin agar tidak terjadi pemadaman di sisi 

konsumen. Mutu (quality) merupakan kemampuan sistem untuk mengukur agar kualitas 

tegangan dan frekuensi dari tenaga listrik dapat dijaga agar tetap berada pada kisaran 

yang ditetapkan. Pada pelaksanaan pengendalian operasi sistem tenaga listrik, urutan 

prioritas dari sasaran di atas bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi realtime. Pada 

saat terjadi gangguan maka keandalan/sekuriti merupakan prioritas utama sedangkan 

mutu dan ekonomi bukanlah yang utama. Kemudian apabila keamanan dan mutu sudah 

bagus, maka selanjutnya ekonomi yang harus diprioritaskan. (Wikarsa, 2010).  

 

2.1.2 Karakteristik Pembangkit Listrik 

Mengenal karakteristik pembangkit listrik sangatlah penting guna menekan 

pembiayaan bahan baku energi. Dengan mengenal karakteristik pembangkit listrik maka 

pengaturan output pembangkit dapat diatur dengan baik sehingga biaya bahan baku 

energi dapat diminimalisir. Berdasarkan karakteristik pembangkit listrik, dapat dibuat 

model matematis untuk proses optimasi agar dihasilkan biaya pembangkitan yang 

ekonomis. 

Ada berbagai macam jenis pembangkit listrik. Jenis-jenis pembangkit listrik 

adalah sebagai berikut: 
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 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 

 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam (PLTG). 

 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). 

 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). 

Pembangkit listrik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar 

berdasarkan karakteristiknya yaitu pembangkit hidro (PLTA) dan pembangkit thermal 

(PLTU, PLTG, PLTP, PLTD, PLTGU). Pengoptimasian pada kedua klasifikasi 

pembangkit tersebut sangatlah penting guna terpenuhinya kebutuhan beban dengan 

biaya yang minimum. Namun, di antara dua karakteristik pembangkit tersebut, 

pembangkit thermal cukup menjadi perhatian dikarenakan biaya bahan bakar/baku-nya 

yang tinggi dan cukup sering berubah. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya akan 

banyak dibahas mengenai pembangkit thermal ini. 

 

2.1.3 Optimasi Pembangkit Listrik 

Pembagian beban pembangkit dalam suatu operasi sistem tenaga listrik 

merupakan hal yang penting untuk mencapai suatu operasi yang optimal. Diperlukan 

koordinasi dalam penjadwalan pembebanan besar daya listrik yang dibangkitkan 

masing-masing pusat pembangkit listrik, sehingga diperoleh biaya pembangkit yang 

minimum. Terdapat dua pokok permasalahan yang harus dipecahkan dalam operasi 

ekonomis pembangkitan pada sistem tenaga listrik yaitu: 

1. Pengaturan Unit Pembangkit (Unit Commitment) 

Penanganan biaya operasi pembangkit tenaga listrik dapat diminimalkan 

dengan cara mencari kombinasi yang tepat dari unit pembangkit yang ada. 

Hal ini dikenal dengan pengaturan unit pembangkit. Pada pengaturan unit 

akan dibuat skema urutan prioritas, yaitu metode pengoperasian unit 

pembangkit berdasarkan total biaya rata-rata bahan bakar yang paling murah. 

Pengaturan pembangkit menentukan unit mana yang aktif dan unit mana yang 

tidak aktif dalam melayani beban sistem selama siklus waktu tertentu. Dalam 

membuat pengaturan jadwal tersebut digunakan pertimbangan teknis dan 

ekonomis. Dari sejumlah unit pembangkit yang ada akan ditentukan unit 
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mana saja yang beroperasi dan tidak beroperasi pada jam tertentu sehingga 

dapat dibuat kombinasi operasi dari unit-unit yang ada. 

2. Penjadwalan Ekonomis (Economic Dispatch) 

Penjadwalan ekonomis merupakan suatu usaha untuk menentukan besar daya 

yang harus disuplai dari tiap unit generator untuk memenuhi beban tertentu 

dengan cara membagi beban tersebut pada unit-unit pembangkit yang ada 

dalam sistem secara optimal ekonomis dengan tujuan meminimalkan biaya 

operasi pembangkitan. Penjadwalan ekonomis yang merupakan salah satu 

pokok permasalahan dalam operasi ekonomis sistem tenaga listrik ini akan 

dibahas lebih detail khususnya dalam kasus pembangkit thermal pada 

penulisan ini. 

 

2.1.4 Unit Pembangkit Thermal 

Pada sub bab ini akan menjelaskan sistem unit pembangkit thermal dalam 

membangkitkan tenaga listrik. Adapun ilustrasi sistem pembangkit thermal ditunjukkan 

dalam Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Sistem Pembangkit Thermal 

Sumber: (Wood & Wollenberg, 1984:9) 

 

Gambar di atas merupakan suatu gambaran unit pembangkit thermal bekerja. 

Terdapat boiler, turbin uap, dan generator sebagai bagian sistem yangmengubah bahan 

bakar menjadi energi listrik. Pembangkit thermal mempunyai beberapa karakteristik 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Input-Output Pembangkit Thermal 

 Karakteristik ini memperlihatkan hubungan antara input pembangkit 

sebagai fungsi dari output pembangkit. Persamaan karakteristik input-output 

pembangkit menyatakan hubungan antara jumlah bahan bakar yang 
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dibutuhkan untuk menghasilkan daya tertentu pada pembangkit listrik yang 

didekati dengan fungsi binomial sebagai berikut: 

F(P) = a + bP +cP2......................................................(2.1) 

Sumber: (Wood & Wollenberg, 1984:41) 

 

Keterangan: 

F(P) / H = Input bahan bakar (Btu/Jam) 

F  = Biaya bahan bakar per jam (Rp/Jam) 

P  = Output daya pembangkit (MW) 

a, b, c  = Konstanta persamaan 

 Karakteristik input-output pembangkit thermal jika dijelaskan dalam 

bentuk kurva ditunjukkan dalam Gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.4 Kurva Karakteristik Input-Output Unit Thermal 

Sumber: (Wood & Wollenberg 1984:9) 

 

 Gambar diatas menunjukkan karakteristik input-output unit thermal 

dalam bentuk yang ideal, digambarkan sebagai kurva non-linier yang 

continue. Input dari pembangkit ditunjukkan pada sumbu vertikal yaitu energi 

panas yang dibutuhkan dalam bentuk Mbtu/h (million of btu per hour). 

Karena menggunakan satuan British Temperatur Unit apabila dikonversi 

menggunakan satuan international menjadi (MJ/h atau Kcal/H) yang dapat 

dinyatakan juga sebagai biaya total per jam (Rp/jam). Output dari pembangkit 

ditunjukkan pada sumbu horizontal yaitu daya listrik yang memiliki batas-

batas berupa daya maksimum dan daya minimum pembangkit. (Saadat, 2002)  
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2. Karakteristik Kenaikan Biaya / Panas Pembangkit Thermal 

Karakteristik lain yang perlu untuk diketahui pada suatu pembangkit thermal 

adalah karakteristik laju panas atau incrementalheat yang dapat juga 

dikatakan sebagai karakteristik kenaikan biaya. 

3. Karakteristik Efisiensi Terhadap Output 

Karakteristik laju panas juga salah satu karakteristik yang perlu diketahui. 

Pada karakteristik ini, input merupakan jumlah panas per kilowattjam 

(Btu/kWh) dan output merupakan daya listrik dalam satuan MW. 

 

2.2 Economic Dispatch(ED) 

 Bagaimana menentukan besarnya daya yang harus dibangkitkan oleh tiap unit 

pembangkit yang beroperasi agar dapat menyuplai kebutuhan tenaga listrik pelanggan 

disebut dengan economic dispatch (ED). Dengan kata lain, jika UC (unit commitment) 

menentukan unit-unit pembangkit yang harus beroperasi maka  ED  adalah masalah 

menentukanbesarnya daya yang harus dibangkitkan oleh tiap unit yang beroperasi tersebut 

(Wood &  Wollenberg, 1984: 57). 

 Dalam economic dispatch pembebanan pada unit-unit pembangkit yang ada dalam 

sistem dibagi secara optimal ekonomi pada harga beban sistem tertentu sehingga biaya 

operasi dapat ditekan seminimal mungkin namun tetap dapat memenuhi permintaan beban 

dan memperhatikan batasan-batasan dari masing-masing pembangkit. 

 Adapun fungsi biaya bahan bakar pada masing-masing unit pembangkit dapat 

direpresentasekan dalam fungsi kuadratik yaitu: 

Ci(Pi) = αi + βi Pi + γi Pi2   …………………………(2.2) 

Sumber: (Wood & Wollenberg, 1984 :29) 

 

Sehingga total pembangkitan: 

𝐂𝐭 = ∑ 𝐂𝐢(𝐏𝐢)
𝑵

𝒊=𝟏
     ....................................(2.3) 

Sumber: (Wood & Wollenberg  (1984 :44) 

dimana  

 Ct     = total biaya bahan bakar  

 Ci      = biaya bahan bakar unit i  

 i      = unit pembangkit  
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 αi, βi, dan γi   = koofisien fungsi biaya bahan bakar  

 Pi     = daya keluaran untuk unit i 

 

 Dalam meminimalkan total biaya bahan bakar ini perlu memperhatikan batas 

kekangan sebagai berikut :  

1. Total daya output pembangkitan harus sama dengan total permintaan beban di 

tambah total rugi-rugi transmisi, dengan persamaan : 

∑ 𝑷𝒊 = 𝑷𝒅 + 𝑷𝒍𝑵
𝒊=𝟏       ......................(2.4) 

Sumber: (Wood & Wollenberg 1984:35) 

 

  dengan 

Pl = Pi
TBPi   ………………….(2.5) 

Sumber: (Wood & Wollenberg 1984:36) 

 

 dimana: 

  Pl   = rugi-rugi transmisi  

  Pi
T  = daya output pembangkit i di transpose  

  Pi   = daya output pembangkit i  

  B   = koofisien rugi-rugi transmisi 

2. Batas kemampuan unit i dengan pertidaksamaan: 

Pimin ≤ Pi ≤ Pimax    ……………. (2.6) 

 dimana: 

   Pi   = daya keluaran unit i  

   Pimin  = daya pembangkitan minimum unit i  

   Pimax  = daya pembangkitan maksimum unit i  

 

2.3 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika merupakan evolusi atau perkembangan dunia komputer dalam 

bidang kecerdasan buatan (artificial intelligent), yang sebenarnya terinspirasi oleh teori 

Darwin dimana individu yang kuat adalah pemenang dalam kompetisi dilingkungannya. 

2.3.1 Pengertian Algoritma Genetika 

  Algoritma Genetika adalah algoritma pencarian heuristik yang didasarkan atas 

mekanisme evolusi biologis. Keberagaman pada evolusi biologis adalah variasi dari 

kromosom antar individu organisme. Variasi kromosom ini akan mempengaruhi laju 
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reproduksi dan tingkat kemampuan organisme untuk tetap hidup. pada dasarnya ada 4 

kondisi  yang sangat mempengaruhi proses evaluasi yaitu: 

1. Kemampuan organisme untuk melakukan reproduksi 

2. Keberadaan populasi organisme yang bisa melakukan reproduksi 

3. Keberagaman organisme dalam suatu populasi 

4. Perbedaan kemampuan untuk survive 

 Individu yang lebih kuat (fit) akan memiliki tingkat survival dan tingkat 

reproduksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu yang kurang fit. Pada 

kurun waktu tertentu (sering dikenal dengan istilah generasi), populasi secara 

keseluruhan akan lebih banyak memuat organisme yang fit. 

  Algoritma Genetika pertama kali dikembangkan oleh John Holland dari 

universitas Michigan (1975). John Holland mengatakan bahwa setiap masalah yang 

berbentuk adaptasi (alami maupun buatan) dapat diformulasikan dalam terminologi 

genetika. Algoritma genetika adalah simulasi dari proses evolusi Darwin dan operasi 

genetika atas kromosom. 

2.3.2 Struktur Umum Algoritma Genetika 

  Pada algoritma ini teknik pencarian dilakukan sekaligus atas sejumlah solusi 

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

disebut istilah kromosom. Kromosom ini merupakan suatu solusi yang masih berbentuk 

simbol. Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi berikutnya merupakan 

hasil 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.  

  Nilai fitness dari suatu kromosom akan menunjukkan kualitas kromosom dalam 

populasi tersebut. Generasi berikut dikenal dengan istilah anak (offspring) terbentuk dari 

gabungan 2 kromosom generasi sekarang yang bertindak sebagai induk (parent) dengan 

menggunakan operator penyilangan (crossover). Selain operator penyilangan, suatu 

kromosom juga dapat dimodifikasi dengan menggunakan operator mutasi. 

 Populasi generasi yang baru dibentuk dengan cara menyeleksi nilai fitness dari 

kromosom induk (parent) dan nilai fitness dari kromosom anak (offspring), serta 

menolak kromosom-kromosom yang lainnya sehingga ukuran populasi (jumlah 

kromosom dalam suatu populasi) konstan. Setelah melalui beberapa generasi, maka 

algoritma ini akan konvergen ke kromosom terbaik. 
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2.3.3 Komponen-komponen Utama Algortitma Genetika 

 Di dalam Algoritma Genetika terdapat 6 komponen utama penyusun, yaitu: 

1. Teknik Penyandian 

Teknik penyandian disini meliputi penyadian gen dari kromosom. Gen 

merupakan bagian dari kromosom. Satu gen biasanya akan mewakili satu 

variabel. Gen dapat dipresentasikan dalam bentuk: string bit, pohon, array 

bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau 

representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika. 

2. Prosedur Inisialisasi 

Ukuran populasi tergantung pada masalah yang akan dipecahkan dan jenis 

operator genetika yang akan diimplementasikan. Setelah ukuran populasi 

ditentukan, kemudian harus inisialisasi terhadap kromosom yang terdapat 

pada populasi tersebut. Inisialisasi kromosom dilakukan secara acak, namun 

demikian harus tetap memperhatikan domain solusi dan kendala 

permasalahan yang ada. 

3. Fungsi Evaluasi 

Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi kromosom, yaitu: 

evaluasi fungsi objektive (fungsi tujuan) dan konversi fungsi objektive 

kedalam fungsi fitness. Secara umum, fungsi fitness diturunkan dari fungsi 

objektive dengan nilai tidak negatif. Apabila ternyata fungsi objektive 

memiliki nilai negatif, maka perlu ditambahkan suatu konstanta C agar nilai 

fitness yang terbentuk menjadi tidak negatif. 

4. Seleksi 

Seleksi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang lebih 

besar bagi anggota populasi yang paling fit. 

5. Operator Genetika 

Ada 2 operator genetika, yaitu: 

a.Operator untuk melakukan rekombinasi, yang terdiri dari: rekombinasi 

bernilai biner (crossover). 

b.Mutasi. mutasi bernilai biner. 

6. Penetuan Parameter 

Yang disebut parameter disini adalah parameter kontrol algoritma genetika, 

yaitu: ukuran populasi (popsize), peluang crossover (Pc), dan peluang mutasi 

(Pm). Nilai parameter ini ditentukan juga berdasarkan permasalahan yang 
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akan dipecahkan. Ada beberapa rekomendasi yang bisa digunakan, antara 

lain: 

 Untuk permasalahan yang memiliki solusi cukup besar, De Jong 

merekomendasikan untuk nilai parameter kontrol: 

(popsize; Pc; Pm) = (50; 0,6; 0,001) 

 Bila rata-rata fitness setiap generasi digunakan sebagai indikator, 

maka Grefenstette merekomendasikan: 

(popsize; Pc; Pm) = (30; 0,95; 0,01) 

 Bila fitness dari individu terbaik dipantau pada setiap generasi, maka 

usulannya adalah: 

(popsize; Pc; Pm) = (80; 0,45; 0,01) 

Ukuran populasi sebaiknya tidak lebih kecil dari 30, untuk sembarang jenis 

permasalahan. 

2.3.4 Istilah-istilah Dalam Algoritma Genetika 

 Algoritma Genetika merupakan algoritma pencarian yang bekerja berdasarkan 

mekanisme seleksi alam dan genetika. Pada genetika, kromosom terdiri dari gen-gen. 

Tiap gen mempunyai sifat tertentu (allele), dan posisi tertentu (locus). Satu atau lebih 

kromosom bergabung membentuk paket genetik yang disebut genotif. Interaksi genotif 

dengan lingkungannya disebut fenotif. Pada algoritma genetika, kromosom berpadanan 

dengan string dan gen dengan karakter. Setiap karakter mempunyai posisi (locus) dan 

arti tertentu (allele). Satu atau lebih string bergabung membentuk struktur (genotif), dan 

apabila struktur tersebut di-decode-kan akan diperoleh salah satu alternative solusi 

(fenotif). Berikut adalah susunan gen ilmu genetika yang ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Susunan Gen Ilmu Genetika 

Ilmu genetik Algoritma genetika 

Kromosom String 

Gen Karakter 

Allele Nilai karakter 

Locus Posisi dalam individu 

Genotif Struktur 

Fenotif parameter 
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2.3.5 Aplikasi Algoritma Genetika 

  Sejak dirintis oleh John holland, Algoritma Genetika telah dipejari, diteliti dan 

diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang. Algoritma genetika banyak digunakan 

pada masalah praktis yang berfokus pada pencarian parameter-parameter optimal. Hal 

ini membuat banyak orang mengira bahwa algoritma genetika hanya bisa digunakan 

untuk masalah optimasi. Pada kenyataannya, Algoritma Genetika juga memiliki 

performansi yang bagus untuk masalah-masalah selain optimasi. 

  Keuntungan penggunaan Algoritma Genetika terlihat dari kemudahan 

implementasi dan kemampuan untuk menemukan solusi yang  “bagus” (bisa diterima) 

secara cepat untuk masalah-masalah berdimensi tinggi. Algoritma Genetika sangat 

berguna dan efisien untuk masalah dengan karakteristik sebagai berikut : 

 Ruang masalah sangat besar, kompleks, dan sulit dipahami. 

 Kurang atau bahkan tidak ada pengetahuan yang memadai untuk 

merepresentasikan masalah ke dalam ruang pencarian yang lebih sempit. 

 Ketika metode-metode konvensional sudah tidak mampu menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

 Solusi yang diharapkan tidak harus paling optimal, tetapi cukup “bagus” atau 

bisa diterima. 

 Terdapat batasan waktu, misalnya dalam real time system atau sistem waktu 

nyata. 

 Algoritma Genetika telah banyak diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah 

dan pemodelan dalam bidang teknologi, bisnis, dan entertainment, seperti : 

a) Optimasi 

Algoritma Genetika digunakan untuk optimasi numerik dan optimasi 

kombinatorial seperti Travelling Salesman Problem (TSP), perancangan IC, 

Job Shop Scheduling, optimasi suara dan dan video. 

b) Pemrograman Otomatis 

Algoritma genetika digunakan untuk melakukan proses evolusi terhadap 

program komputer untuk merancang struktur komputasional, seperti cellular 

automata dan sorting networks. 
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c) Machine Learning 

Algoritma genetika berhasil diaplikasikan untuk memprediksi struktur 

protein. Algoritma genetika juga berhasil dalam perancangan neural networks 

(jaringan syaraf tiruan). 

d) Model Ekonomi 

Algoritma genetika digunakan untuk memodelkan sistem-sistem inovasi, 

memprediksi produksi dan lab perusahaan. 

 

2.3.6 Operator Genetika 

  Operator genetika digunakan untuk mengkombinasikan (modifikasi) individu 

dalam aliran populasi untuk menghasilkan individu pada generasi berikutnya. Ada tiga 

operator genetika yaitu : seleksi, crossover dan mutasi. 

a) Seleksi 

 Operator seleksi menentukan kromosom mana yang dipilih untuk 

direproduksi. Probabilitas terpilihnya satu kromosom untuk direproduksi adalah 

sebesar nilai fitness tersebut dibagi dengan jumlah nilai fitness seluruh 

kromosom dalam populasi. Secara matematis, dinyatakan dengan persamaan: 

𝝆i = 
𝒇𝒊

∑𝒊𝒇𝒊
 ,i = 1,...,n..................................(2.7) 

Sumber: (Walters 1993:3) 

dengan: 

n  : jumlah kromosom dalam satu populasi, 

𝜌i  : peluang kromosom i terpilih, 

fi  : nilai fitness kromosom i,dan, 

∑𝑖𝑓𝑖 : jumlah fitnessseluruh kromosom i, 

 Kromosom dengan fitness terbesar akan terpilih untuk direproduksi. Metode 

seleksi yang umum digunakan adalah roulette-wheel (roda roulette). Metode ini 

menirukan permainan roulette-wheel dimana masing-masing kromosom 

menempati potongan lingkaran pada roda roulette secara proporsional sesuai 

nilai fitnessnya. Kromosom yang memiliki nilai fitness lebih besar menempati 

potongan lingkaran yang lebih besar dibandingkan dengan kromosom bernilai 

fitness rendah (Suyanto, 2005:13). 
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b) Crossover 

 Pada crossover akan dipilih secara acak dua individu dan tempat pertukaran, 

dimana kromosom yang ditandai diantara kedua tempat pertukaran akan 

bertukar tempat satu sama lain. Proses crossover akan membangkitkan offspring 

baru dengan mengganti sebagian informasi dari parents (orang tua atau induk). 

 Tujuan dari proses crossover adalah untuk menambahkan keanekaragaman 

individu dalam populasi dengan mengawinkan individu-individu pada populasi 

sehingga menghasilkan keturunan berupa individu-individu baru untuk 

ditempatkan pada populasi selanjutnya. Ada beberapa tipe crossover, antara lain  

 Onecutpointcrossover 

Pada tipe ini, akan dibuat satu titik crossover dimana individu yang 

dihasilkan akan diambil dari bilangan biner parent pertama dari awal 

sampai titik crossover dan sisanya dari parent kedua. Algoritmanya 

adalah: 

 Memilih site secara random dari parent pertama. 

 Isi disebelah kanan site pada parent pertama ditukar dengan 

parent kedua untuk menghasilkan offspring. 

 Order-based Crossover 

Pada tipe ini, offspring yang dihasilkan hanya satu hasil dari kombinasi 

kedua parent. 

b) Mutasi 

Prosedur mutasi sangat sederhana. Untuk semua gen yang ada, jika bilangan 

random yang dibangkitkan kurang dari probabilitas mutasi 𝜌m yang ditentukan 

maka ubah gen tersebut menjadi nilai kebalikannya  Dalam pengkodean biner, 0 

diubah 1 dan 1 diubah 0. (Suyanto,2005:14).  

 

2.3.7 Parameter Genetika 

 Parameter-parameter genetika berguna dalam pengendalian operator-operator 

genetika. Pemilihan penggunaan nilai-nilai parameter genetika sangat berpengaruh 

terhadap kinerja algoritma genetika dalam menyelesaikan suatu masalah. Parameter-

parameter genetika yang digunakan antara lain: 
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 Ukuran populasi 

Ukuran popolasi mempengaruhi ukuran efektivitas dan kinerja algoritma 

genetika. Tidak ada aturan yang pasti tentang berapa nilai ukuran populasi. 

Apabila ukuran populasi kecil berarti hanya tersedia sedikit pilihan untuk 

crossover dan sebagian kecil dari domain solusi saja yang dieksplorasi untuk 

setiap generasinya. Sedangkan apabila terlalu besar, kinerja algoritma 

genetika akan menurun. Penelitian menunjukan ukuran populasi besar tidak 

mempercepat pencarian solusi. Disarankan ukuran populasi berkisar antara 

20 – 30. 

 Jumlah Generasi 

Jumlah generasi berpengaruh terhadap banyaknya iterasi yang akan 

dikerjakan dan domain solusi yang akan dieksplorasi untuk setiap 

generasinya. Semakin besar jumlah generasi berarti semakin banyak iterasi 

yang dilakukan, dan semakin besar solusi yang dieksplorasi. Sedangkan 

semakin kecil jumlah generasinya, maka akan semakin kecil iterasi yang akan 

dilakukan, dan semakin kecil pula solusi yang dieksplorasi untuk tiap 

generasinya. 

 Probabilitas Crossover (Pc) 

Probabilitas crossover akan mengendalikan operator crossover dalam setiap 

generasi dalam populasi yang mengalami crossover. Semakin besar nilai 

probabilitas crossover, akan semakin cepat struktur individu baru terbentuk 

ke dalam populasi. Sedangkan apabila nilai probabilitas crossover terlalu 

besar, individu yang merupakan kandidat solusi terbaik mungkin akan dapat 

hilang lebih cepat pada generasi selanjutnya. Disarankan nilai probabilitas 

crossover berkisar antara 80 % - 95 %. 

 Probabilitas Mutasi (Pm) 

Probabilitas mutasi akan mengendalikan operator mutasi pada setiap 

generasi. Peluang mutasi yang digunakan biasanya lebih kecil daripada 

peluang crossover. Pada seleksi alam murni, mutasi jarang sekali muncul. 

Oleh karena itu, operator mutasi pada algoritma genetik juga tidak selalu 

terjadi. Untuk itulah nilai peluang mutasi dibuat lebih kecil untuk setiap 

generasi. Disarankan nilai probabilitas mutasi kecil berkisar antara 0.5 % - 1.
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