
1 
Milah, H & Mahmudy, WF 2015, 'Implementasi algoritma evolution strategies untuk optimasi komposisi pakan 

ternak sapi potong', DORO: Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 5, no. 11. 

IMPLEMENTASI ALGORITMA EVOLUTION STRATEGIES UNTUK 

OPTIMASI KOMPOSISI PAKAN TERNAK SAPI POTONG 
 

Himyatul Milah 
1)

, Wayan Firdaus Mahmudy 
2)

, 
Mahasiswa Program Studi Informatika / Ilmu Komputer Universitas Brawijaya

1)
 

Dosen Program Studi Informatika / Ilmu Komputer Universitas Brawijaya
2)

 

Program Studi Informatika / Ilmu Komputer 

Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 

Universitas Brawijaya 

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia 

email: iimilah7[at]gmail.com 
1)

, wayanfm[at]ub.ac.id 
2)

  

 

ABSTRAK 

 
Pakan ternak merupakan salah satu faktor penentu utama biaya produksi ternak. Dalam 

pengadaannya peternak mengalokasikan tidak kurang dari 70-80% biaya operasional usaha. Harga 

pakan ternak sapi potong produksi pabrik yang cenderung mahal menyebabkan peternak mulai 

membuatnya sendiri. Peternak berusaha membuat pakan ternak yang harganya murah dan tetap 

memenuhi batasan nutrisi yang dibutuhkan. Namun tidak semua peternak dapat membuat pakan 

ternaknya sendiri dengan baik karena dalam proses pembuatannya diperlukan formulasi komposisi. 

Penelitian ini berusaha untuk mengatasi  masalah  komposisi pakan ternak  sapi potong 

menggunakan algoritma evolution strategies (ES). Tipe proses ES yang digunakan adalah (µ/r + λ) 

sehingga proses reproduksi melibatkan rekombinasi dan hasil mutasi nantinya akan diikutkan 

bersama parent dalam proses seleksi dan seleksi menggunakan elitism selection. Solusi optimal 

diperoleh dari ukuran populasi sebanyak 50, ukuran offspring 4, range kromosom 0-20 (real code) 

dan jumlah generasi 500 memperoleh rata-rata nilai fitness tertinggi yaitu 0.998. Hasil akhir berupa 

rekomendasi komposisi pakan ternak sapi potong.  

 
Kata Kunci : evolution strategies, komposisi pakan ternak, sapi potong

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya isu penurunan populasi sapi potong 

dari tahun ke tahun merupakan problema usaha 

agribisnis sapi potong secara nasional. Telah 

banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan 

populasi, namun hasilnya belum memberikan 

dampak positif (Mariono, 2011). Pelaku usaha 

agribisnis ternak sapi potong terus berusaha 

melakukan efisiensi biaya pemeliharaan 

melalui optimasi pakan ternak karena 

komponen biaya terbesar dalam industri 

peternakan adalah pakan ternak. Dalam 

pengadaannya peternak mengalokasikan tidak 

kurang dari 70-80% biaya operasional usaha. 

Hal ini menjadikan pakan ternak sebagai salah 

satu faktor penentu utama biaya produksi 

ternak.  

Harga pakan ternak produksi pabrik yang 

cenderung mahal menyebabkan peternak mulai 

membuatnya sendiri. Peternak berusaha 

membuat pakan ternak yang harganya murah 

dan tetap memenuhi batasan nutrisi yang 

dibutuhkan. Namun tidak semua peternak dapat 

membuat pakan ternaknya sendiri dengan baik 

karena dalam proses pembuatannya diperlukan 

formulasi komposisi.  

Telah terdapat beberapa penelitian yang 

membahas optimasi komposisi pakan ternak. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Toriq (2011) menunjukkan bahwa algoritma 

genetik dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan optimasi pakan ternak sapi 

potong. Lewat penelitiannya Toriq 

membuktikan bahwa peluang mutasi yang 

efektif adalah 0,3 dan peluang crossover yang 

efektif berada pada kisaran 0,1 sampai dengan 

0,3. 
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Algoritma evolution strategies (ES) 

merupakan cabang dari evolution algorithm 

yang baik digunakan untuk optimasi. ES 

merupakan algoritma berbasis populasi yang 

sangat sesuai untuk permasalahan kompleks 

yang sulit diselesaikan dengan pendekatan 

analisis berbasis model matematis (Mahmudy, 

WF, Marian, RM & Luong, 2013). Algoritma 

evolution strategies pernah digunakan untuk 

penyelesaian Vehicle Routing Problem pada 

distribusi minuman soda XYZ. Penelitian yang 

dilakukan oleh Harun (2014) menunjukkan 

ukuran populasi (µ) = 80,  ukuran  offspring  

(λ) = 2 µ ,  dan  jumlah  generasi  2000  dapat  

menyelesaikan  masalah  VRPTW dengan 

waktu kurang lebih 30 detik.  

Berdasarkan permasalahan di atas, solusi 

yang ditawarkan adalah dengan mengoptimasi 

komposisi pakan ternak sapi potong 

menggunakan algoritma evolution strategies. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk 

memaksimalkan produktivitas ternak sapi 

potong dengan biaya yang minimal melalui 

optimasi komposisi pakan ternak. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimpementasikan 

algoritma evolution strategies untuk 

optimasi komposisi pakan ternak sapi 

potong ? 

2. Bagaimana menentukan parameter 

evolution strategies yang tepat ? 

3. Bagaimana mengukur kebaikan solusi 

yang dihasikan evolution strategies  ? 

 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Penentuan komposisi pakan ternak sapi 

potong didasarkan pada jenis sapi potong, 

bobot badan sapi potong, target 

penambahan bobot badan sapi potong dan 

bahan pakan yang tersedia. 

2. Kebutuhan nutrisi sapi potong yang 

digunakan adalah Kalsium (Ca) dan Fosfor 

(P). 

3. Bobot badan sapi potong dibatasi 

sebanyak 7 macam yaitu 100 kg, 150 kg, 

200 kg¸ 250 kg, 300 kg, 350 kg, dan 400 

kg. 

4. Pertambahan bobot badan sapi potong 

dibatasi sebanyak 4 macam yaitu 0,25 kg, 

0,50 kg, 0,75 kg, dan 1,00 kg. 

5. Terdapat 24 macam bahan pakan sapi yang 

akan dioptimasi. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengimpementasikan algoritma 

evolution strategies dalam menyelesaikan 

masalah optimasi komposisi pakan ternak 

sapi potong ? 

2. Untuk menentukan parameter evolution 

strategies yang tepat ? 

3. Untuk mengukur kebaikan solusi yang 

dihasikan evolution strategies  ? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebutuhan Nutrisi Sapi Potong 

Produktivitas ternak sapi potong sangat 

bergantung kepada nutrisi yang harus 

terpenuhi. Rendahnya angka kebuntingan, 

service per conception yang tinggi, serta 

calving interval yang panjang menjadi faktor 

penghambat dalam mencapai keberhasilan 

produksi ternak. Kesuburan ternak yang rendah 

dapat diakibatkan oleh asupan nutrisi yang 

kurang. 

Kekurangan mineral kalsium dan fosfor 

pada sapi menjadi faktor yang menyebaban 

rendahnya fertilitas pada sapi potong. Kalsium 

(Ca) merupakan mineral yang sangat penting 

bagi pertumbuhan. Jika  ransum  ternak  pada  

masa  pertumbuhan  defisien Ca  maka 

pembentukan  tulang menjadi  kurang  

sempurna  dan  akan  mengakibatkan  gejala 

penyakit tulang. Fosfor (P) diperlukan dalam 

pembentukan tulang, gigi, sintesis protein dan 

sistem enzimatik. Metabolisme hidrat arang dan 

keratin juga memerlukan unsur P. Gejala 

defisiensi P yang parah dapat menyebabkan 

persendian kaku dan otot menjadi lembek. 

Ransum yang rendah kandungan P-nya dapat 

menurunkan kesuburan (produktivitas), indung 

telur tidak berfungsi normal, depresi dan estrus 

tidak teratur. Pada ternak ruminansia mineral P 

yang dikonsumsi, sekitar 70% akan  diserap, 

kemudian menuju plasma darah dan 30% akan 

keluar melalui feses. (Piliang, 2002). 

 

2.2 Evolution Startegies (ES) 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://waterquality.montana.edu/docs/irrigation/alfkca.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://waterquality.montana.edu/docs/irrigation/alfkca.shtml
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Prosedur umum dalam ES dapat 

dinyatakan dengan istilah (µ,λ). Di mana µ 

adalah  jumlah  solusi  awal  atau  populasi 

awal, sedangkan λ merupakan  jumlah solusi 

yang  dihasilkan  dari  generasi  awal 

(offspring).  

Karena ES lebih mengandalkan mutasi, 

maka proses rekombinasi tidak selalu 

digunakan. Secara umum terdapat empat tipe 

proses dari ES, yaitu : 

-  (µ,λ) 

-  (µ/r, λ) 

-  (µ + λ) 

-  (µ/r + λ) 

ES(µ,λ) tidak menggunakan rekombinasi dalam 

proses reproduksi. Seleksi menggunakan 

elitism selection hanya melibatkan individu 

dalam offspring, individu induk dalam populasi 

tidak dilibatkan. ES(µ/r,λ) serupa dengan 

ES(µ,λ) dengan tambahan melibatkan proses 

rekombinasi.  ES(µ+ λ)  tidak  menggunakan  

rekombinasi dan proses seleksi menggunakan 

elitism selection melibatkan individu offspring 

dan induk (Mahmudy, 2013). 

Apabila P(t) dan C(t) merupakan 

populasi (parents) dan offspring pada generasi 

ke-t maka siklus ES dapat dideskripsikan 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2.1 Pseudocode algoritma 

evolution strategies 

Sumber: [Mahmudy, 2013] 

2.3 Representasi Kromosom 

Representasi kromosom merupakan proses 

pengkodean dari penyelesaian asli suatu 

permasalahan. Solusi dari suatu permasalahan 

harus dipetakan (encoding) menjadi string 

kromosom. String kromosom tersusun atas 

sejumlah gen yang menggambarkan variable-

variabel keputusan yang digunakan dalam 

solusi (Mahmudy, 2013). 

Seperti halnya untuk real-coded GA, 

variable keputusan (x1 dan x2) langsung 

menjadi gen string chromosome. Selain gen 

yang menyatakan variable keputusan, 

parameter tambahan yang melekat pada setiap 

chromosome adalah sigma (σ). Nilai ini 

menyatakan level mutasi untuk chromosome 

tersebut. Nilai ini akan berubah sepanjang 

generasi secara adaptif. Jika P adalah satu 

chromosome maka P = (x1, x2, σ1, σ2 ) dengan 

panjang string sebesar 4. 

2.4 Inisialisai 

Tahap inisialisai ini bertujuan untuk 

membangkitkan himpunan solusi baru secara 

acak yang terdiri dari sejumlah string 

kromosom dan ditempatkan pada penampungan 

yang disebut dengan populasi. Pada tahap ini 

miu (µ) yang menyatakan ukuran populasi 

harus ditentukan. Panjang string kromosom 

(stringLen) dihitung berdasarkan presisi 

variable dan solusi yang dicari (Mahmudy, 

2013). 

Misalkan populasi inisialisasi 

dibangkitkan secara random dengan µ = 4 

seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Contoh representasi kromosom 

P(t) x1 x2 σ1 σ2 f(x1,x2) 

1 1.49 2.09 0.14 0.91 19.821 

2 8.49 2.58 0.54 0.87 34.706 

3 1.85 1.71 1 0.49 11.586 

4 5.81 5.08 0.41 0.99 14.562 

Sumber : Mahmudy, 2013 

 

2.5 Reproduksi 

Reproduksi bertujuan untuk menghasilkan 

keturunan dari individu-individu yang ada di 

populasi. Berbeda pada algoritma genetik yang 

menggunkan dua operator genetika yaitu tukar 

silang (crossover) dan mutasi (mutation) pada 

algoritma evolution strategies menggunakan 

rekombinasi dan mutasi. 

 

2.5.1 Rekombinasi 

Rekombinasi dilakukan untuk 

menghasilkan offspiring sebanyak dari 

sejumlah µ individu dalam populasi. Setiap satu 

individu offspiring dihasilkan dari beberapa 

induk. Induk dipilih secara acak dari populasi. 

Metode rekombinasi paling sederhana adalah 

dengan menghitung nilai rata-rata nilai elemen 

procedure EvolutionStrategies 

begin 

t = 0 

inisialisasi P(t): generate  µ 

individu 

while (bukan kondisi berhenti) 

do 

recombinasi: produksi C(t) 

 

mutasi C(t) 

seleksi P(t+1) dari P(t) dan 

C(t) 

t = t + 1 

end while 

end 
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induk. Contoh proses rekombinasi diberikan 

sebagai berikut : 

- Misalkan  offspring  didapatkan  dari  2  

induk.  Jika  P1 dan  P3 terpilih  maka  

akan didapatkan offspring C=(-0,17815, 

1,90205, 0,57016, 0,70221). 

Pada studi kasus ini, misalkan  λ = 6 dan  

offspring didapatkan dari 2  induk. Contoh hasil 

rekombinasi diberikan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Contoh Rekombinasi 

C(t

) 
Induk  x1 x2 σ1 σ2 f(x1,x2) 

c1 
P1 dan 

P3 
-0.2 1.9 0.57 0.7 16.6418 

c2 
P2 dan 

P3 
3.32 2.14 0.77 

0.6

8 
19.5813 

c3 
P1 dan 

P4 
3.65 3.59 0.27 

0.9

5 
9.57005 

c4 
P2 dan 

P4 
7.15 3.83 0.47 

0.9

3 
12.524 

c5 
P1 dan 

P3 
-0.2 1.9 0.57 0.7 16.6418 

c6 
P3 dan 

P4 
1.98 1.98 1.7 

0.7

4 
12.6501 

Sumber : Mahmudy, 2013 

2.5.2 Mutasi 

Mutasi biasanya digunakan sebagai 

operator untuk menjaga keragaman populasi. 

Misalkan P = (x1, x2, σ1, σ2) adalah individu 

yang terpilih untuk melakukan mutasi, maka 

dihasilkan offspring P’ = (x1’, x2’, σ1’, σ2’) 

sebagai berikut : 

x’ = x + σ N(0,1)  

Rumusan ini bisa didetailkan sebagai berikut: 

x’ = x1 + σ1 N(0,1) 

x’ = x2 + σ2 N(0,1)       .………… (2-1) 

N(0,1) merupakan bilangan acak yang 

mengikuti sebaran normal dengan rata-rata 

sebesar 0 dan standard deviasi sebesar 1. Pada 

program komputer, nilai N(0,1) bisa didapatkan 

dengan membangkitkan dua bilangan r1 dan r2 

pada interval [0,1]. Rumus yang digunakan 

adalah (Schwefel, 1995): 

 (   )  √                 …….....… (2-2) 

Misalkan r1 = 0,4749 dan r2 = 0.3296 maka 

didapatkan N(0,1) = 1,0709 

Nilai σ dinaikkan jika fitness hasil mutasi 

lebih baik dari induknya. Sebaliknya jika 

fitness hasil mutasi lebih buruk dari induknya 

maka nilai σ diturunkan. Nilai σ dinaikkan 

dengan rumusan σ’ = σ x 1,1 dan diturunkan 

dengan rumusan σ’ = σ x 0,9 (Mahmudy, 

2013). 

Tabel 2.3 Contoh Mutasi 

C(t) N1(0.1) N2(0.1) x1' x2' σ1' σ2' f(x1,x2) 

C1 0.1885 0.2747 -0.07 2.09 0.63 0.77 21.339 

C2 -1.7947 -0.1359 1.94 2.05 0.84 0.75 19.903 

C3 -0.5603 -1.8657 3.5 1.81 0.3 1.05 10.981 

C4 0.6189 -0.4613 7.44 3.4 0.42 0.84 5.4075 

C5 -0.1371 -0.4201 -0.26 1.61 0.51 0.63 11.262 

C6 1.1125 -0.2153 2.76 3.23 0.77 0.82 16.329 

Sumber : Mahmudy, 2013 

 

2.6 Seleksi Elitism 

Seleksi merupakan tahapan terakhir yang 

dilakukan untuk memilih individu dari 

himpunan populasi dan offspring yang akan 

dipertahankan hidup pada generasi berikutnya. 

Semakin besar nilai fitness kromosom, maka 

semakin besar peluang kromosom tersebut 

terpilih. Metode seleksi elitism bekerja dengan 

cara mengumpulkan semua individu dalam 

populasi (parent) dan offspring dalam satu 

penampungan. Metode ini melakukan seleksi 

pada individu-individu dalam penampungan 

berdasarkan nilai fitness tertinggi. Individu 

terbaik dalam penampungan akan lolos untuk 

masuk dalam generasi berikutnya. Metode 

seleksi elitism menjamin individu yang terbaik 

akan selalu lolos (Mahmudy, 2013). 

Tabel 2.4 Contoh Seleksi 

P(t+1) Asal x1 x2 σ1 σ2 f(x1,x2) 

P1 P2 8.49 2.58 0.54 0.87 34.7061 

P2 C1 -0.1 2.09 0.63 0.77 21.3387 

P3 C2 1.94 2.05 0.84 0.75 19.9034 

P4 P1 1.49 2.09 0.14 0.91 19.8213 

Sumber : Mahmudy, 2013 

3. METODE PENELITIAN DAN 

PERANCANGAN 

Demi terselesaikannya penelitian ini, 

maka dibutuhkan susunan tahapan kegiatan 

penelitian yang terstruktur. Berikut adalah 

tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini : 
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Gambar 3. 1. Flowchart Tahap Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1 penjabaran 

langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Studi Pustaka 

Mencari dan mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan penerapan evolution 

strategies dalam menyelesaikan masalah 

optimasi komposisi pakan ternak sapi 

potong. 

2. Pengumpulan dan analisis data 

Mengumpulkan data bahan pakan dan 

kebutuhan nutrisi ternak sapi potong. Data 

bersumber dari Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Petenakan, Departemen 

Pertanian tahun 2007. 

3. Analisis dan perancangan sistem 

Menganalisis dan merancang sistem 

penerapan evolution strategies dalam 

menyelesaikan masalah optimasi 

komposisi pakan ternak sapi potong. 

4. Implementasi sistem 

Mengimplementasikan hasil analisa dan 

perancangan sistem dengan membangun 

suatu perangkat lunak. 

5. Pengujian sistem 

Melakukan pengujian data komposisi 

pakan ternak sapi potong terhadap 

perangkat lunak yang dibangun. 

6. Evaluasi sistem 

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap 

hasil pengujian perangkat lunak. 

3.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Daftar kebutuhan nutrient sapi potong dari 

Umiyasih, Uum dan Nur Anggraeny, 

Yenny (2007) Petunjuk Teknis Ransum 

Seimbang, Strategi Pakan Sapi Potong, 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, Departemen 

Pertanian. 

2. Daftar komposisi bahan pakan sumber 

energi dan sumber protein dari Umiyasih, 

Uum dan Nur Anggraeny, Yenny (2007) 

Petunjuk Teknis Ransum Seimbang, 

Strategi Pakan Sapi Potong, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Departemen Pertanian. 

3. Daftar harga bahan makanan didapatkan 

berdasarkan survei di Kota Malang pada 

tahun 2014 

3.2 Perancangan Sistem  

Siklus penyelesaian pembentukan 

susunan ransum optimal menggunakan 

algoritma ES dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Algoritma Genetika 
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Seperti yang terlihat pada Gambar 
3.2 terdapat tiga proses utama untuk 

menyelesaikan masalah optimasi komposisi 

pakan ternak sapi potong, yaitu proses 

Generate Populasi Awal, Reproduksi, 

Perhitungan Fitness dan Seleksi Populasi Baru. 

Langkah kerjanya adalah setelah memilih 

kategori sapi beserta bobot badan dan 

pertambahan bobot badan harian yang 

diinginkan, menginputkan bahan pakan dan 

parameter ES, maka sistem akan membuat 

populasi awal sesuai dengan jumlah yang 

diinputkan. Setelah populasi awal terbentuk 

akan dilakukan pengulangan untuk membentuk 

offspring dengan cara rekombinasi dan mutasi. 

Hasil mutasi dan populasi awal akan dihitung 

nilai fitness masing-masing individu lalu 

diseleksi. Proses pengulangan dilakukan 

sampai banyak generasi tercapai. Hasil 

keluaran berupa hasil optimasi yang didapatkan 

dengan algoritma evolution strategies.  

4. IMPLEMENTASI 

Implementasi user interface terdiri dari 

halaman utama, halaman daftar bahan pakan, 

halaman parameter ES dan halaman hasil. 

Halaman utama ditunjukkan pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Halaman Utama 

Halaman daftar bahan pakan ditunjukkan 

pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Halaman Daftar Bahan Pakan 

Halaman parameter ES ditunjukkan pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Halaman Parameter ES 

Halaman hasil ditunjukkan pada gambar 

4.4. 

 

Gambar 4.4 Halaman Hasil 

5. PENGUJIAN DAN ANALISA 

Untuk mengevaluasi program diperlukan 

uji coba untuk mendapatkan parameter yang 

optimal. Uji coba tersebut antara lain: 

1. Uji coba untuk menentukan range yang 

optimal untuk membangkitkan populasi 

awal. 

2. Uji coba untuk menentukan ukuran populasi 

yang optimal. 

3. Uji coba untuk menentukan banyaknya 

generasi yang optimal. 

 

5.1 Hasil  dan Analisa Pengujian 

5.1.1 Uji Coba Range Kromosom 

Uji coba range kromosom dilakukan 

terhadap sistem untuk mengetahui range 

kromosom yang akan menghasilkan solusi 

paling optimal untuk permasalahan optimasi 

komposisi pakan ternak sapi potong 

menggunakan algoritma evolution strategies. 

Uji coba dilakukan 10 kali menggunakan 

ukuran populasi (µ) = 50, ukuran offspring (λ) 

= 4, dan jumlah generasi = 500. Range 

kromosom yang digunakan berturut dimulai 
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dari 0-10, 0-20, 0-30, 0-40, dan 0-50. Pada 

gambar 5.1 dapat dilihat grafik kenaikan dan 

penurunan nilai fitness 

 
Gambar 5.1 Grafik Hasil Uji Coba Range 

Kromosom 

Dari grafik pada Gambar 5.1 dapat 

dilihat bahwa range kromosom berpengaruh 

terhadap hasil evolution strategies yang terlihat 

pada nilai fitness-nya. Nilai fitness tertinggi 

terdapat pada range 0-20 nilai fitness terendah 

terdapat pada range 0-50. Grafik menunjukkan 

penurunan mulai dari range 0-20 sampai 0-50. 

Semakin kecil range kromosom mayoritas 

menghasilkan nilai fitness yang tinggi. Tetapi 

pada kenyataannya tidak selalu demikian, pada 

grafik di atas menunjukkan pada range 

kromosom 0-10 nilai fitness lebih rendah dari 

nilai fitness pada range kromosom 0-20. 

Terlalu besar range kromosom yang digunakan 

juga berpengaruh terhadap kecepatan eksekusi 

program. Semakin besar range kromosom 

membutuhkan waktu eksekusi semakin lama. 

5.1.2 Uji Coba Ukuran Populasi 

Uji coba ukuran populasi dilakukan 

terhadap sistem untuk mengetahui ukuran 

populasi yang akan menghasilkan solusi paling 

optimal untuk permasalahan optimasi 

komposisi pakan ternak sapi potong 

menggunakan algoritma evolution strategies. 

Uji coba dilakukan 10 kali menggunakan range 

kromosom = 0-20, ukuran offspring (λ) = 4, dan 

jumlah generasi = 100. Ukuran populasi yang 

digunakan adalah kelipatan 50 yang dimulai 

dari 50 sampai 250. Pada gambar 5.2 dapat dilihat 

grafik kenaikan dan penurunan nilai fitness.  

 
Gambar 5.2 Grafik Hasil Uji Coba Ukuran 

Populasi 

Dari grafik pada Gambar 5.2 dapat 

dilihat bahwa ukuran populasi berpengaruh 

terhadap hasil evolution strategies yang terlihat 

pada nilai fitness-nya. Nilai fitness tertinggi 

terdapat pada populasi 50 dan nilai fitness 

terendah terdapat pada populasi 100. Grafik 

menunjukkan peningkatan mulai dari ukuran 

populasi 100 sampai 250. Semakin besar 

ukuran populasi mayoritas menghasilkan nilai 

fitness yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya 

tidak selalu demikian, pada grafik di atas 

menunjukkan pada ukuran populasi 50 

mencapai nilai fitness tertinggi. Terlalu besar 

ukuran populasi juga belum tentu menghasilkan 

nilai fitness yang optimal. Terlalu besar ukuran 

populasi yang digunakan juga berpengaruh 

terhadap kecepatan eksekusi program. Semakin 

besar ukuran populasi membutuhkan waktu 

eksekusi semakin lama. 

 

5.1.3 Uji Coba Banyaknya Generasi 

Uji coba banyaknya generasi dilakukan 

terhadap sistem untuk mengetahui banyaknya 

generasi yang akan menghasilkan solusi paling 

optimal untuk permasalahan optimasi 

komposisi pakan ternak sapi potong 

menggunakan algoritma evolution strategies. 

Uji coba dilakukan 10 kali menggunakan range 

kromosom = 0-20, ukuran offspring (λ) = 4, dan 

ukuran populasi (µ) = 50. Banyak generasi 

yang digunakan adalah berturut-turut 100, 300, 

500, 700, 900, dan 1200. Untuk hasil uji coba 

banyaknya generasi dapat dilihat pada Gambar 

5.3. 
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Gambar 5.3 Grafik Hasil Uji Coba Banyak 

Generasi 

Dari grafik pada Gambar 5.3 dapat 

dilihat bahwa banyak generasi berpengaruh 

terhadap hasil evolution strategies yang terlihat 

pada nilai fitness-nya. Nilai fitness tertinggi 

terdapat pada generasi ke-1200 dan nilai fitness 

terendah terdapat pada generasi ke-100. Banyak 

generasi berbanding lurus dengan nilai fitness 

yang diperoleh, dibuktikan dengan adanya 

peningkatan pada grafik dari genersi ke-100 

sampai generasi ke-1200. Semakin banyak 

generasi mayoritas menghasilkan nilai fitness 

yang tinggi. Tetapi terlalu banyak generasi juga 

belum tentu hasil evolution strategies menjadi 

lebih optimal. Terlalu banyak generasi yang 

digunakan juga berpengaruh terhadap 

kecepatan eksekusi program. Semakin banyak 

generasi membutuhkan waktu eksekusi 

semakin lama. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

implementas evolution strategies untuk 

optimasi komposisi pakan ternak sapi potong 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Evolution strategies dapat menyelesaikan 

masalah optimasi komposisi pakan ternak 

sapi potong, hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya penalty atau dengan kata lain 

nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak sapi 

potong terpenuhi. 

2. Range kromosom yang menghasilkan nilai 

fitness terbaik adalah 0-20 yang berupa 

bilangan real dan dibangkitkan secara 

acak. 

3. Ukuran populasi (µ) yang baik digunakan 

dalam penelitian ini adalah µ = 50, karena 

nilai tersebut memberikan rata-rata nilai 

fitness terbesar selama sepuluh kali 

percobaan yaitu 0.0704. 

4. Banyak generasi yang baik digunakan 

dalam penelitian ini adalah 500 generasi 

karena menghasilkan nilai fitness yang 

cukup besar dan waktu eksekusi program 

relatif singkat. 

5. Metode seleksi elistism cukup efektif 

digunakan dalam perhitungan algoritma 

evolition strategies. 

Dengan menggunakan parameter ukuran 

populasi (µ) = 50, ukuran offspring (λ) = 4, 

banyaknya generasi = 1200, dan range 

kromosom = 0-20 pernah diperoleh nilai 

fitness terbesar yaitu 0.998. 

6.2 Saran 

Pada penelitian ini terdapat beberapa 

hal yang dapat dieksplorasi dan dijadikan bahan 

untuk penelitian lebih lanjut yaitu : 

1. Pada proses reproduksi (rekombinasi dan 

mutasi) bisa menggunakan kombinasi 

lebih dari dua induk. 

2. Metode seleksi bisa dengan mencoba 

metode lain seperti roulette wheel dan 

binary tournament serta 

membandingkannya dengan solusi yang 

diperoleh melalui metode seleksi elitism. 

3. Perbaikan solusi bisa dilakukan dengan 

melakukan hibridisasi evolution strategies 

dengan algoritma lainnya. Teknik ini 

terbukti efektif dalam beberapa penelitian 

sebelumnya (Mahmudy, 2013) 

4. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

algoritma branch and bound untuk 

mencari solusi terbaik dari penelitian dan 

membandingkannya dengan solusi yang 

ditawarkan oleh evolution strategies. 
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