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ABSTRACT 

Indonesia have two season which are rainy and dry season. Because of Indonesia's season, farmers 

generally cultivate their farm into two planting season which are rice planting season during rainy season and 

polyculture (planting more than one kind of crop) during dry season. The aims of polyculture system is to 

minimize crop failure and reduce the risk of loss if one commodity prices dropped. At the time of applying 

polyculture system, farmers are often have fundamental problem which is how to determine the proportion of the 

agricultural land to get maximum profit by allocating limited land and capital. 

Genetic algorithm is one of the heuristic algorithm and can solve multi-objective problem. Genetic 

algorithm can be applied to find optimum solution of the optimization problem of agricultural land use. Search 

for solution will done by combining the chromosomes then processed by the genetic operators (crossover, 

mutation and selection) to initialize the genetic parameters (population size, crossover rate, mutation rate and the 

number of generations). In this research, used real coded chromosomes representation extended intermediate 

crossover and random mutation to reproduction. This research result are highest fitness value approaching the 

optimal solution in the population size of 125, 400 generations, crossover rate value 0.4 and mutation rate 0.6. 

The best selection is elitism selection. 
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ABSTRAK 

Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena pengaruh dua 

musim yang dimiliki wilayah Indonesia, petani umumnya mengolah lahan pertaniannya menjadi dua musim 

tanam, yaitu musim tanam padi saat penghujan dan musim tanam polikultur (menanam lebih dari satu tanaman) 

saat kemarau. Sistem polikultur ini bertujuan untuk meminimalisasi gagal panen dan mengurangi resiko kerugian 

apabila salah satu komoditi harganya menurun. Pada saat menerapkan sistem  pertanian polikultur, petani sering 

dihadapkan pada permasalahan mendasar, yaitu bagaimana menentukan proporsi dalam pemanfaatan lahan 

pertanian sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan mengalokasikan luas lahan dan modal yang 

dimiliki.  

Algoritma genetika merupakan salah satu algoritma yang bersifat heuristic dan dapat menyelesaikan 

permasalahan multi objectiv, sehingga dapat diterapkan untuk mencari solusi optimal dari permasalahan optimasi 

penggunaan lahan pertanian ini. Pencarian solusi dilakukan dengan mengkombinasikan kromosom kemudian 

diproses dengan operator genetika (seleksi, crossover, dan mutasi) dengan menginisialisasi parameter genetika 

(ukuran populasi, crossover rate, mutation rate, dan jumlah generasi). Pada penelitian ini, menggunakan 

representasi kromosom real coded dengan reproduksi extended intermediate crossover dan random mutation. 

Dari hasil pengujian, didapatkan hasil terbaik dengan nilai fitness tertinggi yang mendekati solusi optimal pada 

ukuran populasi 125, jumlah generasi 400, nilai probabilitas crossover 0,4 dan probabilitas mutasi 0,6. Seleksi 

yang lebih baik adalah seleksi elitism.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris dan 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

di bidang pertanian. Sebenarnya negara ini 

diuntungkan dengan dikaruniai kondisi alam yang 

mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman 

hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana 

sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa 

menanam sepanjang tahun. Realita sumber daya 

alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan 

Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi 

komoditas kebutuhan pangan seluruh warganya. 

Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah 

satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata 

dalam mambantu penghasilan devisa negara. 

 Letak geografis Indonesia yang berada di 

wilayah tropis secara tidak langsung mengakibatkan 

sebagian besar wilayah Indonesia memiliki dua 

musim yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau.  Karena pengaruh dua musim yang 

dimiliki wilayah Indonesia, petani Indonesia 

umumnya mengolah lahan sawahnya menjadi dua 

musim tanam, yaitu musim tanam padi ketika 

musim hujan  dan musim tanam palawija saat 

musim kemarau [1]. Sistem pertanian yang sering 

digunakan saat musim kemarau adalah sistem 

tanam polikultur, dimana petani menanam lebih 

dari satu tanaman pada lahan yang sama untuk 

meminimalisasi kemungkinan gagal panen pada 

salah satu komoditi [2]. Pada saat menanam secara 

polikultur ini, para petani sering dihadapkan pada 

permasalahan mendasar, yaitu bagaimana memilih 

jenis tanaman yang akan ditanaman dan 

pemanfaatan luas lahan sehingga menghasilkan 

keuntungan yang maksimal dengan mengalokasikan 

luas lahan dan modal yang terbatas. 

 Algoritma genetika banyak digunakan 

dalam masalah optimasi dan mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan solusi yang baik 

untuk masalah-masalah rumit [3]. Pada penelitian 

ini digunakan metode algoritma genetika untuk 

mendapatkan proporsi luas yang optimal pada 

setiap tanaman yang akan ditanam, sehingg 

pemanfaatan luas lahan pertanian dapat 

menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan 

mengalokasikan luas lahan dan modal yang dimiliki 

petani. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan, maka bisa dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan metode algoritma 

genetika untuk menyelesaikan masalah 

optimasi penggunaan lahan pertanian? 

2. Bagaimanan menentukan representasi 

kromosom yang paling efisien untuk  

permasalahan optimasi penggunaan lahan 

pertanian? 

3. Bagaimana parameter algoritma genetika yang 

paling optimal untuk menyelesaikan masalah 

optimasi penggunaan lahan pertanian? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan dijadikan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis tanaman hanya terbatas pada tanaman 

palawija dan hortikultura kelompok sayuran 

yang ada di Indonesia 

2. Parameter masukan berupa luas lahan, modal 

dan jenis tanaman yang dipilih untuk diproses 

menggunakan algoritma genetika sehingga 

dihasilkan output berupa rekomendasi 

komposisi jenis tanaman beserta proporsi luas 

optimumnya dan prediksi keuntungan. 

3. Data yang dijadikan perhitungan dalam 

optimasi adalah data kuantitatif meliputi biaya 

produksi, luas lahan minimal dan hasil 

produksi pada masing-masing tanaman. 

1.4 Tujuan 

 Dari uraian pada latar belakang dan 

batasan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengimplementasikan algoritma genetika 

untuk merekomendasikan proporsi luas lahan 

yang optimal untuk penggunaan lahan 

pertanian. 

2. Mengetahui representasi kromosom yang 

efisien untuk  permasalahan optimasi 

penggunaan lahan pertanian? 

3. Menganalisa dan menguji penerapan algoritma 

genetika untuk optimasi penggunaan lahan 

pertanian.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Palawija 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

palawija adalah tanaman selain padi yang biasanya 
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ditanam pada sawah maupun ladang. Palawija 

merupakan tanaman pangan yang biasanya ditanam 

di lahan sawah pada saat musim kemarau. Namun 

sekarang, tanaman palawija tidak hanya ditanam 

pada musim kemarau, tetapi pada musim hujan di 

lahan kering atau di lahan pasang surut 

tanaman palawija juga dibudidayakan [4]. 

Palawija merupakan istilah pada bidang 

pertanian, yang secara makna adalah tanaman 

kedua. Disebut tanaman kedua karena palawija ini 

adalah tanaman penambah selain tanaman padi. 

Umumnya para petani di pulau Jawa 

mengutamakan menanam padi pada sebidang 

lahannya. Palawija juga merupakan tanaman yang 

tidak memerlukan pengairan banyak seperti padi. 

Di Indonesia ada banyak jenis tanaman yang 

memerlukan sedikit kebutuhan air, sehingga dapat 

ditanam pada saat kondisi kemarau. Beberapa 

contoh tanaman palawija yang sering ditanam di 

Indonesia adalah jagung, kedelai, kacang tanah, 

kacang hijau dan lain-lain. 

2.2 Tanaman Hortikultura 

Hortikultura berasal dari kata “hortus” 

yang artinya kebun dan kata “colere” yang artinya 

budidaya. Secara harfiah istilah hortikultura 

maksudnya adalah usaha budidaya tanaman kebun 

seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman 

hias [5]. Hortikultura merupakan komoditas 

tanaman yang memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif yang dimilikiya dalam pemulihan 

perekonomian di Indonesia mendatang. 

Perkembangan hortikultura di Indonesia saat ini 

masih dalam skala perkebunan rakyat yang tumbuh 

dan dipelihara secara tradisional dan komoditas 

hortikultura yang diusahakan juga masih terbatas. 

Berdasarkan kegunaannya, tanaman 

hortikultura dapat dikelompokan menjadi tanaman 

yang dapat dikonsumsi yaitu buah-buahan, sayur-

sayuran dan tanaman hortikultura yang tidak 

dikonsumsi yaitu tanaman hias. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tanaman hortikultura 

kelompok sayuran karena relatif banyak ditanam 

oleh petani di Indonesia. Selain itu, proses 

penanaman dan waktu panennya yang relatif 

singkat dibanding kelompok buah-buahan. 

Tanaman holtikultura kelompok sayuran antara lain 

wortel, kentang, bawang merah, bawang putih dan 

lain-lain. 

2.3 Pertanian Polikultur 

 Polikultur berasal dari kata “poly” yang 

artinya banyak dan “culture” yang artinya tanaman. 

Secara harfiah polikultur berarti model pertanian 

yang menanam banyak jenis tanaman pada lahan 

yang sama. Polikultur adalah model pertanian yang 

menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik dan 

melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Sistem 

pertanian polikultur menerapkan model pertanian  

yang ekonomis, ekologis, berbudaya dan 

manusiawi. Model pertanian ini disebut juga 

dengan model pertanian yang berkelanjutan dan 

koreksi total terhadap model pertanian monokultur 

[6]. 

 Penerapan teknik budidaya secara 

polikultur diharapkan dapat meningkatkan craying 

capacity atau daya dukung lahan pada keadaan 

tertentu, dimana pertumbuhan produksi akan tetap 

stabil. Hasil produksi dengan sistem monokultur, 

petani hanya dapat memanen satu produk dalam 

satu periode. Namun dengan polikultur, hasil panen 

dalam satu periode akan bertambah dengan 

pemanfaatan lahan, hal ini sangat membantu 

peningkatan penghasilan petani [7]. 

Dengan pemilihan yang tepat, sistem pertanian 

polikultur dapat memberikan beberapa keuntungan 

antara lain sebagai berikut [8] : 

1. Mengurangi serangan organisme pengganggu 

tanaman (OPT) 

2. Menambah kesuburan tanah 

3. Siklus hidup hama atau penyakit dapat 

terputuskan karena sistem ini dibarengi 

dengan rotasi tanaman dapat memutus siklus 

OPT 

4. Memproleh hasil panen yang beragam. 

Penanaman lebih dari satu jenis tanaman akan 

menghasilkan panen yang beragam. Ini 

menguntungkan karena bila harga salah satu 

komoditas rendah, dapat ditutup oleh harga 

komoditas lainya.  

2.4 Optimasi 

Optimasi adalah suatu permasalahan 

komputasional yang bertujuan untuk menemukan 

solusi terbaik dari beberpa solusi yang mungkin. 

Secara lebih formal, optimasi adalah menemukan 

solusi yang berada dalam daerah yang mungkin 

(feasible region) yang memiliki nilai minimum atau 

maksimum dari fungsi objektif [9]. 

Optimasi didefinisikan sebagai proses 

pemilihan sebuah solusi dari sejumlah alternatif 
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solusi dengan memenuhi sejumlah batasan 

(constraints). Misalkan pada permasalahan 

pencarian rute untuk mengunjungi sejumlah kota. 

Pada kasus ini tentu saja terdapat banyak alternatif 

pilihan rute yang dapat dijadikan sebuah solusi. 

Solusi yang dipilih disesuaikan dengan tujuan dari 

permasalahan ini, misalkan memilih rute terpendek 

atau rute dengan waktu tempuh tercepat. Batasan 

yang ada misalkan setiap kota harus dikunjungi 

tepat satu kali [3].

 

 

2.5 Algoritma Genetika 

Algoritma Genetika atau Genethic 

Algorithm (GA) dikenalkan oleh John Holland 

dalam menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma 

Genetika mensimulasikan proses yang terjadi pada 

populasi alamiah yang merupakan hal yang penting 

dalam proses evolusi. Algoritma Genetika adalah 

metode pencarian yang meniru perumpamaan 

evolusi biologis alami untuk menentukan 

kromosom atau individu berkualitas tinggi dalam 

suatu kawasan berhingga potensial yang disebut 

populasi. Proses pemilihan individu dari suatu 

populasi dievaluasi berdasarkan fungsi fitness. 

Kromosom berwujud string tersebut merupakan 

calon pada setiap siklus operasi yang disebut 

generasi. 

Struktur umum pada Algoritma Genetika yaitu :  

1. Representasi kromosom.  

2. Evaluasi dengan menghitung fitness.  

3. Proses crossover untuk mendapatkan individu 

baru.  

4. Proses mutasi yang untuk meningkatkan variasi 

dalam populasi.  

5. Proses seleksi untuk membentuk populasi baru. 

 

2.6 Nilai Fitness 

Nilai fitness untuk menyatakan baik 

tidaknya suatu individu. Nilai ini membedakan 

kualitas dari kromosom untuk mengetahui seberapa 

baik kromosom yang dihasilkan. Fungsi fitness 

yang digunakan ditunjukkan pada persamaan (1). 

           ∑      [  ] )  

 

   

     

                                       (1) 

 

Keterangan :  

L = Luas lahan yang dimiliki 

Xi  = proporsi luas tanaman [i] 

K[i] = Keuntungan tanaman ke [i] 

 1 = Konstanta 1 

 2 = Konstanta 2 

 

Dimana penalti1 terjadi jika biaya produksi 

lebih besar dari pada modal yang dimiliki. Dihitung 

dengan persamaan (2).  

         {
              

                    
                    

(2) 

 

 

Total biaya produksi diperoleh dari persamaan (3). 

       ∑        [ ])
 

   
                            (3)   

 

                       

Keterangan : 

L  = Luas lahan yang dimiliki 

TBP = Total Biaya Produksi 

BP = Biaya Produksi 

M = Modal yang dimiliki 

 

Penalti2 terjadi jika proporsi luas lahan 

yang dihasilkan kurang dari lahan minimal yang 

telah ditentukan. Nilai penalti2 untuk setiap jenis 

tanaman dapat dihitung dengan persamaan (4). 

          {
             )    [ ]

  [ ]        )               )      [ ]
 

(4) 

 

 Dari hasil perhitungan penalti untuk 

proporsi setiap jenis tanaman pada persamaan (4) 

kemudian dilakukan penjumlahan untuk setiap nilai 

penalti2 pada masing-masing tanaman dengan 

persamaan (5). 

         ∑          [ ]
 

   
                                 

(5) 

 

2.6 Crossover  

Crossover merupakan proses persilangan 

yang dilakukan pada dua individu yang dipilih 

secara acak sebagai induk untuk menghasilkan 

individu baru (offspring) atau anak. Metode 

crossover yang digunakan adalah metode extended 

intermediate crossover. Extended intermediate 

crossover menghasilkan offspring dari kombinasi 

nilai dua induk. Misalkan P1 dan P2 adalah dua 

kromosom Parent, maka offspring C1 dan C2 dapat 

dibangkitkan dengan persamaan (6) dan (7). 
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                                                            (6) 

               )                                    (7) 

 

Contoh extended intermediate exchange 

crossover ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Contoh Crossover 

2.7 Mutasi 

 Mutasi menciptakan individu baru dengan 

melakukan modifikasi satu atau lebih gen dalam 

individu yang sama. Mutasi berfungsi untuk 

menggantikan gen yang hilang dari populasi selama 

proses seleksi serta menyediakan gen yang tidak 

ada dalam populasi awal [3]. Proses mutasi 

dilakukan pada setiap gen dengan mutation rate 

(mr) yang telah ditentukan. Nilai mutation rate 

menentukan jumlah terpilihnya gen untuk dilakukan 

mutasi dan menghasilkan offspring baru. 

Pada penelitian ini metode mutasi yang 

digunakan adalah random mutation. Metode mutasi 

ini memilih satu induk secara acak dari populasi. 

Kemudian menambah atau mengurangi nilai gen 

terpilih dengan bilangan random yang kecil. 

Misalkan domain variabel xj adalah [minij, maxij] 

dan offspring yang dihasilkan adalah C=[x’1....x’n], 

maka nilai gen offspring bisa dibangkitkan sesuai 

persamaan (8) [3] : 

x’i = x’i + r (maxi - minj)                       (8) 

Contoh mutasi dengan metode random 

mutation ditunjukan pada Gambar 2. Nilai r = 

0.0471, max = 0.7201 dan min = 0.2110 

Parent 0.1803 0.5195 0.3002 

Gambar 2 Contoh Mutasi 

 

2.8  Seleksi Elitism 

Seleksi dilakukan untuk memilih individu 

dari himpunan populasi dan offspring yang 

dipertahankan pada generasi berikutnya. Seleksi 

elitism adalah seleksi dimana individu – individu 

yang terpilih untuk menjadi generasi selanjutnya 

berdasarkan pada nilai fitness tertinggi. Metode 

seleksi elitism bekerja dengan mengumpulkan 

semua individu baik populasi (popSize) dan 

offspring dalam satu penampungan. Individu 

terbaik dalam penampungan akan lolos untuk 

masuk dalam generasi berikutnya. Metode seleksi 

elitism menjamin individu yang terbaik akan selalu 

lolos [3]. 

 

2.9 Seleksi Binary Tournament 

Binary Tournament selection merupakan 

salah satu metode seleksi dalam algoritma genetika 

yang populer karena efisiensi dan implementasi 

yang sederhana. Dalam seleksi turnamen, n individu 

dipilih secara acak sebanyak jumlah populasi (pop-

size). Banyaknya perbandingan dalam turnamen 

terhadap individu disebut dengan tournament size. 

Individu yang terpilih dibandingkan nilai fitness 

nya. Nilai fitness yang lebih tinggi akan lolos 

menjadi generasi berikutnya. Seleksi binary 

turnamen juga memberikan kesempatan pada 

semua individu terpilih untuk mempertahankan 

keragamannya [10]. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN DAN 

PERANCANGAN 

 

Pada bab metode penelitian dan 

perancangan ini akan dibahas langkah-langkah yang 

digunakan dalam implementasi algoritma genetika 

dalam optimasi penggunaan lahan pertanian. Tahap-

tahap pembuatan sistem ditunjukkan pada Gambar 

3. 

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Analisa Kebutuhan

Perancangan Sistem

Implementasi Sistem

Pengujian dan Analisa 

Sistem

Kesimpulan Hasil
 

Offspring 0.1803 0.5435 0.3002 
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Gambar 3. Diagram Alir Tahap Pembuatan Sistem 

 

3.1 Data Penelitian 

Dalam penyelesaian masalah optimasi 

penggunaan luas lahan pertanian ini, peneliti 

menggunakan data primer dan sata sekunder. Data 

primer adalah data yang didapat langsung dari 

responden penelitian. Metode pengumpulan data 

primer bersifat kuantitatif dengan melakukan 

wawancara. Sementara data sekunder adalah data 

yang didapat dari sumber atau literatur. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data biaya produksi pada masing-masing jenis 

tanaman per meter persegi 

2. Data hasil produksi pada masing-masing jenis 

tanaman per meter persegi 

3. Data luas lahan minimal pada masing-masing 

jenis tanaman 

4. Jarak tanam optimal pada masing-masing jenis 

tanaman. 

5. Usia panen pada masing-masing jenis tanaman 
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3.2 Perancangan Sistem 

Proses optimasi penggunaan lahan 

pertanian dengan algoritma genetika ditunjukkan 

pada Gambar 4. 

Mulai 

Inisialisasi 

parameter

Generasi 

maksimum

Kromosom 

terbaik

selesai

Ya

Tidak

Pembangkitan 

Populasi Awal

Proses 

crossover

Proses 

Mutasi

Menghitung 

Nilai Fitness

Seleksi

Populasi Baru

 
Gambar 4. Proses Algoritma Genetika 

 

4. IMPLEMENTASI 

Implementasi antarmuka untuk sistem ini 

yang pertama kali muncul saat program dijalankan 

adalah halaman utama sistem. Pada halaman utama 

ini, terdapat tiga sub menu yang dapat dipilih 

pengguna, yaitu menu entry data tanaman, 

perhitungan algoritma genetika dan daftar data 

tanaman. Gambar 5 merupakan implementasi 

halaman utama sistem. 

 

Gambar 5. Implementasi Halaman Utama 

Menu entry data tanaman adalah halaman 

yang dapat digunakan oleh pengguna untuk 

memasukan data tanaman yang baru. Ketika button 

simpan dipilih, maka data yang dimasukan, 

nantinya akan disimpan pada database sistem. 

Ketika button tutup dipilih, pengguna akan keluar 

dari halaman entry data. Gambar 6 merupakan 

implementasi dari halaman entry data.   

 
Gambar 6. Implementasi Halaman Entry Data 

Tanaman 

 

Menu proses algoritma genetika adalah 

halaman yang digunakan untuk melakukan proses 

dan menampilkan hasil optimasi dengan algoritma 

genetika. Pada halaman ini, pengguna dapat 

memilih tanaman yang akan ditanam, memasukan 

luas lahan dan modal, serta parameter algoritma 

genetika untuk selanjutnya dilakukan proses 

perhitungan dengan algoritma genetika. Gambar 7 

merupakan implementasi dari halaman proses 

algoritma genetika. 

Gambar 7. Implementasi Halaman Proses 

Algoritma Genetika 

 

 Pada Gambar 7, ketika button hitung 

dipilih maka sistem akan melakukan proses dengan 

algoritma genetika untuk mendapatkan hasil 

optimasi. Ketika button reset gird dipilih, maka 

masukan yang sudah dimasukan pengguna akan 

direset ulang. Ketika button tutup dipilih, maka 

pengguna akan keluar dari halaman perhitungan 
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algoritma genetika. Hasil yang ditampilkan kepada 

pengguna adalah hasil dari generasi terakhir proses 

algoritma genetika, hasil kromosom terbaik dan 

informasi hasil optimasi luas dari masing-masing 

tanaman serta total biaya produksi dan keuntungan 

didapat. 

Menu daftar data tanaman adalah halaman 

yang dapat digunakan untuk melihat detail data 

tanaman yang sudah tersimpan pada database 

sistem. Pengguna juga dapat melakukan proses edit 

data atau delete data. Gambar 8 merupakan 

implementasi halaman daftar data tananaman. 

 
Gambar 8. Implementasi Halaman Daftar Data 

Tanaman 

Pada Gambar 5.4, ketika pengguna 

memilih button delete, maka data yang terpilih akan 

terhapus dari database sistem. Ketika pengguna 

memilih button edit, maka adan muncul form untuk 

melakukan proses edit data yang terpilih. 

5. PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

parameter algoritma genetika yang optimal agar 

dapat menghasilkan fitness terbaik. Terdapat 4 

macam pengujian yang akan dilakukan yaitu 

pengujian ukuran populasi, pengujian ukuran 

generasi, dan pengujian kombinasi crossover rate 

dan mutation rate serta perbandingan seleksi yang 

digunakan, dimana masing-masing pengujian 

tersebut dibandingkan terhadap nilai fitness. 

5.1 Hasil dan Analisa Uji Coba Banayaknya 

Generasi 

Data yang digunakan dalam pengujian 

adalah data dengan luas lahan 14.000 meter persegi, 

modal Rp 10.000.000 serta jenis tanaman yang 

dipilih adalah tanaman jagung, kedelai dan kacang 

hijau. Jumlah populasi yang dipakai sebanyak 50 

individu dengan banyak generasi kelipatan 50 mulai 

dari 50 sampai 550 generasi. Nilai crossover rate 

dan mutation rate yang digunakan adalah 0,5 dan 

0,5. Setiap generasi dilakukan pengujian sebanyak 

10 kali percobaan dan dihitung rata-rata nilai  

fitness nya. Dari pengujian tersebut dibuat sebuah 

grafik untuk melihat perbedaan dari hasil pengujian 

banyak generasi terhadap nilai fitness yang dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Hasil Uji Coba Generasi

 

Dari grafik Gambar 7 dapat dilihat bahwa 

jumlah generasi berpengaruh terhadap algoritma 

genetika yang terlihat pada nilai fitness nya. Nilai 

fitness terendah terdapat pada generasi 50 
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dikarenakan jumlah generasi tersebut masih kurang 

untuk  memproses dengan menggunakan algoritma 

genetika secara optimal karena area pencarian 

algoritma genetika masih sempit [3].   Secara 

umum, semakin banyak generasi maka akan 

didapatkan nilai fitness yang lebih baik, tetapi 

terlalu banyak generasi membuat waktu proses 

semakin panjang. Dari Gambar  7 tersebut , bisa 

disimpulkan bahwa jumlah generasi yang optimal 

adalah dengan jumlah generasi 400, karena setelah 

generasi 400 sulit didapatkan nilai fitness yang 

lebih baik. Kondisi ini yang disebut konvergensi, 

artinya hampir semua kromosom mempunyai nilai 

yang berdekatan sehingga tidak memungkinkan 

diproduksi kromosom yang lebih [3].  

5.2  Hasil Dan Uji Coba Ukuran Populasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

ukuran populasi yang optimal untuk menghasilkan 

rata – rata  nilai fitness terbaik pada penelitian ini. 

Data yang yang digunakan dalam pengujian 

populasi adalah data dengan luas lahan 14.000 

meter persegi, modal Rp 10.000.000 serta jenis 

tanaman yang dipilih adalah tanaman jagung, 

kedelai dan kacang hijau. Jumlah generasi yang 

digunakan adalah generasi optimal dari uji coba 

genersi yaitu 400, dengan banyak populasi 

kelipatan 25 dari 25 sampai 250 populasi. Nilai 

crossover rate dan mutation rate yang digunakan 

adalah 0,5 dan 0,5. Setiap generasi dilakukan 

sebanyak 10 kali percobaan dan dihitung rata-rata 

nilai fitness nya. Dari pengujian tersebut dibuat 

sebuah grafik untuk melihat perbedaan dari hasil 

pengujian banyak generasi terhadap nilai fitness 

yang dapat dilihat pada grafik Gambar 8

 

 

Gambar 8. Grafik Hasil Uji Coba Populasi 

Dari grafik 8 dapat dilihat bahwa ukuran 

populasi berpengaruh terhadap hasil algoritma yang 

terlihat pada nilai fitness nnya. Nilai fitness 

terendah terdapat pada populasi 25 dikarenakan 

ukuran populasi masih sedikit untuk memproses 

data dengan menggunakan algoritma genetika, 

sehingga area eksplorasi algoritma genetika 

semakin sempit dan solusi yang ditemukan tidak 

akan terlalu baik. Namun, terlalu besar ukuran 

populasi juga belum tentu hasil algoritma genetika 

menjadi lebih optimal. Terlalu besar ukuran 

populasi yang digunakan membuat waktu proses 

semakin panjang [3] . Selain itu, nilai fitness yang 

dihasilkan juga belum tentu lebih baik dari ukuran 

populasi yang lebih kecil. Dari grafik Gambar 8 

bisa disimpulkan bahwa ukuran populasi 125 

menghasilkan nilai fitness yang optimal. Ukuran 

populasi yang lebih besar dari 125 meghasilkan 

nilai fitnes yang cenderung naik turun, tetapi 

dengan selisih yang tidak signifikan. Kondisi ini 

yang disebut dengan konvergensi. 

 

5.3 Hasil dan Analisa Uji Coba Kombinasi 

Crossover Rate dan Mutation  Rate 

Uji coba kombinasi crossover rate (cr) dan 

mutation rate (mr) bertujuan untuk mengetahui 
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kombinasi cr dan mr yang optimal pada penelitian 

ini. Jumlah populasi yag gunakan adalah jumlah 

populasi yang menghasilkan nilai fitness  terbaik 

pada uji coba ukuran polulasi yaitu 400. Banyak 

generasi yang digunakan adalah generasi terbaik 

dari proses uji coba generasi yaitu 125. Nilai 

crossover rate dan mutation rate yang digunakan 

dalam pengujian adalah nilai antara 0 sampai 

dengan 1. Setiap generasi dilakukan percobaan 

sebanyak 10 kali dan dihitung rata-rata nilai fitness 

nya. Dari hasil uji coba tersebut, dibuat sebuah 

grafik untuk melihat perbedaan hasil pengujian 

perbandingan crossover  

rate dan mutation rate terhadap nilai fitness yang 

ditunjukan pada Gambar 9. 

 

 

 
 

Gambar 9. Hasil Uji Coba Perbandingan Crossover Rate dan Mutation Rate 

 

Pada Gambar 9 dapat dilihat fitness rata – 

rata terbaik adalah 8304445,8  yaitu pada kombinasi 

crossover rate 0,4 dan mutation rate 0,6. Rata – 

rata fitness terendah adalah 8105922.2, terdapat 

pada kombinasi crossover rate 1 dan mutation rate 

0. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi crossover 

rate dan mutation rate terbaik 0,4 : 0,6. 

 

5.4 Hasil dan Analisa  Perbandingan Seleksi 

Metode Elitism dan Binary Tournament  

Pada pengujian ini dilakukan untuk 

membandingkan metode seleksi mana yang terbaik 

pada permasalahan optimasi penggunaan lahan 

pertanian ini. Pengujian setiap metode seleksi 

dilakukan dengan skenario uji seperti berikut : 

1. Menguji program dengan metode seleksi 

elitism dengan jumlah generasi 200, jumlah 

populasi 600, serta kombinasi nilai Cr dan Mr 

adalah 0,4 dan 0,6. Pengujian dilakukan 

sebanyak 10 kali percobaan. 

2. Menguji program dengan metode seleksi 

binary tournament dengan jumlah generasi 

200, populasi 600 dan kombinasi Cr dan Mr 

adalah 0,4 dan 0,6. Pengujian dilakukan 

sebanyak 10 kali percobaan.  

 

Hasil dari setiap metode seleksi akan 

didapatkan nilai fitness pada masing-masing 

percobaan untuk mengetahui metode seleksi mana 

yang lebih baik untuk menghasilkan nilai fitness 

optimal. Gambar 10 merupakan grafik hasil uji coba 

metode seleksi elitism dan binary tournament. Dari 

grafik tersebut dapat dilihat bahwa hasil fitness 

metode elitism selalu berada diatas metode binary 

tournament. Dengan rata-rata nilai fitness metode 

elitism adalah 8284358,6. daripada rata-rata nilai 

fitness seleksi dengan metode binary tournament 

yaitu 7572108,6. Hal ini membuktikan bahwa 

metode seleksi yang optimal untuk permasalahan 

optimasi penggunaan lahan pertanian adalah 

metode seleksi elitism.

8400696.564 
8403497.641 

8418837.449 
8420893.979 

8402712.493 

8413321.774 

8424336.132 

8408813.939 

8414807.919 

8386290.784 

8392180.574 

8360000

8370000

8380000

8390000

8400000

8410000

8420000

8430000

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

Fi
tn

es
s 

Perbandingan Cr dan Mr 

Uji Coba Perbandingan Cr dan Mr 

Series1

Mr 

Cr 



Saputro, HA, Mahmudy, WF & Dewi, C 2015, 'Implementasi algoritma genetika untuk optimasi penggunaan lahan 

pertanian', DORO: Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 5, no. 12. 

 

 

 

 

Gambar 10. Hasil Uji Coba Seleksi Elitism dan Binary Tournament 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat  dari hasil uji 

coba yang telah dilakukan  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Representasi kromosom  dengan cara real 

coded dengan proses reproduksi extended 

intermediate crossover dan random mutation 

yang digunakan dalam penelitian ini mampu  

menyelesaikan  permasalahan optimasi dalam 

penggunaan luas lahan pertanian. Algoritma 

genetika mampu  menentukan proporsi  

penggunaan luas lahan  yang optimal sesuai  

modal yang dimiliki pengguna dan 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

2. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa nilai parameter 

algoritma genetika berpengaruh terhadap hasil 

optimasi yang dihasilkan. Ukuran parameter 

yang kecil menyebabkan area pencarian 

algoritma genetika semakin sempit. Tetapi, 

ukuran parameter yang terlalu besar 

menyebabkan waktu komputasi semakin lama.  

3. Dari hasil uji coba generasi, didapatkan 

generasi yang paling optimal adalah 400 

dengan rata-rata nilai fitness 8405517,1. 

Sementara ukuran populasi yang paling 

optimal adalah 125 dengan rata-rata nilai 

fitness  8423467,0. Kombinasi crossover rate 

dan mutation rate yang terbaik dalam 

penelitian ini secara berturut-turut adalah 0,4 

dan 0,6 dengan rata-rata nilai fitness 

8424336,1. 

 

6.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah 

menyelesaikan penelitian ini adalah perbaikan 

solusi yang dihasilkan bisa melakukan 

penggabungan (hybrid) algoritma genetika dengan 

algoritma lainya. Teknik penggabungan ini terbukti 

efektif dalam penelitian sebelumnya (Mahmudy, 

2008). Untuk pengembangan selanjutnya, agar 

menambah data yang digunakan, sehingga tidak 

terbatas pada tanaman palawija dan hortikultura 

kelompok sayuran. Selain itu, perlu dilakukan 

percobaan metode crossover dan mutasi yang lain 

untuk mendapatkan variasi hasil atau solusi. 
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