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ABSTRAK 

Asupan gizi yang baik adalah gizi yang terpenuhi secara seimbang dimana tidak berlebihan maupun tidak 
kekurangan. Untuk itu diperlukan pengukuran  pada setiap individu besar gizi yang dibutuhkan. Kondisi ibu hamil 
yang berbeda dengan kondisi dengan kondisi individu lainnya menyebabkan dalam perhitungan kebutuhan gizinya 
terdapat beberapa perbedaan. Gizi dapat diperoleh dari makanan. Tiap bahan makanan memiliki kandungan gizi 
(energi, karbohidrat, protein, dan lemak) dan harga yang berbeda-beda. Harga bahan makanan yang tinggi tidak 
selalu memiliki kandungan gizi yang tinggi pula. Algoritma genetika yang merupakan salah satu algoritma yang 
bersifat heuristic dan dapat menyelesaikan permasalahan multi objective, sehingga dapat diterapkan untuk mencari 
solusi terbaik terhadap asupan gizi pada ibu hamil sehingga diperoleh bahan makanan dengan gizi yang sesuai dan 
seimbang dengan kebutuhan ibu hamil tertentu dengan harga minimal. Pencarian solusi dilakukan dengan 
mengkombinasikan kromosom kemudian diproses dengan operator genetika (seleksi, crossover, dan mutasi) dengan 
menginisialisasi parameter genetika (ukuran populasi, probabilitas crossover, probabilitas mutasi, dan jumlah 
generasi). 150 data diuji dengan menggunakan single point crossover, reciprocal exchange mutation, dan seleksi 
elitis, dan didapatkan hasil terbaik dengan nilai fitness tertinggi yang mendekati kebutuhan gizi ibu hamil pada 
ukuran populasi 150, jumlah generasi 1500, nilai probabilitas crossover 0,4 dan probabilitas mutasi 0,6.  Namun 
hasil optimasi tersebut masih kurang dari asupan gizi ibu hamil semestinya. 

 
Kata Kunci: Algoritma genetika, optimasi, gizi, ibu hamil. 

ABSTRACT 

Good nutrient intake is a balanced nutrition which is not excessive and does not lack. For that, measure 
individual nutrition is nedded. Different conditions of pregnant women with the condition of the other individual 
conditions cause the calculation of nutritional is needed. Nutrition can be obtained from foods. Each food 
ingredients contain nutrients (energy, carbohydrate, protein, and fat) and different prices. High food prices do not 
always have a high nutrient content as well. Genetic algorithm is one that is both heuristic and an algorithm which 
can solve multi-objective problems, so it can be applied to find the best solution to the pregnant women nutritions in 
order to obtain foods with appropriate and balanced nutrition of pregnant women with minimum price. Search 
solution can be done by combining the chromosomes and processed with genetic operators (selection, crossover, and 
mutation) with genetic parameter initializations (population size, crossover probability, mutation propability, and 
number of generations). 150 datas were tested using singe point crossover, reciprocal exchange mutation, and elitis 
selection, and obtained best results with maximal fitness value that approach nutrient necessary value for mother 
pregnant with combination population size is 150, the number of generations is 1500, crossover probability is 0,4 
and  mutation probability is 0,6. But, that optimation result is less than nutrient intake for mother pregnant. 
 
Keywords: Genetic algorithms, optimization, nutrient intake, pregnant women 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, Angka Kematian Ibu (AKI) 
dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tergolong 
tinggi. Asupan gizi yang baik adalah diperoleh dari 
makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang 
sesuai dengan kebutuhan. Asupan gizi merupakan 

salah satu hal yang berhubungan dengan outcome 
kehamilan. Gizi yang tidak terpenuhi dapat 
disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya karena 
latar belakang pendidikan, faktor ekonomi, dan lain 
sebagainya [5]. 

Pemerintah memiliki beberapa macam 
program untuk menekan angka kematian ibu hamil. 
Salah satunya pemberian Jaminan Persalinan 
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(Jampersal). Namun hal itu masih belum bisa 
menekan angka kematian ibu yang terlihat dari malah 
semakin meningkatnya angka kematian ibu [17].  

Harga yang tergolong mahal saat ini 
membuat ibu hamil dari keluarga kurang mampu 
kesulitan memenuhi asupan gizi. Penilaian status gizi 
ibu hamil juga berbeda dengan wanita tidak hamil. 
Untuk untuk menyelesaikan permasalahan ini maka 
dibuatlah suatu sistem untuk menentukan optimasi 
asupan gizi ibu hamil.  

Pada penelitian [16], [18], dan [2] 
menggunakan algoritma genetika untuk menentukan 
komposisi bahan pangan. Hasil dari ketiga peneltian 
tersebut didapatkan komposisi bahan makanan untuk 
kebutuhan harian, penyakit ginjal, dan ternak 
secaraoptimal yang mencukupi kebutuhan gizi. 
Namun nilai fitness yang digunakan tidak 
mencangkup harga tiap bahan makanan dan penalti 
apabila terjadi pelanggaran dalam mencukupi asupan  
gizi.  

Algoritma genetika banyak digunakan dalam 
masalah optimasi dan mempunyai kemampuan untuk 
menghasilkan solusi yang baik untuk masalah-
masalah rumit [12]. Pada penelitian ini digunakan 
metode algoritma genetika untuk mendapatkan hasil 
kombinasi kromosom terbaik dalam optimasi asupan 
gizi pada ibu hamil dimana didapatkan kombinasi 
bahan makanan dengan dengan kandungan gizi 
seimbang dengan harga minimal.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan yang dijadikan objek 
penelitian untuk skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana bentuk kromosom dan fitness 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
masalah optimasi asupan gizi pada ibu 
hamil. 

2. Bagaimana pengaruh parameter algoritma 
genetika (jumlah populasi, probabilitas 
crossover, probabilitas mutasi, dan jumlah 
generasi) terhadap hasil dari optimasi asupan 
gizi pada ibu hamil. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan pada uraian latar 
belakang masalah, berikut ini diberikan batasan 
asalah untuk mengindari melebarnya masalah yang 
diselesaikan : 

1. Gizi hanya meliputi energi, karbohidrat, 
protein dan lemak. 

2. Bahan makanan yang digunakan diambil 
dari Daftar Komposisi Bahan Makanan 
(DKBM) Indonesia yang diterbitkan oleh 
Depkes dan telah disesuaikan dengan 
kondisi khusus ibu hamil sebanyak 150 
bahan.  

3. Harga yang digunakan adalah harga umum  
bahan makanan di Kota Kediri pada April 
2014. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Menentukan bentuk kromosom dan fitness 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
masalah optimasi asupan gizi pada ibu 
hamil. 

2. Mengetahui dan mengukur parameter 
algoritma genetika (jumlah populasi, 
probabilitas crossover, probabilitas mutasi, 
dan jumlah generasi) terhadap hasil dari 
optimasi asupan gizi pada ibu hamil. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kehamilan 

Kehamilan adalah mengandung anak 
(gestasi dari periode menstruasi sebelumnya sampai 
persalinan, yang normalnya adalah 40 minggu atau 
280 hari). Kehamilan 40 minggu dikatakan cukup 
bulan [4]. Tahap kehamilan disebut trisemester yang 
dibagi dalam 3 periode, masing-masing 13 minggu 
lamanya [6]. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan 
dapat meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan 
kebutuhan wanita normal [8]. Berdasarkan AKG 
(Angka Kecukupan Gizi) 2013, pertambahan kalori 
yang terjadi pada ibu hamil pada trisemester 1,2 dan 
3 secara berturut adalah sebanyak 180 kkal, 300 kkal 
dan 300 kkal. Ibu hamil mengalami menambahan 
berat badan sejumlah 7-12 kg selama masa kehamilan 
yang dirata-rata sebesar 0,35 kg/minggu. 

2.2 Gizi 

Kata gizi berasal dari bahasa Arab “ghidza” 
yang berarti makanan. Ilmu gizi adalah cabang 
pengetahuan yang khusus mempelajari hubungan 
antara makanan yang kita makan dengan kesehatan 
tubuh. Selain itu, ilmu gizi juga menyangkut cara 
untuk mencegah terjadinya kekurangan unsur-unsur 
makanan maupun faktor-faktor yang dapat 
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menyebabkan seseorang tidak memperoleh zat-zat 
makanan yang cukup diperlukan tubuh.Yang 
termasuk zat gizi yaitu protein, karbohidrat, lemak, 
vitamin, mineral, dan lain-lain. Zat gizi ini secara 
alami dapat diperoleh dari makanan [1]. 

2.3 Perhitungan Gizi Ibu Hamil 

 Menghitung kebutuhan energi ibu hamil 
dengan menggunakan metode Cooper  menggunakan 
persamaan 1 sampai 7: [15] 

TEE = AMB – KT + AF + SDA   (1) 

Dimana : 
BBI  = 90% x (Tinggi Badan - 100)  (2) 
BBIH = BBI + (Usia Hamil x 0,35)  (3) 
AMB = BBIH x 1 x 24 jam   (4) 
KT = BBIH x 0,1 x jam tidur (7jam) (5) 
AF = % Aktifitas x (AMB - KT)  (6) 
SDA = 9% x (AMB – KT + AF)   (7) 

Keterangan : 
TEE = Total Energy Expenditure 
BBI = Berat Badan Ideal 
BBIH = Berat Badan Ibu Hamil 
AMB = Angka Metabolisme Basal 
KT = Koreksi Tidur 
AF = Aktivitas Fisik 
SDA = Spesific Dinamic Action 

Aktifitas fisik terbagi dalam 5 kelompok yaitu 
kategori istirahat (10%), sangat ringan (30%), ringan 
(50%), sedang (75%), dan berat (100%). Untuk 
menghitung kebutuhan protein, lemak, dan 
karbohidrat dapat diperoleh dengan persamaan 8 
sampai 10: 

Karbohidrat = 60% x TEE   (8) 
Lemak = 25% x TEE   (9) 
Protein = 15% x TEE    (10) 

2.4 Algoritma Genetika 

Algoritma Genetika adalah algoritma 
pencarian heuristik yang menggunakan mekanisme 
evolusi biologis [10]. Dimana terjadi perubahan gen 
yang dialami setiap individu untuk menyesuaikan diri 
beradaptasi dengan lingkungan baru yang terjadi pada 
proses seleksi. Algoritma genetika dimulai dengan 
kumpulan solusi yang disebut populasi yang disusun 
menjadi individu. Solusi-solusi dari sebuah populasi 
diambil dan digunakan untuk membentuk populasi 
yang baru dengan harapan populasi baru yang 
terbentuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 
Dalam hal ini, individu dilambangkan dengan sebuah 

fitness yang digunakan untuk mencari solusi terbaik 
dari persoalan yang ada. Algoritma genetika memiliki 
parameter-parameter diantaranya ukuran populasi, 
jumlah generasi, probabilitas crossover, dan 
probabilitas mutasi [9].  

Berikut ini merupakan bentuk dari algoritma 
genetika [7] : 

1. [Start] Generate populasi yang 
beranggotakan n kromosom secara acak 
(solusi yang memenuhi untuk permasalahan 
yang dihadapi) 

2. [Kecocokan] Evaluasi kecocokan f(x) dari 
setiap kromosom x dalam populasi tersebut 

3. [Populasi Baru] Bentuk sebuah populasi 
baru dengan cara mengulang langkah-
langkah berikut sampai sebuah populasi baru 
terbentuk 
a. [Crossover] Dengan melihat 

probabilitas crossover lakukan 
crossover antara dua parent untuk 
membentuk offspring baru 

b. [Mutasi] Dengan melihat probabilitas 
mutasi, lakukan mutasi pada individu 
dalam populasi awal untuk membentuk 
offspring baru 

c. [Seleksi] Individu-individu yang 
terkumpul dari populasi awal dan 
offspring dilipih sejumlah individu yang 
ada pada populasi awal sebagai populasi 
baru 

4. [Menggantikan] Gunakan populasi yang 
baru dibentuk untuk penggunaan algoritma 
selanjutnya 

5. [Pengujian] Jika hasil memuaskan, berhenti 
dan kembali ke solusi terbaik dalam 
populasi saat ini 

6. [Pengulangan] Ulangi langkah 2 

2.5 Nilai Fitness 

Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan 
baik tidaknya suatu solusi (individu). Nilai fitness 
dijadikan acuan dalam pencapaian nilai optimal 
dalam algoritma genetika. Nilai yang paling optimal 
adalah nilai dengan fitness tertinggi. [3].  Fitness 
yang digunakan dalam mencari optimasi dalam 
sistem ini adalah : 

Fitness =∑HargaMax −	∑Harga − Penalti
 
(11) 

Dimana : 

������� = ������������ + ������������ +
������������ + ������������   (12) 
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Keterangan : 
∑HargaMax = Total harga dari 10 bahan makanan 
tertinggi 
∑Harga = Total harga bahan makanan pada setiap 
kromosom 
Penalti = Penalti jika total kandungan gizi < 
kebutuhan gizi 
Penalti1 = Penalti kalori 
Penalti2 = Penalti protein 
Penalti3 = Penalti lemak 
Penalti4 = Penalti karbohidrat 

 1α  = nilai prioritas untuk energi [0..1] 

 2α  = nilai prioritas untuk protein [0..1] 

3α
 = nilai prioritas untuk lemak [0..1] 

 4α  = nilai prioritas untuk karbohidrat [0..1] 

Fungsi Penalti tiap kandungan gizi yang 
digunakan ditunjukkan pada persamaan (13) sampai 
persamaan (16) : 

������� !"#$% = & 0, )*	 ≥ ,*
,* − )*, )* < ,*			 (13) 

�������.#/0"%! = & 0, )�	 ≥ ,�
,� − )�, )� < ,�			 (14) 

�������1"234 = & 0, )5	 ≥ ,5
,5 − )5, )5 < ,5			 (15) 

�������63#7/8%9#03 = & 0, ),	 ≥ ,,
,, − ),, ), < ,,			  (16) 

 
Keterangan : 
TE = Total energi kromosom 
KE = Kebutuhan energi ibu hamil 
TP = Total protein kromosom 

KP = Kebutuhan protein ibu hamil 
TL = Total lemak kromosom 
KL = Kebutuhan lemak ibu hamil 
TK = Total karbohidrat kromosom 
KK = Kebutuhan karbohidrat ibu hamil 

2.6 Crossover 

Crossover merupakan salah satu operator 
dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk 
untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover 
dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua 
induk secara acak. Proses Crossover dilakukan pada 
setiap individu dengan probabilitas crossover yang 
telah ditentukan. Probabilitas keberhasilan operasi 
crossover dinyatakan dengan Pc [14].  

Secara umum, mekanisme crossover adalah 
sebagai berikut : 

1. Memilih dua buah kromosom sebagai induk 
2. Memilih secara acak posisi dalam 

kromosom, biasa disebut titik perkawinan 
silang, sehingga masing-masing kromosom 
induk terpecah menjadi dua segmen 

3. Lakukan pertukaran antar segmen 
kromosom induk untuk menghasilkan 
kromosom anak 

Contoh proses crossover ditunjukkan pada 
Gambar 1: 

 

 

Gambar 1. Contoh crossover 

Crossover yang digunakan untuk penelitian 
ini adalah crossover satu titik (Single Point 
Crossover). Crossover satu titik (Single Point 
Crossover) biasanya digunakan untuk representasi 
kromosom dalam biner. Pada crossover satu titik, 
posisi crossover k (k=1,2,…,N-1) dengan N=panjang 
kromosom diseleksi secara acak. Variabel-variabel 
ditukar antar kromosom pada titik tersebut untuk 
menghasilkan anak. 

2.7 Mutasi 

Mutasi merupakan suatu metode yang 
digunakan untuk mendapatkan individu baru sebagai 
anak (offspring) sehingga individu menjadi heterogen 
dengan mengubah gen dari keturunan secara acak. 
Proses mutasi dilakukan pada setiap gen dengan 
probabilitas mutasi yang telah ditentukan. 
Probabilitas mutasi (Pm) mengendalikan terpilihnya 
gen untuk dilakukan mutasi  [14]. 

Mutasi dilakukan setelah proses crossover. 
Fungsi dari mutasi adalah untuk menggantikan gen 

Krom 1 7 47 62 66 52 89 115 127 107 26 3 
 Krom 2 105 10 47 111 95 17 21 74 16 110 78 100 

Off(1) 7 47 62 66 52 17 21 74 16 110 78 100 
Off(2) 105 10 47 111 95 89 115 127 107 26 3 
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yang hilang dari populasi akibat proses seleksi yang 
memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak 
muncul pada inisialisasi populasi. Sehingga mutasi 
dapat  meningkatkan variasi populasi [10]. 

Pada tugas akhir ini, metode mutasi yang 
digunakan adalah reciprocal exchange mutation yang 
telah dimodifikasi. Reciprocal exchange mutation 
bekerja dengan memilih dua posisi secara random 
kemudian menukarkan dua nilai pada posisi tersebut 
[12]. 

Contoh mutasi yang dilakukan pada tugas 
akhir ini dapat dilihat pada Gambar  2. 

Parent 80 112 73 30 100 5 32 

Child 66 112 73 30 41 5 32 
Gambar 2 Contoh mutasi 

2.8 Seleksi Elitis 

Setiap kromosom yang terdapat dalam 
populasi akan melalui proses seleksi untuk dipilih 
menjadi parent. Seleksi dilakukan untuk 
mendapatkan calon parent yang baik. Seleksi akan 
menentukan individu-individu mana saja yang akan 
dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana 
offspring terbentuk dari indiviu-individu yang terpilih 
tersebut. Proses ini dilakukan setelah dilakukan 
pencarian nilai fitness [10]. Metode seleksi elitis 
adalah metode dimana individu-individu yang terpilih 
untuk menjadi generasi selanjutnya didasarkan pada 
nilai fitness [19]. Fitness hasil generasi diurutkan 
mulai yang terbesar hingga yang terkecil dan diambil 
sebanyak populasi awal untuk dilakukan proses 
generasi selanjutnya. 

3. METODOLOGI PENELITIAN DAN 
PERANCANGAN 

Pada bab metode penelitian dan perancangan 
ini akan dibahas langkah-langkah yang digunakan 
dalam pembuatan aplikasi optimasi asupan gizi pada 
ibu hamil menggunakan algoritma genetika. Tahap-
tahap pembuatannya ditunjukkan pada Gambar 3: 

 

Gambar 3. Tahap pembuatan sistem 

3.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian 
adalah DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan) 
dari Depkes (2005), Subdit Klinis, Depkes Indonesia, 
Jakarta. Daftar harga bahan makanan yang digunakan 
didapatkan berdasarkan survei di Kota Kediri pada 
bulan Mei 2014. 

3.2 Perancangan Sistem 

Proses optimasi asupan gizi pada ibu hamil 
dengan menggunakan algoritma genetika ditunjukkan 
pada Gambar 4 . 

 

Gambar 4. Flowchart algoritma genetika 
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4. IMPLEMENTASI 

Implementasi antramuka untuk sistem ini 
terdiri dari dua halaman yaitu halaman utama 
(halaman input) dan halaman proses algoritma 
genetika (halaman ouput). Pada halaman awal 
berfungsi untuk menjalankan proses kebutuhan gizi 
dan input parameter untuk proses algoritma genetika. 
Gambar 5 merupakan implementasi antarmuka pada 
halaman utama. 

 

Gambar 5 Tampilan halaman menu utama input data 

Pada halaman kedua berfungsi untuk 
menampilkan hasil dari proses algoritma genetika 
yaitu hasil seleksi generasi akhir, hasil kromosom 
terbaik, dan detail bahan makanan dan harga dari 
kromosom terbaik. Pada Gambar 6 merupakan 
implementasi user interface hasil proses algoritma 
genetika.  

 

Gambar 6 Tampilan halaman proses algoritma 
genetika dan detailnya 

5. PENGUJIAN DAN ANALISA 

Untuk mengevaluasi progam dilakukan 
beberapa uji coba antara lain: 

1. Uji coba untuk menentukan banyaknya 
generasi yang optimal untuk proses 
algoritma genetika optimasi asupan gizi ibu 
hamil. 

2. Uji coba untuk menentukan ukuran populasi 
yang optimal untuk proses algoritma 
genetika optimasi asupan gizi ibu hamil. 

3. Uji coba untuk mencari kombinasi 
probabilitas mutasi dan probabilitas 
crossover yang terbaik untuk menyelesaikan 
permasalahan optimasi asupan gizi ibu 
hamil. 
 

5.1 Hasil dan Analisa Uji Coba Banyaknya 
Generasi 

Pada uji coba pertama dilakukan pengujian 
banyak generasi terhadap perubahan nilai fitness. 
Data yang digunakan pengujian adalah 150 data 
bahan makanan. Data ibu hamil yang digunakan 
adalah tinggi badan 160 cm, usia kehamilan 30 
minggu, dan aktifitas istirahat. Jumlah populasi yang 
dipakai sebanyak 50 individu dengan banyak generasi 
kelipatan 500 mulai dari 500 sampai 3000 generasi. 
Nilai probabilitas crossover dan probabilitas mutasi 
yang digunakan adalah 0,5 dan 0,5. Nilai prioritas 
gizi yang digunakan adalah bernilai 1 untuk keempat 
komponen gizi. Setiap generasi dilakukan 10 kali 
percobaan. Dari pengujian tersebut dibuat sebuah 
grafik untuk melihat perbedaan dari hasil pengujian 
banyak generasi terhadap nilai fitness yang dapat 
dilihat pada grafik Gambar 7. 
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Gambar 7 Grafik hasil uji coba banyaknya generasi 

Dari grafik Gambar 7 dapat dilihat bahwa 
nilai fitness terendah terdapat pada generasi 500 
dikarenakan jumlah generasi tersebut masih kurang 
untuk memproses data dengan menggunakan 
algoritma genetika secara optimal dan jumlah 
generasi yang paling optimal adalah 1500 dimana 
generasi tersebut menghasilkan nilai fitness tertinggi 
yang nilai rata-rata gizinya tertinggi dan paling 
mendekati dengan kebutuhan gizi ibu hamil dan 
jumlah generasi yang lebih banyak menghasilkan 
nilai fitness yang selisih rata-ratanya tidak signifikan 
dan cenderung membentuk garis lurus. 

5.2 Hasil dan Analisa Uji Coba Ukuran 
Populasi 

Pada uji coba pertama dilakukan pengujian 
ukuran populasi terhadap perubahan nilai fitness. 
Data yang digunakan pengujian adalah 150 data 
bahan makanan. Data ibu hamil yang digunakan 
adalah tinggi badan 160 cm, usia kehamilan 30 
minggu, dan aktifitas istirahat. Jumlah generasi yang 
dipakai adalah 500 dengan banyak populasi kelipatan 
50 mulai dari 50 sampai 300 populasi. Nilai 
probabilitas crossover dan probabilitas mutasi yang 
digunakan adalah 0,5 dan 0,5. Nilai prioritas gizi 
yang digunakan adalah bernilai 1 untuk keempat 
komponen gizi. Setiap generasi dilakukan 10 kali 
percobaan. Dari pengujian tersebut dibuat sebuah 
grafik untuk melihat perbedaan dari hasil pengujian 
ukuran populasi terhadap nilai fitness yang dapat 
dilihat pada grafik Gambar 8. 

 
Gambar 8 Grafik hasil uji coba banyaknya populasi 

Dari grafk Gambar 8 dapat dilihat nilai 
fitness terendah terdapat pada populasi 50 
dikarenakan ukuran populasi tersebut masih sedikit 

untuk memproses data dengan menggunakan 
algoritma genetika secara optimal sedangkan ukuran 
populasi yang paling optimal adalah 150 dimana 
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ukuran populasi tersebut menghasilkan nilai fitness 
tertinggi yang nilai rata-rata gizinya tertinggi dan 
paling mendekati dengan kebutuhan gizi ibu hamil 
dan ukuran populasi yang lebih banyak menghasilkan 
nilai fitness yang selisih rata-ratanya tidak signifikan 
dan cenderung membentuk garis lurus. 

5.3 Hasil dan Analisa Uji Coba Kombinasi 
Probabilitas Crossover dan Probabilitas 
Mutasi 

Pada uji coba pertama dilakukan pengujian 
kombinasi probabilitas crossover dan probabilitas 
mutasi terhadap perubahan nilai fitness. Data yang 
digunakan pengujian adalah 150 data bahan 
makanan. Data ibu hamil yang digunakan adalah 

tinggi badan 160 cm, usia kehamilan 30 minggu, dan 
aktifitas istirahat. Jumlah populasi yang dipakai 
adalah populasi yang menghasilkan nilai fitness 
terbaik yaitu 150 populasi, dimana sesuai dengan 
Gambar 8. Banyak generasi yang digunakan adalah 
generasi yang menghasilkan nilai fitness tertinggi 
sesuai Gambar 8 yaitu 1500. Nilai probabilitas 
crossover dan probabilitas mutasi yang digunakan 
dalam pengujian adalah nilai antara 0 - 1. Prioritas 
gizi yang digunakan adalah bernilai 1 untuk keempat 
komponen gizi. Setiap generasi dilakukan 10 kali 
percobaan. Dari pengujian tersebut dibuat sebuah 
grafik untuk melihat perbedaan dari hasil pengujian 
kombinasi probabilitas crossover dan probabilitas 
mutasi terhadap nilai fitness yang dapat dilihat pada 
grafik Gambar 9. 

 
Gambar 9 Grafik hasil uji coba kombinasi probabilitas crossover dan probabilitas mutasi 

Dari grafk Gambar 9 dapat dilihat bahwa 
rata-rata fitness terendah adalah 142500 yang 
mempunyai nilai probabilitas crossover 0 dan 
probabilitas mutasi 1. Sedangkan nilai rata-rata 
fitness tertinggi yang nilai rata-rata gizinya tertinggi 
dan mendekati kebutuhan ibu hamil adalah 142725 
yang mempunyai nilai probabilitas crossover 0,4 dan 
probabilitas mutasi 0,6. Hal ini sesuai dengan 
penelitian sebelumnya [MAH-14] yang menyatakan 
bahwa tingkat crossover yang terlalu besar (dan 
mutasi kecil) akan menurunkan kemampuan GA 
untuk mengeksplorasi daerah pencarian. Pada kondisi 
sebaliknya (tingkat crossover kecil, mutasi besar) 
akan menurunkan kemampuan GA untuk belajar dari 
generasi sebelumnya dan tidak mampu untuk 
mengeksploitasi daerah optimum local. 

5.4 Analisa Perbandingan Nilai Kebutuhan 
Gizi Ibu Hamil dengan Nilai Gizi yang 

Dihasilkan Kromosom Terbaik dari Proses 
Algoritma Genetika 

Pada pengujian yang dilakukan pada sistem 
dengan menggunakan parameter optimal yang telah 
dilakukan pengujian sebelumnya yaitu dengan ukuran 
populasi 150, banyak generasi 1500, dan kombinasi 
probabilitas crossover dan probabilitas mutasi 0,4 
dan 0,6, didapatkan kromosom terbaik dengan 
kombinasi bahan makanan yang telah mengalami 
proses algoritma genetika. Dari kromosom terbaik 
tersebut dilakukan perbandingan terhadap nilai 
kebutuhan gizi ibu hamil dengan kondisi tinggi badan 
160 cm, usia kehamilan 30 minggu dengan aktivitas 
fisik sedang istirahat dan didapatkan nilai kebutuhan 
energi ibu hamil sebanyak 2118,4485 kkal, 
kebutuhan lemak (15% Energi) sebanyak 529,612125 
kkal, kebutuhan protein (25% Energi) sebanyak 
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317,767275 kkal, dan kebutuhan karbohidrat (60% 
Energi) sebanyak 1271,0691 kkal.  

Dari input tersebut kemudian dilakukan 
proses algoritma genetika, didapatkan kromosom 
terbaik dengan kandungan energi 1195. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa, nilai gizi 
kromosom terbaik yang dihasilkan proses algoritma 
genetika masih kurang dari nilai kebutuhan gizi ibu 
hamil semestinya. Hal ini bisa disebabkan 
diantaranya oleh data bahan makanan yang tidak ada 
variasi berat konsumsi, tidak ada pengelompokan 
bahan makanan, dan pembobotan berat bahan 
makanan sesuai dengan pengelompokkannya. Selain 
itu rumus fitness yang digunakan juga mempengaruhi 
hasil nilai gizi yang ada para kromosom hasil proses 
algoritma genetika. 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji 
coba yang telah dilakukan dalam penelitian skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk kromosom yang digunakan untuk 
penyelesaian masalah ini adalah kromosom 
dengan panjang antara 5 – 15 gen yang 
berisi informasi berupa bahan makanan yang 
dapat dikonsumsi ibu hamil untuk 
memenuhi asupan gizi. Nilai fitness dapat 
dihitung dengan menghitung selisih antara 
harga maksimal (total 10 max harga bahan), 
harga bahan tiap kromosom dan penalti. 

2. Parameter algoritma genetika berpengaruh 
terhadap hasil optimasi. Nilai parameter 
yang besar belum tentu menghasilkan 
optimasi yang paling tinggi. Nilai parameter 
yang besar seringkali memperpanjang waktu 
proses sistem. Dalam sistem optimasi 
asupan gizi pada ibu hamil dengan 
menggunakan algoritma, banyak generasi 
paling optimum yang mendekati kebutuhan 
gizi ibu hamil adalah 1500 generasi dengan 
rata-rata nilai fitness adalah 142670, ukuran 
populasi adalah sebanyak 150 populasi 
dengan rata-rata nilai fitness adalah 143050 
serta kombinasi probabilitas crossover dan 
probabilitas mutasi yang terbaik pada 
penelitian ini secara berturut-turut adalah 0,4 
dan 0,6 dengan rata-rata nilai fitness 142725. 

3. Dengan parameter agoritma genetika dan 
kondisi data tersebut, optimasi yang 

diperoleh masih kurang dari kebutuhan 
energi yang dibutuhkan ibu hamil. 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah 
menyelesaikan penelitian skripsi ini adalah perbaikan 
solusi bisa dilakukan dengan melakukan hibidrasi 
algoritma genetika dengan algoritma lainnya. Teknik 
ini terbukti efektif dalam beberapa penelitian 
sebelumnya [11]. Selain itu untuk mendapatkan hasil 
yang lebih bervariasi, dilakukan percobaan dengan 
menambah data, menggunakan  metode crossover, 
mutasi, dan seleksi yang lain. 
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