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ABSTRAK 

Kota Batu merupakan salah satu kota kecil yang konsumsi listriknya meningkat sangat pesat setiap 

tahun karena tumbuhnya sektor pariwisata yang menjadi ikon kota. Maka kebutuhan akan kWh listrik di Kota 

Batu semakin besar pula. Perubahan konsumsi kWh listrik tersebut jika tidak diolah dengan baik maka akan 

menimbulkan beban energi listrik yang tidak terbendung, oleh karena itu dibutuhkan suatu estimasi untuk 

memperkirakan dengan tepat seberapa besar kWh listrik yang dibutuhkan di tahun-tahun berikutnya. 

Permasalahan tersebut akan dimodelkan dengan persamaan regresi linier yang terdiri dari variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menyeleseikan permasalahan tersebut 

menggunakan konsep algoritma genetika. Pada proses reproduksinya menggunakan extended intermediate 

crossover dan random mutation, proses seleksinya menggunakan model elitism selection. Dari algoritma genetika 

tersebut didapatkan parameter terbaik yaitu ukuran populasi sebanyak 140, generasi terbaik sebanyak 1250 

generasi, kombinasi cr : mr berturut-turut adalah 0,7 : 0,3 dengan nilai fitness tertinggi yaitu 0,8317476. 

Perbandingan tingkat error pada regresi adalah sebesar 860685,5 sedangkan tingkat error pada sistem algoritma 

genetika adalah sebesar 552476,2. Hasil akhir berupa koefisien terbaik yang menjadi model regresi. 

 

Kata Kunci : Regresi Linear, Algoritma Genetika, Prediksi, Konsumsi kWh 

 

ABSTRACT 

 Batu City is one of small town that electricity consumption is rapidly increasing every year due to the growth of 

the tourism sector become an icon of the city. Accordingly the need for elctrical power in Batu always increases in each year, 

made the kWh electricity consumption the greater it is. Changes in the electrical kWh consumption if not treated properly, it 

will couse the electrical energy load unstoppable, therefore it is necessary to estimate to predict exactly how much of 

electricity need in subsequent years. This problem will be modeled with linear regression tha consists of the independent 

variable (X) and the dependent variable (Y). Solution that can be given is yo solve the problem is using the concept of genetic 

algorithms. In the reproduction process using the extended intermediate crossover and random mutation, for the selection 

process using a elitism selection models. Of the genetic algorithm parameters obtained the best population size is 140, the 

best generation as much as 1250 generation, combination of cr : mr consecutive is 0,7 : 0,3 with the highest fitness value is 

0,8317476. Comparison of the regression error rate amounted to 860685,5 while the error rate in the genetic algorithm 

system is 552476,2. The end of result being the best of coefficient regression model.  

 

Keywords : Linear Regression, Genetic Algorithm, Predict, kWh Consumption. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batu merupakan salah satu kota kecil 

yang konsumsi listriknya meningkat sangat pesat 

setiap tahun karena tumbuhnya sektor pariwisata 

yang menjadi ikon kota. Dengan meningkatnya laju 

perekonomian di Kota Batu dalam segi pariwisata, 

maka kebutuhan akan daya listrik di Kota Batu 

selalu bertambah di tiap tahunnya sehingga 

menyebabkan konsumsi kWh listrik di Kota Batu 

semakin besar pula. Perubahan konsumsi kWh 

listrik tersebut jika tidak diolah dengan baik maka 

akan menimbulkan beban energi listrik yang tidak 

terbendung, oleh karena itu dibutuhkan suatu 

estimasi untuk memperkirakan dengan tepat 

seberapa besar kWh listrik yang dibutuhkan untuk 

melayani beban serta kebutuhan energi listrik di 

tahun tahun berikutnya. 

Permasalahan tersebut akan dimodelkan 

dengan persamaan regresi linier yang terdiri dari 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

(Sriwati,2013). Dengan model regresi dapat 

ditentukan apakah ada hubungan antara Y dan X, 

kemudian bagaimana bentuk hubungan tersebut, 
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dan mengapa terbentuk hubungan tersebut. 

Berdasarkan permasalahan serta solusi yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut dirasa kurang begitu optimal, apalagi 

dengan munculnya berbagai macam metode baru 

yang ditawarkan bisa jadi menyeleseikan 

permasalahan tersebut secara optimal.  

Solusi yang dapat diberikan adalah dengan 

menyeleseikan permasalahan tersebut 

menggunakan konsep algoritma genetika. Dimulai 

dari insialiasi representasi kromosom, kemudian 

proses reproduksi yang dibagi menjadi dua yaitu 

crossover dan mutasi, lalu proses evaluasi yaitu 

mengumpulkan semua individu dalam satu 

populasi, setelah itu proses terakhir adalah seleksi 

dimana individu yang terbaik akan dipertahankan 

yang kurang baik akan dibuang (Mahmudy,2013). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemodelan regresi linier dalam 

konsumsi kWh listrik di Kota Batu dengan 

menggunakan Algoritma Genetika? 

2. Bagaimana menentukan parameter Algoritma 

Genetika yang tepat? 

3. Berapa tingkat akurasi prakiraan yang dapat 

diberikan oleh model regesi yang dibangun 

menggunakan algoritma genetika? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dijadikan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan peneletian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemodelan regresi yang digunakan dalam 

permasalahan ini adalah persamaan regresi 

linear sederhana. 

2. Metode yang dipakai adalaha Algoritma 

Genetika yang dimulai dari proses inisialisasi, 

reproduksi, evaluasi dan seleksi. 

3. Obyek yang digunakan adalah konsumsi kWh 

listrik Kota Batu 

4. Data yang di buat acuan konsumsi kWh listrik 

3 tahun terakhir, 2012 – 2014. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah : 

1. Menerapkan pemodelan regresi linear dengan 

algoritma genetika pada kasus konsumsi kWh 

listrik di Kota Batu. 

2. Mengetahui prakiraan besarnya konsumsi kWh 

listrik di Kota Batu dengan algoritma yang 

diusulkan agar menghasilkan data yang lebih 

efektif. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan skripsi ini adalah 

untuk membantu serta dapat memberikan solusi 

bagi warga Kota Batu khususnya kepada 

pemerintah Kota Batu dalam penggunaan kWh 

listrik di Kota Batu agar lebih optimal serta dapat 

memprakirakan pula konsumsi kWh listrik di 

tahun berikutnya. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Regresi Linear 

Pada umunya ada dua macam hubungan 

antara dua variabel atau lebih, yang biasa disebut 

bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Untuk 

mengetahui bentuk hubungan maka digunakan 

analisis regresi. Sedangkan untuk keeratan 

hubungan dapat diketahui dengan analisis korelasi. 

Ada pula yang menyebutkan bahwa regresi linear 

merupakan suatu metode statistika yang digunakan 

untuk membentuk suatu model hubungan antara 

variabel terikat (dependen, Y) dengan satu atau 

lebih variabel bebas (independen, X) (Kurniawan, 

2008), dengan tujuan untuk mengestimasi serta 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Hasil analisis regresi 

berupa koefisien pada masing-masing variabel X 

(independen). Koefisien tersebut diperoleh dengan 

cara memprediksi nilai variabel Y (dependen) 

dengan suatu persamaan. Koefisien regresi 

dihitung dengan dua tujuan sekaligus, untuk 

meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual 

dan nilai estimasi variabel Y (dependen) 

berdasarkan data yang ada (Syahputra, 2008). 

Analisis regresi ini terdiri dari dua model 

persamaan, yaitu : 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Y = a + bX 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 
                                    

 

2.2 Daya dan kWh Listrik 

Daya listrik merupakan suatu besarnya usaha 

yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 

sekon. Jika dalam wwaktu t sekon sumber tegangan 

telah melakukan usaha sebesar W. Daya listrik bisa 

juga disebut suatu kekuatan yang dikandung 

dalam aliran arus dan tegangan listrik mellaui 

hambatan dengan besaran tertentu. Satuan ukuran 

daya listrik adalah Watt dan mempunyai symbol P. 

KWh bisa juga disebut kilowatt-jam atau 

killojam-hour merupakan ukuran satuan energi 

listrik yang dikirim oleh perlatan elektronik yang 

terhubung dan membutuhan listrik dan diberi 

biaya. KWh adalah produk tenaga listrik dalam 
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satuan killowatt dikalikan dengan waktu dalam 

jam, bukan killowatt per hour (Kw per h). 

 

2.3 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika adalah algoritma untuk 

pencarian hasil yang terbaik, yang berdasarkan 

pada proses reproduksi atau perkawinan dan 

proses seleksi gen secara natural, kombinasi 

individu-individu untuk melakukan proses 

reproduksi dibangkitkan secara acak (random), yang 

nantinya struktur gen dari hasil proses repsoduksi 

tersebut menghasilkan suatu gen yang inovatif 

untuk proses selanjutnya yakni proses seleksi. 

Setiap generasi dari hasil reproduksi akan 

diperoleh bagian-bagian gen induk yang terbaik. 

Diharapkan dengan mengambil gen induk yang 

terbaik ini nantinya akan diperoleh gen offspring 

atau anak yang lebih baik. Namun, pada 

kenyataannya dalam proses reproduksi tersebut 

tidak selalu menghasilkan keturunan yang lebih 

baik dari induknya. Selalu ada kemungkinan hasil 

keturunan tersebut lebih baik, sama baiknya, atau 

bahkan bisa lebih buruk. 

Tujuan utama dari algoritma  genetika adalah 

dapat menghasilkan suatu populasi yang terbaik 

dari populasi sebelumnya. Sedangkan manfaat 

algoritma genetika ini adalah metode pencariannya 

yang lebih efektif dan optimal, tanpa perlu 

memperbesar lingkup pencarian. 

Berikut tahapan proses yang diperlukan dalam 

algoritma genetika dimulai dari insialisasi 

kromosom sampai proses seleksi (Mahmudy, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada algoritma genetika ini terdapat 

beberapa definisi umum yang digunakan dan harus 

dipahami sebelumnya, antara lain (Mahmudy 

dalam Tanjung, 2013): 

1. Gen, merupakan nilai yang menyatakan satuan 

dasar yang membentuk suatu arti tertentu 

dalam satu kesatuan yang disebut sebagai 

kromosom. 

2. Kromosom/individu, merupakan gabungan 

dari beberapa gen yang membentuk suatu nilai 

tertentu dan menyatakan solusi yang mungkin 

dari suatu permasalahan yang ada. 

3. Populasi, merupakan sekumpulan individu 

yang nantinya akan diproses bersama dalam 

satu satuan siklus evolusi 

4. Fitness, menyatakan seberapa baik nilai dari 

suatu individu yang didapatkan. 

5. Seleksi, merupakan proses untuk mendapatkan 

calon induk yang baik. 

6. Crossover, merupakan proses pertukaran atau 

kawin silang antara gen-gen dari dua induk 

tertentu. 

7. Mutasi, merupakan proses pergantian salah 

satu gen yang terpilih dengan nilai tertentu. 

8. Generasi, merupakan urutan iterasi dimana 

beberapa kromosom bergabung. 

9. Offspring, merupakan anak dari perkawinan 

individu membentuk individu baru atau 

kromosom baru yang dihasilkan. 

 

 
 

3. Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan tahapan susunan 

kegiatan penelitian untuk membangun sebuah 

sistem Algoritma Genetika secara terstruktur serta 

perancangan sistem yang baik. 

 

Start 

Input Data 

Inisialisasi 

Cek 

Fitness 

Crossover 

Mutasi 

Evaluasi 

Selesksi 

End 

Kromosom 

Terbaik 

Ya 

Tidak 

Procedure Algoritma Genetika 

begin 

 t = 0 

 inisialisasi P(t) 

while (bukan kondisi berhenti) do 

 reproduksi C(t) dari P(t) 

 evaluasi P(t) dan C(t) 

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

 t = t + 1 

 end while 

end 
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3.1 Tahap penelitian 

Langkah-langkah yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

 
3.2 Data yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data pemakaian 

kWh PLN Rayon Kota Batu pertahun 2012 

sampai tahun 2014, yang diperoleh dari data 

real pengusahaan PLN Rayon Kota Batu 

(terlampir). 

2. Paramater harga kWh yang dibedakan menjadi 

3 golongan, yaitu golongan rumah tangga, 

golongan industri dan bisnis, serta golongan 

pemerintahan (data harga terlampir). 

3. Parameter algoritma genetika yang diperlukan 

berupa jumlah populasi (popSize), jumlah 

generasi, crossover rate (cr), dan mutation rate 

(mr). 

 

3.3 Contoh Persoalan dengan Model Regresi 

Dimisalkan seorang petugas PLN ingin 

memprediksi pemakaian kWh di Kota Batu dengan 

berdasarkan data 3 tahun terakhir. Maka untuk 

proses perhitungan regresi adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan pemakaian kWh listrik berdasarkan 

periode per-tahun 

Sebelum data pemakaian kWh dihitung 

menggunakan fungsi regresi perlu diketahui 

bahwa data dengan periode tertentu 

(pertahun) (x) membutuhkan data sebanyak 

lebih dari 1 periode. Sehingga, dengan data 

pemakaian listrik 3 tahun terakhir (3x) 

membutuhkan data dengan periode yang sama 

sebanyak 3 macam. 

Tabel 1 Data Pemakaian kWh Berdasarkan 

Pemakaian 4 Bulan Kebelakang 

 

 

2. Persamaan Fungsi Regresi 

Pada data yang ditunjukkan pada Tabel 1 akan 

dilakukan pembentukkan fungsi regresi 

menggunakan persamaan (2-2) yang dijabarkan 

pada bab sebelumnya, maka pembentukkan regresi 

yang terbentuk dari Tabel 3.3 yaitu : 

Y’ = 15261 – 0,42 X1 + 0,18 X2 -0,08 X3 – 0,08 X4

    

 

3.4 Alur Penyeleseian Masalah Menggunakan 

Algoritma Genetika 

3.4.1 Representasi Kromosom, Mencari Error 

dan Perhitungan Fitness 

Kromosom tersusun atas bilangan real yang 

menyatakan koefisien regresi nilai pemakaian kWh 

listrik bulan-bulan sebelumnya. Panjang kromosom 

dalam 1 individu sama dengan variabel yang 

dibuat sebelumnya yaitu antara 2 – 10. Lalu untuk 

menghitung tingkat error menggunakan persamaan 

: 

  ∑         
 

 

   
 

Setelah didapatkan nilai error selanjutnya 

mencari fitness dengan persamaan : 

         
       

 
 

Sehingga diperoleh representasi kromosom seperti 

berikut : 

 

3.4.2 Perhitungan Crossover 

Pada kasus ini metode crossover yang 

dipilih adalah metode extended intermediate 

crossover, yaitu dengan memilih dua induk secara 

random dari populasi yang telah dibentuk dan 

No Bln/Thn Y X1 X2 X3 X4 

1 Mei-14 10947 10252 9824 10315 10963 

2 Jun-14 10728 10947 10252 9824 10315 

3 Jul-14 11043 10728 10947 10252 9824 

4 Agu-14 10881 11043 10728 10947 10252 

5 Sep-14 10487 10881 11043 10728 10947 

6 Okt-14 10936 10487 10881 11043 10728 

7 Nov-14 10779 10936 10487 10881 11043 

8 Des-14 11357 10779 10936 10487 10881 

Kromosom Fitness= 

1 2 3 4 5 (1/error) 

A b₁ b₂ b₃ b₄ 

 -

38,3554 26,6219 77,5291 

-

86,8919 -70,9746 3,79E-07 

Start 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data & Analisa 

Analisis & Perancangan Sistem 

Implementasi 

Pengujian Sistem 

Penarikan Kesimpulan 

End 
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nantinya akan menghasilkan anak (offspring) dari 

kombinasi kedua induk tersebut (Mahmudy, 2013). 

Maka perhitungan proses crossover mnggunakan 

rumus : 

C1 = P1 + α (P2 – P1) 

C2 = P2+ α (P1 – P2) 

Nilai α dibangkitkan secara acak pada interval [0-

1]. Misal α = 0,7386 dan 0,0054, maka : 

C1  = -38,3554 + 0,7386 (92,7409 – (-38,3554)) 

 = 58,4787 

C2 = 92,4787 + 0,7386 (-38,3554  – 92,7409) 

 = -4,0931 

 

3.4.3 Perhitungan Mutasi 

Proses mutasi dilakukan dengan memilih 

satu induk secara random dari populasi. Metode 

mutasi yang digunakan adalah random mutation 

yang dilakukan dengan menambah atau 

mengurangi nilai gen terpilih dengan bilangan 

random yang kecil (Mahmudy, 2013). Maka 

perhitungan proses mutasi mnggunakan rumus : 

Xi = xi + r (max – min) 

Nilai r dibangkitkan secara acak pada interval [-1, 

1], nilai max = 100 dan min = -100 maka : 

x’1 = x’1 + r (maxi - minj) 

    = -86,9893 + -0,4133 (100 – (-100)) 

    = -169,656 

 

3.4.4 Evaluasi dan Seleksi 

Proses evaluasi merupakan proses untuk 

menghitung nilai fitness dari setiap chromosom yang 

terbentuk, proses evaluasi di mencakup individu 

induk (parent) serta offspring yang terbentuk dari 

proses reproduksi sebelumnya. Chromosome yang 

terpilih untuk menjadi solusi berikunya harus 

mempunyai nilai fitness yang lebih baik, semakin 

besar nilai fitness yang diperoleh maka semakin 

baik pula untuk dijadikan solusi pada generasi 

berikutnya (Mahmudy, 2013). 

Proses seleksi ini bertujuan untuk 

mempertahankan individu yang mempunyai nilai 

fitness yang tinggi agar dapat hidup untuk generasi 

selanjutnya. Pada penelitian ini metode seleksi yang 

akan digunakan adalah metode elitism selection, 

yaitu dengan mengumpulkan semua individu 

parent  maupun offspring dalam suatu populasi satu 

penampungan. Individu dengan nilai fitness yang 

besar merupakan chromosome terbaik dalam 

penampungan dalam populasi tersebut akan lolos 

untuk masuk dalam generasi selanjutnya, individu 

terbaik diambil sesuai dengan popSize yang 

ditentukan sebelumnya. Metode elitism selection  ini 

akan menjamin individu yang terbaik akan selalu 

lolos (Mahmudy, 2013). 

 

4. IMPLEMENTASI 

Implementasi antarmuka sistem terdiri dari 

dua form utama, yaitu form untuk inputan data 

dan form hasil perhitungan. Kemudian terdapat 

tiga form yang lain sebagai pelengkap sistem, yaitu 

halaman home atau halaman awal aplikasi, 

halaman help serta halaman about. Berikut gambar 

implementasi antar muka : 

 
Gambar 1 Implementasi Halaman Awal Aplikasi 

 

 
Gambar 2 Implementasi Halaman Help 

 

 
Gambar 3 Implementasi Halaman About 
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Gambar 4 Implementasi Halaman Inputan 

Parameter 

 

 
Gambar 5 Implementasi Hasil Akhir Algoritma 

Genetika 

 

5. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1 Pengujian dan Analisis Ukuran Populasi 

Pada uji coba yang pertama dilakukan adalah 

uji coba ukuran populasi terhadap perubahan nilai 

fitness. Data yang digunakan dalam pengujian 

ukuran populasi ini sebanyak 160 data konsumsi 

kWh untuk prediksi 4 bulan kebelakang mulai 

tahun 2012 sampai 2014. Jumlah generasi yang 

dipakai adalah 1000 dengan banyak populasi 

kelipatan 25, mulai dari 25 popSize sampai 250 

popSize. Nilai crossover rate yang digunakan adalah 

0,6 dan  mutation rate yang digunakan adalah 0,4. 

Setiap ukuran populasi yang diuji  akan dilakukan 

10 kali percobaan dan akan diperoleh nilai rata-rata 

nilai fitness optimal terhadap percobaan ukuran 

populasi terbaik.  

 

Gambar 6 Grafik Ukuran Populasi 

 

Pada Gambar 6 hasil uji coba untuk ukuran 

populasi terhadap hasil fitness cenderung 

mengalami kenaikan di titik ketika ukuran popSize 

sama dengan 175 dengan rata-rata nilai fitness 

3,86183, dengan pertambahan popSize sebanyak 25 

kali lipat pada percobaan selanjutnya tidak 

mengalami kenaikan nilai fitness secara signifikan 

dan cenderung stabil. Oleh karena itu didapatkan 

popSize terbaik pada uji coba ukuran popSize ini 

adalah 175 popSize. 

Semakin besar ukuran populasi maka akan 

menghasilkan nilai fitness semakin besar juga, 

namun  setelah batas tertentu (pada kasus ini 

sebesar 175) kenaikan yang didapatkan semakin 

tidak signifikan. Pola ini juga didapatkan pada 

pada penelitian (Pratiwi, 2014) yang menerapkan 

algoritma genetika untuk optimasi biaya 

pemenuhan kebutuhan gizi. Pembatasan ukuran 

populasi perlu dilakukan karena semakin banyak 

ukuran populasi maka waktu yang dibutuhkan 

untuk proses algoritma genetika juga semakin 

besar. 

 

5.2 Pengujian dan Analisa Ukuran Generasi 

Uji coba ukuran generasi terhadap perubahan 

nilai fitness. Banyak generasi yang akan dilakukan 

dengan kelipatan 250 mulai dari 250 generasi 

sampai 2000 generasi. Sebelumnya telah dilakukan 

uji coba ukuran populasi, populasi terbaik pada uji 

coba sebelumnya digunakan pada uji coba generasi 

ini yaitu 175. Nilai crossover rate yang digunakan 

yaitu 0,6 sedangkan mutation rate yang digunakan 

0,4. Untuk data yang digunakan dalam pengujian 

ukuran populasi ini sebanyak 160 data konsumsi 

kWh untuk prediksi 4 bulan kebelakang mulai 

tahun 2012 sampai 2014. Setiap ukuran banyaknya 

generasi yang diuji  akan dilakukan 10 kali 

percobaan dan akan diperoleh nilai rata-rata nilai 

fitness optimal terhadap percobaan ukuran generasi 

terbaik. 

 
Gambar 7 Grafik Generasi 
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Hasil pengujian pada setiap generasi pada 

Gambar 6 dapat diketahui dari grafik tersebut 

bahwa jumlah generasi mempengaruhi nilai fitness 

dari proses algoritma genetika. Nilai paling rendah 

diperoleh pada generasi 250 karena algoritma 

genetika belum melakukan proses genetika secara 

optimal. Akan tetapi pengujian dengan banyak 

generasi juga belum tentu bisa dikatakan hasilnya 

akan menjadi lebih baik. Semakin banykanya 

generasi nilai fitness yang dihasilkan akan 

cenderung sama sehingga terjadi konvergensi, 

apabila terus dilakukan penambahan generasi tidak 

akan menghasilkan solusi yang lebih baik dan 

cenderung akan membuang waktu (Mahmudy, 

2013). Pola seperti ini juga didapatkan oleh Utomo 

pada penyeleseian penjadwalan Flexible Job Shop 

Problem dengan menggunakan Real Coded Genetic 

Algorithm (Utomo, 2014), percobaan uji ukuran 

generasi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa 

pada generasi 1500 merupakan titik stabil nilai 

fitness yaitu 3,75296 dan selanjutnya dari generasi 

1500 sampai generasi 2000 tidak terjadi peningkatan 

rata-rata nilai fitness yang signifikan. 

 

5.3 Hasil dan Analisa Kombinasi Cr dan Mr 

Uji coba selanjutnya yaitu dilakukan pengujian 

kombinasi crossover rate dan  mutation rate terhadap 

perubahan nilai  fitness. Ukuran populasi (popSize) 

yang digunakan adalah popSize terbaik yang telah 

didapat pada uji coba ukuran populasi sebelumnya 

yaitu 175 popSize. Jumlah generasi yang digunakan 

adalah generasi yang menghasilkan nilai fitness 

yang tertinggi sesuai dengan percobaan sebelunya 

pada Tabel 7 yaitu 1500 generasi. Untuk data yang 

digunakan dalam pengujian kombinasi crossover 

rate dan  mutauin rate ini sebanyak 160 data 

konsumsi kWh untuk prediksi 4 bulan kebelakang 

mulai tahun 2012 sampai 2014. Sedangkan untuk 

nilai crossover rate  dan  mutatuion rate yang 

digunakan dalam pengujian adalah kombinasi cr 

dan mr yang memiliki kombinasi yang nanti 

hasilnya sama, pada percobaan ini kombinasi cr 

dan mr berjumlah 1. Setiap kombinasi cr dan mr 

yang diuji akan dilakukan 10 kali percobaan dan 

akan diperoleh nilai rata-rata nilai fitness optimal 

serta dapat memberikan solusi untuk permasalahan 

ini. 

 
Gambar 8 Grafik Kombinasi cr dan mr 

Pada grafik Gambar 6 dapat dilihat bahwa 

kombinasi crossoverrate dan mutationrate 

berperangaruh terhadap perubahan nilai fitness. 

Dari Gambar 6 grafik tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata fitness terendah ada pada kombinasi  

crossover rate sama dengan 0 dan  mutation rate sama 

dengan 1 yaitu 0,0322. Sedangkan rata-rata nilai 

fitness tertinggi ada pada kombinasi crossover rate  

sama dengan 0,6 dan mutation rate sama dengan 0,4 

yaitu 3,7711 

 

5.4 Hasil dan Analisa Uji Coba Banyaknya 

Periode Konsumsi kWh 

Pada uji coba yang terakhir adalah uji coba 

banyaknya periode konsumsi kWh (dalam Bulan) 

terhadap perubahan nilai fitness. Ukuran populasi 

(popSize) yang digunakan adalah popSize terbaik 

yang telah didapat pada uji coba ukuran populasi 

sebelumnya yaitu 175 popSize. Jumlah generasi yang 

digunakan adalah generasi yang menghasilkan nilai 

fitness yang tertinggi sesuai dengan percobaan 

sebelunya pada Tabel 7 yaitu 1500 generasi. 

Kombinasi nilai crossover rate  dan  mutation rate 

yang digunakan merupakan kombinasi cr dan mr 

terbaik terhadap nilai fitness yang optimal pada 

pengujian sebelunya yaitu cr = 0,6 dan  mr = 0,4. 

Untuk data yang di uji menggunakan data 

konsumsi kWh dari tahun 2012 sampai 2014 dan 

diformulasikan menjadi data periode yang akan 

diuji. Bentuk data yang digunakan dimulai dari 

prediksi dari 2 bulan ke belakang sampai 10 bulan 

ke belakang. Setiap periode yang diuji akan 

dilakukan 10 kali percobaan dan akan diperoleh 

nilai rata-rata nilai fitness optimal terhadap 

percobaan periode konsumsi kWh. 
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Gambar 9 Grafik Ukuran Periode 

Pada Gambar 9 hasil uji coba untuk ukuran 

populasi terhadap hasil fitness cenderung 

mengalami penurunan dimulai dari periode 2 bulan 

kebelakang hinggan 10 bulan kebelakang, nilai rata-

rata fitness paling rendah ada pada periode 10 bulan 

yaitu 0,12781. Sedangkan nilai rata-rata fitness 

paling tinggi ada pada periode 2 bulan yaitu 

18,7368. 

 Semakin banyak periode yang akan diuji 

dapat mempengaruhi nilai fitness yang dihasilkan 

dan semakin rendah pula nilai fitnessnya. Akan 

tetapi semakin banyak periode yang akan diuji 

maka waktu yang dibutuhkan untuk proses 

algoritma genetika juga semakin besar. 

 

5.5 Hasil dan Analis Perbandingan Regresi 

dengan Algoritma genetika 

 

Setelah mendapatkan parameter-

parameter terbaik pada algoritma genetika pada 

permasalahan prediksi konsumsi kWh ini 

selanjutnya akan dianalisa lebih lanjut lagi dan 

dibandingka terhadap perhitungan manual regresi. 

Solusi terbaik yang diberikan pada sistem ini yaitu 

pada ukuran popSize 175 popSize, generasi terbaik 

sebanyak 1500 generasi, kombinasi nilai crossover 

rate dan mutation rate terbaik yaitu 0,6 pada crossover 

rate dan 0,4 pada mutation rate. 

 Lalu hasil dari sistem tersebut akan 

dibandingkan dengan rumus regresi dengan 

perhitungan excel manual pada periode 2 bulan. 

Data sampel yang diambil untuk testing 

perbandingan juga menggunakan pemakaian pada 

periode 2 bulan.  

Pada rumus regresi menghasilkan persamaan : 

Y’ = 878,483 + 0,605X1  + 0,315X2 (6-1) 

Sedangkan pada sistem algoritma genetika 

menghasilkan persamaan : 

Y’ = 4,27 + 0,672X1 + 0,335X2  (6-2)

  

Perbandingan tersebut akan ditampilkan pada 

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 Perbandingan Tingkat Error Regresi 

dengan Algoritma Genetika 

 

 Dari grafik tersebut dapat disimpulkan 

tingkat error regresi dengan total error sebanyak 

1610896  dengan algoritma genetika dengan total 

error sebanyak 1101826 menghasilkan selisih yang 

tidak terlalu jauh dengan konsumsi kWh aktual, 

dan algoritma genetika bisa dikatakan dapat 

memberikan solusi lebih baik pada perhitungan 

prediksi konsumsi kWh ini. 

 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil uji coba 

yang telah dilakukan dalam penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Panjang kromosom yang digunakan untuk 

penyeleseian masalah ini adalah kromosom 

dengan panjang antara 2 – 10 gen yang berisi 

data konsumsi kWh listrik dalam rentang 

waktu perbulan. Nilai fitness dihitung dengan 

konstanta sebesar 1000000 dibagi dengan nilai 

error. 

2. Parameter algoritma genetika juga 

berpengaruh terhadap hasil solusi yang 

diberikan. Nilai parameter yang besar belum 

tentu menghasilkan solusi yang terbaik. Dalam 

sistem pemodelan regresi untuk konsumsi 

kWh listrik dengan menggunakan algoritma 

genetika, ukuran populasi terbaik adalah 

sebanyak 140 popSize dengan rata-rata nilai 

fitness 0,8317475, generasi yang paling 

mendekati solusi terbaik adalah sebanyak 1250 

generasi dengan rata-rata nilai fitness 

0,8317476, serta nilai kombinasi tertitinggi 

adalah crossover rate sama dengan 0,7 dan 

mutation rate sama dengan 0,3 dengan rata-rata 

nilai fitness 0,83175. 

3. Koefisien yang dihasilkan oleh sistem 

menghasilkan nilai error yang lebih rendah 

dibandingkan dengan persamaan regresi, dan 

pada sistem algoritma genetika ini dapat 

memberikan solusi yang lebih baik. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah 

menyeleseikan penelitian skripsi ini adalah 

perbaikan solusi bisa dilakukan dengan 

membandingkan hasil dengan metode evolusi 

strategi maupun bisa menggunakan runtutan 

proses algoritma genetika yang lainnya. Teknik 

tersebut terbukti efektif dalam beberapa penelitian 

sebelumnya (Mahmudy, 2013). Selain itu untuk 

mendapatkan hasil yang lebih bervariasi, dilakukan 

dengan menambah data, menggunakan metode 

crossover, metode mutasi dan model seleksi yang 

lain. 
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