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ABSTRAK 

Masyarakat Indonesia masih jauh dari pola makan yang sehat. Dengan pola makan tidak sehat ini dapat 
menimbulkan penyakit salah satunya Diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul 
pada diri seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut 
maupun relatif. Untuk mengatur pola makan pada penderita Diabetes mellitus maka diperlukan diet dengan 
mengatur komposisi pola makanan dengan mengendalikan kadar gula darah. Bagi orang awam, mengatur komposisi 
makanan masih dirasa sulit karena kurangnya pengetahuan. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatur 
komposisi makanan bagi penderita Diabetes mellitus yaitu dengan pendekatan algoritma genetika. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 133 data bahan makanan yang dikelompokan menjadi data makanan pokok, 
sumber nabati, sumber hewani, sayuran dan pelengkap. Pada proses algoritma genetika ini menggunakan 
representasi permutasi bilangan integer dengan panjang kromosom 15 yang setiap angka pada gennya 
merepresentasikan nomor makanan, metode crossover yaitu single-point crossover, metode mutasi dengan 
reciprocal exchange mutation dan diseleksi dengan elitism selection. Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh 
parameter optimal yaitu ukuran populasi sebesar 160 individu dengan rata-rata fitness sebesar 0.0774665, 100 
generasi dengan rata-rata fitness sebesar 0.0774665 dan kombinasi cr = 0.4 dan mr 0.6 dengan rata-rata fitness 
sebesar 0.0780737. Hasil akhir berupa kombinasi bahan makanan untuk makan pagi, siang dan malam dengan 
kandungan gizi yang mencukupi kebutuhan pasien dan biaya minimal. 
 
Kata kunci : Algoritma Genetika, Diabetes Mellitus, Komposisi Makanan 

 
ABSTRACT 

 
Indonesian society is still far away from a healthy lifestyle. Furthermore, as the result of unhealthy life can lead to 
cause disease. Diabetes mellitus is a collection of symptoms that occur in a person caused by an increase in blood 
glucose due to insulin deficiency either absolute or relative. To organize an unhealthy diet patients infected by 
diabetes mellitus, so it needs to adjust the composition of the diet food pattern by controlling blood sugar level. For 
the common patients, to measure the composition of the food is still considered to be difficult, because of the lack of 
knowledge as well. One of technique that is used to adjust the composition of foods for people with Diabetes 
mellitus is the genetic algorithm approach. The data used in the test is 133 Data of food ingredients classified into 
staple food, vegetable sources, sources of animal, vegetable and complementary. On this process of genetic 
algorithm is used the permutation represented with integer with a length of chromosome 15 genes represented each 
digit of the number of food, methods of crossover with single-point crossover and mutation methods with reciprocal 
exchange mutation and elitism selection. As the results, the test performed obtained optimal parameters is the 
measure population of 160 individuals with an average fitness of 0.0774665, 100 generations with the average 
fitness of 0.0774665 and combinations cr = 0.4 and 0.6 with the average fitness of 0.0780737. The final result is a 
combination of food for breakfast, lunch and dinner which is fulfilled the nutrients portion of patients and of course 
with minimum cost. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Masyarakat Indonesia masih jauh dari pola hidup 

sehat. Bahkan, berdasarkan survei yang diinisiasi 
perusahaan asuransi AIA Grup di 15 negara di Asia 
Pasifik, Indonesia menempati peringat terendah 
dalam penerapan pola hidup sehat. Dalam survei itu, 
Indonesia hanya meraih skor 55 dari batas skor 100 
dalam AIA  Healthy Living Index 2013 
(Anonim,2013). Perkembangan teknologi 
menyebabkan perubahan pola makan serba instan 
apalagi dengan segudang aktifitas yang dilakukan 
membuat orang Indonesia lebih memilih fastfood 
atau  junkfood untuk konsumsinya. Dengan pola 
makan tidak sehat ini dapat menimbulkan penyakit 
salah satunya Diabetes mellitus. 

Menurut Suyono (2005) “Diabetes mellitus 
merupakan kumpulan gejala yang timbul pada diri 
seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan 
glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut 
maupun relatif “. Pada orang yang sehat, karbohidrat 
dalam makanan akan diubah menjadi glokosa yang 
akan didistribusikan ke seluruh sel tubuh untuk 
dijadikan energi dengan bantuan insulin. Pada orang 
yang menderita Diabetes mellitus s, glukosa sulit 
masuk ke dalam sel karena sedikit atau tidak adanya 
zat insulin dalam tubuh. Akibatnya kadar glukosa 
dalam darah menjadi tinggi yang nantinya dapat 
memberikan efek samping yang bersifat negatif atau 
merugikan (WHO, 2009). Menurut data World 
Health Organization (WHO), Indonesia menempati 
urutan ke-4 terbesar dalam jumlah penderita  
Diabetes mellitus di dunia  yaitu 5,6%.  Organisasi 
Kesehatan Dunia(World Health Organisation/WHO) 
juga mencatat penderita Diabetes mellitus di 
Indonesia mencapai 21,3 juta orang pada tahun 2030. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka 
diperlukan diet dengan mengatur komposisi pola 
makanan dengan mengendalikan kadar gula darah 
pada penderita Diabetes mellitus. Bagi orang awam 
penderita Diabetes mellitus, mengatur komposisi 
makanan masih dirasa sulit karena kurangnya 
pengetahuan serta para penderitanya hanya 
menghindari makanan yang direkomendasikan dokter 
atau ahli gizi. Selain dari masalah pengetahuan, 
masalah biaya juga menjadi faktor utama 
penghamabat dalam mengatur komposisi makanan 
bagi penderita Diabetes mellitus. Alternatif dari 

permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan 
perangkat lunak yang mampu merekomendasikan 
komposisi makanan bagi penderita Diabetes mellitus 
sehingga diperoleh komposisi optimal dengan biaya 
minimal. 

Pengaturan komposisi makanan pada penderita 
Diabetes mellitus merupakan masalah kombinatorik 
yang dapat diselesaikan dengan algoritma genetika 
(Kushardiana,2013). Algoritma genetika dapat 
menjadi solusi masalah optimasi yang model 
matematikanya kompleks atau bahkan sulit dibangun 
(Mahmudy,2013). Algoritma genetika menggunakan 
pencarian heuristik dari variasi kromosom yang 
dihasilkan dari representasi dengan simbol yang 
menghasilkan banyak solusi menu makanan. Struktur 
umum dari algoritma genetika adalah populasi yang 
akan membentuk kromosom untuk membentuk 
sebuah populasi dengan evaluasi melalui fungsi 
fitness sebagai parameter kualitas kromosom 
populasi. Gabungan dari dua kromosom membentuk 
anak (offspring) dengan operator penyilangan 
(crossover) dan dimodifikasi dengan operator mutasi 
(Kusumadewi, 2003). Serta proses seleksi untuk 
mendapatkan individu-individu terbaik. 

Berdasarkan keberhasilan penerapan algoritma 
pada permasalahan kompleks maka pada skripsi ini 
dilakukan penelitian terhadap optimasi komposisi 
makanan bagi penderita Diabetes Mellitus 
menggunakan algoritma genetika. 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan, maka dapat dibuat rumusan masalah 
penelitian sebagai berikut : 

• Bagaimana mengimplementasikan algoritma 
genetika untuk optimasi komposisi makanan 
bagi penderita Diabetes Mellitus? 

• Bagaimana menentukan representasi 
kromosom untuk  optimasi komposisi 
makanan bagi penderita Diabetes Mellitus ? 

• Bagaimana menentukan parameter algoritma 
genetika yang tepat? 

• Bagaimana menganalisa dan menguji 
penerapan algoritma genetika  untuk 
optimasi komposisi makanan bagi penderita 
Diabetes Mellitus ?   
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• Bagaimanan mengukur kualitas solusi yang 
dihasilkan oleh algoritma genetika? 

1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

• Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data pasien penderita penyakit 
Diabetes Mellitus II tanpa komplikasi di 
Puskesmas Kecamatan Kauman 
Tulungagung pada bulan Desember 2014. 

• Data bahan pangan yang digunakan untuk 
menyusun menu makanan didapat dari Tabel 
Komposisi Makanan Indonesia serta 
makalah hasil penelitian oleh Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Gizi dan 
Makanan Departemen Kesehatan RI serta 
program nutrien survey gizi Universitas 
Brawijaya. 

• Tidak Dilakukan perbandingan dengan 
metode lain. 

• Kandungan gizi yang digunakan adalah 
energi, karbohidrat, protein dan lemak. 

• Tidak dilakukan evaluasi kesamaan menu 
dalam sehari untuk tiap individu. 

• Kekurangan dan kelebihan nutrisi dari 
kebutuhan seimbang dianggap sama-sama. 

1.4 Tujuan 
Tujuan peneliti adalah sebagai berikut : 

• Membuat sistem rekomendasi pengaturan 
komposisi makanan bagi  penderita Diabetes 
Mellitus dengan pengendalian kadar gula 
darah dan biaya yang minimal menggunakan 
algoritma genetika. 

• Menentukan representasi kromosom yang 
paling efisien untuk  optimasi komposisi 
makanan bagi penderita Diabetes Mellitus. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Mellitus 
“Diabetes mellitus merupakan kumpulan gejala 

yang timbul pada diri seseorang yang disebabkan 
oleh adanya peningkatan glukosa darah akibat 
kekurangan insulin baik absolut maupun relatif “ 
ungkap Suyono (2005). Pada orang yang sehat, 
karbohidrat dalam makanan akan diubah menjadi 
glokosa yang akan didistribusikan ke seluruh sel 
tubuh untuk dijadikan energi dengan bantuan insulin. 
Pada orang yang menderita Diabetes mellitus s, 

glukosa sulit masuk ke dalam sel karena sedikit atau 
tidak adanya zat insulin dalam tubuh. Akibatnya 
kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi yang 
nantinya dapat memberikan efek samping yang 
bersifat negatif atau merugikan (WHO, 2009).  
2.2 Perhitungan Asupan Kalori 

Cara untuk menentukan jumlah kalori yang 
dibutuhkan penyandang Diabetes mellitus 
diantaranya adalah dengan memperhitungkan 
kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 
kalori/kgBB ideal, ditambah atau dikurangi 
bergantung pada beberapa faktor seperti : jenis 
kelamin, umur, aktivitas dan berat badan (Pranoto, 
Sutjahjo, Tjokroprawiro, Murtiwi, Wibisono, 2011). 
Perhitungan Berat Badan Ideal dengan rumus Brocca 
yang dimodifikasi pada Persamaan 1. 
BBI = 0,9 x ( TB – 100) x 1kg  (1) 
Pada laki-laki yang tingginya < 160 cm atau 
perempuan yang tingginya < 150 cm berlaku 
Persamaan 2. 
BBI Khusus = ( TB  - 100 ) x 1 kg  (2) 
Keterangan : 
TB = Tinggi Badan (cm) 
BBI = Berat Badan Ideal (kg) 

Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks 
Massa Tubuh (IMT) dapat dihitung dengan 
Persamaan 3 (Pranoto, Sutjahjo, Tjokroprawiro, 
Murtiwi, Wibisono, 2011). 
IMT = BB/((TB)2)            (3) 
Keterangan : 
BB = Berat Badan (kg) 
TB = Tinggi Badan (m) 

Pada tahap selanjutnya adalah perhitungan 
dengan menambahkan atau mengurangi dengan 
faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori 
yang meliputi jenis kelamin,umur, aktivitas fisik atau 
pekerjaan dan berat badan (Pranoto, Sutjahjo, 
Tjokroprawiro, Murtiwi, Wibisono, 2011). 
1. Jenis Kelamin 

Kebutuhan kalori berdasarkan jenis kelamin 
disebut juga energy basal (Basal energy 
Expenditure/BEE atau Angka metabolisme 
basal/AMB). Angka Metabolisme Basal adalah 
kebutuhan energi minimal untuk menjalankan 
aktivitas vital dalam tubuh baik pria maupun wanita. 
Perhitungan Metabolisme Basal dengan Persamaan 4 
dan 5. 
AMB Pria = BBI × 30 Kkal/kg BB  (4) 
AMB Wanita = BBI × 25 Kkal/kg BB (5) 
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Keterangan : 
BBI = Berat Badan Ideal (kg) 
AMB = Angka Metabolisme Basal (Kkal) 
2. Umur 

Perhitungan kalori berdasarkan umur dibagi 
berdasarkan dekade umurnya yang dihitung dengan 
Persamaan 6 sampai 8. 
40 - 59 tahun (Kkal) = - 5 % x AMB  (6) 
60 - 69 tahun (Kkal) = - 10 % x AMB  (7) 
≥ 70 tahun (Kkal) = - 20 % x AMB   (8) 
3. Aktivitas Fisik atau Pekerjaan 

Jumlah kalori yang dibutuhkan perhari sesuai 
aktivitasnya dapat dihitung dengan persamaan 9 
sampai 13. 
TEE Bed rest = 10 % x AMB   (9) 
TEE Ringan = 20 % x AMB   (10) 
TEE Sedang =  30 % x AMB   (11) 
TEE Berat =  40 % x AMB   (12) 
TEE Sangat Berat = 50 % x AMB   (13) 
Keterangan : 
TEE = Total Energy Expenditure (Kkal) 
4. Berat Badan 

Perhitungan kalori berdasarkan berat badan 
dihitung dengan persamaan 14 dan 16. 
Kurus (Kkal) = + 20 % x AMB   (14) 
Gemuk (Kkal) = - 20 % x AMB   (15) 
Obesitas (Kkal) = - 30 % x AMB   (16) 

Langkah selanjutnya menghitung kalori total 
perhari dengan persamaan 17. 
Total Kalori (Kkal) = Kalori jenis kelamin ± kalori 
umur ± kalori aktivitas ± kalori berat badan  (17) 

Setelah mengetahui jumlah kalori yang 
diperlukan penderita Diabetes mellitus perharinya 
selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah 
karbohidrat,protein dan lemak yang diperlukan 
dengan persamaan 18 sampai 20. 
Karbohidrat (Kkal) = 45-65% x Total Kalori  (18) 
Protein (Kkal) = 10-20% x Total Kalori   (19) 
Lemak (Kkal) = 20-25% x Total Kalori   (20) 
2.3 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika merupakan salah satu bagian 
dari algoritma evolusi. Algoritma evolusi merupakan 
bentuk generik dari algoritma optimasi meta-heuristic 
berbasis populasi yang menjadi sub-set dari 
komputasi evolusi (Mahmudy, 2014). Algoritma 
genetika sendiri sudah sangat popular digunakan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi yang 
bersifat kompleks di bidang fisika, biologi, ekonomi, 
sosiologi dan lain lain (Mahmudy, 2014). Salah satu 

penerapannya yaitu optimasi penjadwalan produksi 
dalam bidang industri manufaktur menggunakan 
algoritma genetika (Mahmudy, Marian & Luong 
dalam Mahmudy, 2014). 
2.4 Struktur Algoritma Genetika 

Pada algoritma genetika, teknik pencarian 
dilakukan sekaligus atas sejumlah solusi yang 
mungkin dikenal dengan istilah populasi 
(Kusumadewi, 2003). Solusi dari suatu masalah harus 
direpresentasikan menjadi string kromosome. 
Kromosom ini merupakan suatu solusi yang masih 
berbentuk simbol. String kromosome ini tersusun atas 
sejumlah gen yang menggambarkan variabel-variabel 
keputusan yang digunakan dalam solusi. Proses 
dalam algoritma genetika diawali dengan inisialisasi, 
yaitu menciptakan individu-individu secara acak 
yang memiliki susunan gen kromosome tertentu. 
Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan 
populasi berikutnya merupakan hasil evolusi 
kromosom-kromosom melalui iterasi yang disebut 
dengan istilah generasi. Pada setiap generasi, 
kromosom akan melalui tahap evaluasi dengan 
menggunakan alat ukur yang disebut dengan nilai 
fitness. Nilai fitness dari kromosom menunjukkan 
kualitas kromosom dalam populasi tersebut. Proses 
reproduksi menghasilkan generasi berikutnya yang 
dikenal dengan istilah anak (offspring) terbentuk dari 
gabungan 2 kromosom generasi sekarang yang 
bertindak sebagai induk (parent) dengan 
menggunakan operator penyilangan (crossover). 
Selain operator penyilangan, sutau kromosom juga 
dimodifikasi dengan menggunakan operator mutasi. 
Evaluasi digunakan untuk menghitung kebugaran 
(fitness) setiap kromosome. Semakin besar fitness 
maka semakin baik kromosome tersebut untuk 
dijadikan calon solusi. Seleksi dilakukan untuk 
memilih individu dari himpunan populasi dan 
offspring yang dipertahankan hidup pada generasi 
berikutnya. Fungsi probabilistis digunakan untuk 
memilih individu yang dipertahankan hidup. Individu 
yang lebih baik (mempunyai nilai kebugaran/fitness 
lebih besar) mempunyai peluang lebih besar untuk 
terpilih (Gen & Cheng dalam Mahmudy, 2014). 

Setelah melewati sekian iterasi (generasi) akan 
didapatkan individu terbaik. Individu terbaik ini 
mempunyai susunan kromosome yang bisa 
dikonversi menjadi solusi yang terbaik (paling tidak 
mendekati optimum). Dari sini bisa disimpulkan 
bahwa algoritma genetika menghasilkan suatu solusi 
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optimum dengan melakukan pencarian di antara 
sejumlah alternatif titik optimum berdasarkan fungsi 
probabilistic (Michalewicz dalam Mahmudy, 1996). 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai 
langkah – langkah yang akan digunakan dalam 
pembuatan sistem implementasi algoritma genetika 
untuk optimasi penentuan komposisi makanan bagi 
penderita Diabetes Mellitus yang ditunjukkan pada 
Gambar 1. 

 
 

Gambar 1 Langkah Penelitian 

3.1 Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data pasien penderita Diabetes Mellitus II tanpa 
komplikasi di Puskesmas Kecamatan Kauman 
Tulungagung pada bulan Desember 2014 dimana 
data ini digunakan untuk menghitung kebutuhan 
kalori harian penderita. Atribut dalam data 
penderita Diabetes Mellitus II ini terdiri dari 
nama,umur,berat badan,tinggi badan,jenis 
kelamin dan pekerjaan. 

2. Data bahan makanan yang didapat dari Tabel 
Komposisi Makanan Indonesia yang dikeluarkan 
oleh Departemen Kesehatan RI serta program 
nutrien survey gizi Universitas Brawijaya. 
Komponen yang dihgunakan pada data tersebut 
adalah karbohidrat, protein dan lemak. 

3.2 Perancangan Sistem 
Proses implementasi algoritma genetika untuk 

optimasi komposisi makanan bagi penderita Diabetes 
Mellitus adalah sebagai berikut : 
1. Inisialisasi parameter awal 

• Data pasien yang meliputi nama,usia, berat 
badan, tinggi badan, jenis kelamin dan 
aktivitas pekerjaan 

• Parameter Algoritma genetika, meliputi : 
Jumlah generasi, Ukuran Populasi (popsize), 
Crossover Rate (cr) dan Mutation Rate (mr) 

2. Menghitung kebutuhan kalori harian 
Pada proses ini dilakukan perhitungan kebutuhan 
kalori, karbohidrat, protein dan lemak harian 
pasien berdasarkan parameter data pasien dengan 
persamaan 1 sampai 20. 

3. Bangkitkan populasi awal secara random 
sebanyak jumlah populasi yang ditentukan. 

4. Membentuk populasi baru dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
• Melakukan proses crossover pada induk 

yang terpilih berdasarkan cr untuk 
mendapatkan anak (offspring) dengan 
metode single-point crossover. 

• Melakukan proses mutasi pada induk yang 
terpilih berdasarkan mr untuk mendapatkan 
anak (offspring) dengan cara memilih dua 
gen secara acak kemudian menukar 
informasi gen tersebut. 

• Menghitung nilai fitness untuk masing-
masing kromosom atau individu. 

• Melakukan seleksi elitis untuk memilih 
individu sebanyak jumlah populasi awal dari 
gabungan individu induk dan anak untuk 
dijadikan populasi pada generasi 
selanjutnya. 

5. Jika kondisi akhir terpenuhi, maka iterasi 
berhenti dan solusi terbaik adalah populasi yang 
terpilih pada generasi tersebut, jika kondisi akhir 
tidak terpenuhi maka lanjut ke-iterasi generasi 
selanjutnya. 

3.3 Alur Penyelesaian Masalah Menggunakan 
Algoritma Genetika 
Kasus implementasi algoritma genetika untuk 

optimasi komposisi makanan bagi penderita Diabetes 
Mellitus.  

Data pasien dan parameter sebagai berikut: 
Berat Badan   : 55 kg 
Tinggi Badan   : 175 cm 
Usia   : 50 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki - laki 

 Aktifitas   : Bengkel 
Jumlah generasi    = 100 
Ukuran Populasi (popsize) = 10 
Crossover Rate (cr)  = 0,6 
Mutation Rate (mr)   = 0,2 

Menghitung kebutuhan kalori harian pasien. 
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BBI = 0,9 x ( 175 – 100) x 1kg = 67,5 kg 
IMT = 55/ (1,75)2 = 17,96 kg 
AMB Pria = 67,5 kg x 30 Kkal/kg BB = 2025 Kkal  
AMB Umur =  – 5 % x 2025 Kkal = 101,25 Kkal 
TEE Ringan = +20 % x 2025 Kkal = 405 Kkal 
AMB berat badan = + 20 % x 2025 Kkal = 405 Kkal 

Sehingga diperoleh besar kebutuhan gizi pada 
penderita diabetes mellitus sebagai berikut. 
Total Kalori = 2025 – 101,25 + 405 + 405 = 2733,75 
Kkal 
Karbohidrat (Kkal) = 60% x 2733,75 Kkal = 1858,95 
Kkal = 410.063 gr   
Protein (Kkal) = 12% x 2733,75 Kkal = 328,05 Kkal 
= 82.0125 gr 
Lemak (Kkal) = 20% x 2733,75 Kkal = 546,75 Kkal 
=  60,75 gr 
 Dari perhitungan tersebut maka diperoleh 
kebutuhan karbohidrat penerita sebesar 410,063 gr, 
protein sebesar 82,0125 gr dan lemak 60,75gr. 
3.3.1 Representasi Kromosom 

Representasi kromosom yang digunakan pada 
penelitian ini adalah representasi permutasi dengan 
bilangan integer yang berisi nomor makanan yang 
akan dikonsumsi. Dalam satu kromosom terdapat 15 
gen penyusun dengan susunan yang telah ditentukan 
yaitu pada 5 gen pertama merupakan indeks 
komposisi makan pagi, 5 gen kedua merupakan 
indeks komposisi makan siang serta 5 gen terakhir 
berisi komposisi makan malam. Masing-masing 5 
gen tersebut merepresentasikan makanan pokok, 
sumber nabati, sumber hewani, sayur dan pelengkap. 
Dalam setiap gen mengandung komponen penyusun 
karbohidrat, protein dan lemak. Representasi 
komponen pada setiap bahan makanan untuk makan 
pagi, siang dan malam akan direpresentasikan pada 
Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2 Representasi Kromosom 

3.3.2 Perhitungan Penalti 
Penalti adalah nilai pelanggaran yang tidak 

sesuai dengan aturan. Penalti pada kasus ini yaitu 

jumlah dari selisih kebutuhan gizi penderita diabetes 

mellitus dengan nilai total gizi pada makanan 

dikalikan prioritas. Nilai kandungan gizi ini meliputi 

karbohidrat, protein dan lemak. Nilai kandungan gizi 

yang melebihi atau kurang dari kebutuhan seimbang 

penderita diabetes mellitus dianggap sama-sama 

buruk. Nilai penalti dapat dihitung dengan Persamaan 

21. 

Penalti = penalti1 + penalti2 + penalti3 (21) 
Keterangan : 
penalti1 = Penalti karbohidrat 
penalti2= Penalti protein 
penalti3= Penalti lemak 

Dari hasil perhitungan kandungan gizi makanan 
diperoleh jumlah kandungan karbohidrat 377.5 gr , 
protein 121 gr dan lemak 26.7 gr. Hitung selisih 
kandungan gizi makanan dengan kandungan gizi 
seimbang yang diperlukan penderita diabetes mellitus 
perharinya dengan nilai prioritas α1 = 5, α2 = 1 dan 
α3 = 1. 
Penalti Karbohidrat = | (410.063 – 377.5)*5 | = 
162.8125 
Penalti Protein = | 82.0125 – 121|*1 =38.9875 
Penalti Lemak =  | 60,75 – 26.7|*1 = 34.05 
Penalti = 162.8125+ 38.9875+ 34.05= 235.85 
3.3.3 Perhitungan Fitness 

Untuk mengetahui bobot dari masing masing 
individu dilakukan perhitungan nilai fitness. Nilai 
fitness ini menujukan kualitas dari masing-masing 
individu. Hasil perhitungan fitness ini kemudian 
digunakan untuk masukan pada proses seleksi dalam 
mencari individu terbaik yang akan menjadi solusi 
penyelesaian masalah. Untuk menghitung nilai 
fitness digunakan persamaan 22. 

Fitness = 
����

������	
	∑ ����
 (22) 

Fitness = 
����

���.��
	�����
 = 0.015548267 

3.3.4 Crossover 
Pada proses ini metode crossover yang 

digunakan yaitu single-point crossover. Langkah-
langkah metode single-point crossover : 
1. Memilih induk secara random 
2. Memasangkan kromosom yang terpilih menjadi 
induk untuk melakukan proses crossover. 
3. Menentukan titik potong crossover secara acak. 
4. Setelah ditentukan titik crossover kemudian tukar 
gen-gen antar 2 induk kromosom untuk menghasikan 
offspring. 
Ilustrasi metode single-point crossover dapat dilihat 
pada gambar 3. 
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Gambar 3 single-point crossover 
3.3.5 Mutasi 

Metode mutasi yang digunakan yaitu reciprocal 
exchange mutation. Langkah-langkah dari metode 
mutasi adalah sebagai berikut : 
1. Memilih induk secara random 
2. Memilih dua gen secara acak pada kromosom 
kemudian menukar nilai gen tersebut. 
3. Melakukan proses repair untuk nomor bahan 
makanan yang melebihi batas aturan dengan  
Nomor repair = Batas nomor makanan mod Nomor 
makanan hasil mutasi + 1 
Ilustrasi reciprocal exchange mutation dapat dilihat 
pada gambar 4. 

 
Gambar 4 reciprocal exchange mutation 

3.3.6 Seleksi 
Proses  seleksi  dilakukan  dengan  menggunakan  

metode  elitism. Proses seleksi dilakukan untuk 
menyaring semua indivisu hasil proses algoritma 
genetika untuk membentuk generasi baru. Proses 
seleksi menggunakan metode elitism selection yaitu 
dengan memilih kromosom dengan nilai fitness 
terbesar sebanyak popSize yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
4. IMPLEMENTASI 

Implementasi user interface ini terdiri dari 5 
halaman, yaitu : 
4.1 Halaman Beranda 

Pada halaman beranda berisi iputan data pasien, 

parameter dan skala prioritas. Gambar 5 

menunjukkan halaman beranda. 

 
Gambar 5 Halaman Beranda 

4.2 Halaman Data Makanan 
Pada halaman data bahan makanan yang 

tersimpan di database. Gambar 6 menunjukkan 

halaman data makanan. 

 
Gambar 6 Halaman Data Makanan 

4.3 Halaman Algoritma Genetika 
Pada halaman algoritma genetika berisi 

inisialisasi individu awal, hasil reprodeksi dan 

seleksi. Gambar 7 menunjukkan halaman algoritma 

genetika. 

 
Gambar 7 Halaman Algoritma Genetika 

4.4 Halaman  Individu Terbaik 
Pada halaman individu terbaik menampilkan 

hasil individu terbaik setiap generasi. Gambar 8 

menunjukkan halaman individu terbaik. 
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Gambar 8 Halaman Individu Terbaik 

 
4.5 Halaman Hasil 

Pada halaman hasil berisi data pasien, kebutuhan 

gizi pasien, hasil komposisi makanan dan informasi 

keterpenuhan gizi setelah dilakukan proses algoritma 

genetika.  Gambar 9 menunjukkan halaman hasil. 

 
Gambar 9 Halaman Hasil 

5. PENGUJIAN DAN ANALISA 

5.1 Hasil dan Analisa Pengujian Ukuran Populasi 
Pada uji coba pertama dilakukan pengujian 

ukuran populasi terhadap nilai fitness. Pengujian 

ukuran populasi digunakan untuk menentukan ukuran 

populasi yang terbaik untuk menghasilkan solusi 

terbaik dalam kasus ini. Data yang digunakan 

pengujian adalah 133 data bahan makanan. Data 

pasien yang digunakan adalah umur 50 tahun, tinggi 

badan 163, berat badan 66 kg, jenis kelamin laki-laki 

dan aktivitas sedang. Jumlah generasi yang 

digunakan adalah 100 generasi dengan ukuran 

populasi yang diuji adalah 10, 20, 40, 70, 110, 160 

dan 200 serta crossover rate 0.6 dan mutation rate 

0.4. Grafik hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 

10. 

 
Gambar 10 Uji Coba Populasi 

Berdasarkan grafik hasil uji pada Gambar 7, 

semakin besar ukuran populasi atau popsize maka 

rata – rata fitness yang dihasilkan cenderung makin 

besar. Dari grafik tersebut bisa dilihat pada ukuran 

populasi 10 individu memiliki nilai rata-rata fitness 

terkecil yaitu 0.0574128 sedangkan pada ukuran 

populasi 160 individu, rata – rata nilai fitness 

mencapai nilai terbaik atau tertinggi yaitu 0.0774665. 

Namun jika ukuran populasi terlalu besar 

menyebabkan waktu pemrosesan semakin panjang 

dan hasilnya belum tentu lebih optimal dari populasi 

dibawahnya, dapat dilihat pada ukuran populasi 200 

mengalami penurunan nilai rata-rata fitness. Pola 

perubahan nilai fitness ini juga didapatkan oleh 

Pratiwi, MI, Mahmudy, WF & Dewi, C (2014) yang 

menerapkan algoritma genetika pada optimasi biaya 

pemenuhan kebutuhan gizi serta pada penelitian Sari, 

AP, Mahmudy, WF & Dewi, C (2014) yang 

menerapkan algoritma genetika untuk optimasi 

asupan gizi pada ibu hamil. Semakin besar populasi 

juga menyebabkan perubahan nilai rata-rata fitness 

tidak terlalu signifikan dan terjadi konvergensi. 

Konvergensi ini disebabkan oleh proses eksplorasi 

yang tidak berjalan dengan baik sehingga anak yang 

dihasilkan pada saat proses reproduksi mirip dengan 

induknya. Begitu sebaliknya, saat ukuran populasi 

terlalu kecil area eksplorasi algoritma genetika 
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menjadi sempit sehingga solusi yang dihasilkan 

kurang baik (Mahmudy, 2014). Sehingga dari hasil 

uji coba populasi diperoleh ukuran populasi dengan 

hasil optimal yaitu 160 individu. 

5.2 Hasil dan Analisa Pengujian Banyaknya 
Generasi 

Pengujian banyaknya generasi digunakan untuk 

menentukan banyaknya generasi yang terbaik untuk 

menghasilkan solusi terbaik dalam kasus ini. Data 

yang digunakan pengujian adalah 133 data bahan 

makanan. Data pasien yang digunakan adalah umur 

50 tahun, tinggi badan 163, berat badan 66 kg, jenis 

kelamin laki-laki dan aktivitas sedang. Pada uji coba 

generasi ini akan menggunakan ukuran populasi hasil 

uji coba ukuran populasi yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu ukuran populasi 160 yang dianggap 

dapat menghasilkan rata – rata nilai fitness terbaik. 

Banyaknya generasi yang diuji adalah 25, 50, 75, 

100, 125 dan 150 serta crossover rate 0.6 dan 

mutation rate 0.4. Grafik hasil pengujian dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 
Gambar 11 Uji Coba Generasi 

Berdasarkan grafik hasil uji coba pada Gambar 7, 

geenerasi sebanyak 100 mencapai rata – rata fitness 

terbaik yaitu 0.0774665, sedangkan generasi 25 

menghasilkan rata-rata fitness terkecil yaitu 

0.0670773. Pada generasi ke 125 dan 150 terjadi 

penurunan rata – rata nilai  fitness. Jika dilanjutkan 

ke generasi yang lebih besar maka perubahan rata-

rata fitness tidak signifikan sehingga menghasilkan 

anak yang hampir sama dengan induknya. Pola 

perubahan nilai fitness ini juga didapatkan oleh 

Pratiwi, MI, Mahmudy, WF & Dewi, C (2014) yang 

menerapkan algoritma genetika pada optimasi biaya 

pemenuhan kebutuhan gizi serta pada penelitian Sari, 

AP, Mahmudy, WF & Dewi, C (2014) yang 

menerapkan algoritma genetika untuk optimasi 

asupan gizi pada ibu hamil. Hasil pengujian ini 

membuktikan jika jumlah generasi terlalu sedikit 

maka area pencarian algoritma semakin sempit, 

sehingga solusinya kurang optimal. Sebaliknya jika 

semakin banyak generasi maka semakin besar waktu 

komputasinya dan belum tentu menghasilkan solusi 

yang lebih optimal (Mahmudy, 2014). 

5.3 Hasil dan Analisa Pengujian Kombinasi Nilai 
Cr dan Mr 

Uji coba berdasarkan crossover rate (cr) dan 

mutation rate (mr) dilakukan untuk mengetahi 

kombinasi cr dan mc yang paling baik  untuk 

menghasilkan fitness terbaik. Data yang digunakan 

pengujian adalah 133 data bahan makanan. Data 

pasien yang digunakan adalah umur 50 tahun, tinggi 

badan 163, berat badan 66 kg, jenis kelamin laki-laki 

dan aktivitas sedang.  Nilai cr dan mr yang digunakan 

dalam uji coba ini antara 0 dan 1. Pengujian pada cr 

dan mr ini juga menggunakan hasil uji coba yang 

telah dilakukan sebelumnya yaitu hasil uji coba 

ukuran populasi dan uji coba banyaknya generasi. 

Untuk lebih ukuran populasi sebesar 160 dan 

generasi sebesar 100. Grafik hasil pengujian dapat 

dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12 Uji Coba cr dan mr 

Berdasarkan grafik hasil uji coba dibawah ini, 

rata  - rata fitness yang diperoleh sangat beragam 

karena tidak ada suatu ketetapan nilai cr dan mr yang 

digunakan untuk memperoleh solusi optimal. 

Permasalahan yang ingin diselesaikan mempengaruhi 

dalam memperoleh nilai kombinasi yang tepat 

(Mahmudy, 2014). Pada uji coba ini didapatkan 

kombinasi cr = 0.4 dan mr 0.6 menghasilkan rata – 

rata fitness terbaik yaitu 0.0780737, sedangkan pada 

kombinasi cr = 0 dan mr 1 menghasilkan rata – rata 

fitness terendah yaitu 0.0579358. Nilai cr yang terlalu 
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rendah dan mr terlalu besar mengakibatkan 

menurunnya kemampuan algoritma genetika untuk 

belajar ke generasi sebelumnya dan tidak mampu 

mengeksplorasi daerah optimum local (Mahmudy, 

2014). Selain itu nilai mr yang terlalu rendah dan cr 

terlalu besar mengakibatkan konvergensi dini yaitu 

tidak adanya perubahan terlalu besar dalam 

mendapatkan solusi ketika di uji coba pada beberapa 

generasi saja (Mahmudy, Marian dan Luong, 2014). 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 
Pada penelitian skripsi yang berjudul 

“Implementasi Algoritma Genetika Untuk Optimasi 

Komposisi Makanan Bagi Penderita Diabetes 

Mellitus” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Implementasi algoritma genetika untuk optimasi 
komposisi makanan bagi penderita Diabetes Mellitus 
yaitu dengan menggunakan representasi kromosom 
permutasi dengan bilangan integer , metode crossover 
yaitu single-point crossover serta metode mutasi 
dengan reciprocal exchange mutation dan diseleksi 
dengan elitism selection. 

2. Representasi kromosom permutasi dengan 
bilangan integer mampu menyelesaikan 
permasalahan penentuan komposisi makanan bagi 
penderita Diabetes Mellitus. Pada penelitian ini 
digunakan kromosom dengan panjang 15 yang berisi 
angka integer yang merepresentasikan nomor bahan 
makanan. 

3. Proses algoritma genetika menghasilkan nilai 
parameter yang diperoleh dari hasil pengujian ukuran 
populasi, jumlah generasi dan kombinasi cr dan mr. 
Ukuran populasi dan generasi berpengaruh terhadap 
nilai fitness. Jika terlalu kecil ukuran populasi dan 
generasi menyebabkan area pencarian algoritma 
genetika semakin sempit. Sedangkan jika terlalu 
besar ukuran populasi dan generasi menyebabkan 
waktu komputasi yang lama dan terjadinya 
konvergensi. Nilai parameter yang diperoleh dari 
hasil uji coba yaitu ukuran populasi sebesar 160 
individu dengan rata-rata fitness sebesar 0.0774665, 
100 generasi dengan rata-rata fitness sebesar 
0.0774665 dan kombinasi cr = 0.4 dan mr = 0.6 
dengan rata-rata fitness sebesar 0.0780737. 

4. Hasil optimasi yang diperoleh dari perbandingan 
kebutuhan gizi pasien dan kandungan gizi makanan 
pada kromosom terbaik masih kurang dari jumlah 

yang semestinya. Dari proses perhitungan kebutuhan 
gizi penderita Diabetes Mellitus diperoleh nilai 
kebutuhan energi sebesar 1615.95 kalori, kebutuhan 
karbohidrat 242.39 gram, kebutuhan protein 48.4785 
gram dan kebutuhan lemak 35.91 gram. Setelah 
dilakukan proses algoritma genetika diperoleh 
kromosom terbaik dengan kandungan energi sebesar 
1464.3 kalori, karbohidrat sebesar 248.09 gram, 
protein sebesar 75.9 gram dan lemak sebesar 34.8 
gram. 

5. Untuk mengukur solusi dari permasalahan 
optimasi komposisi makanan bagi penderita Diabetes 
Mellitus ini menggunakan perhitungan nilai fitness 
yang diperoleh dari 1000 dibagi total penalti 
ditambah jumlah harga. Total penelti ini diperoleh 
dari selisih kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak 
pasien dengan kandungan karbohidrat, protein dan 
lemak makanan pada kromosom. 

6.2 Saran 
 Saran yang dapat digunakan untuk penelitian 

lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan 

penambahan komponen kandungan gizi yang lain 

tidak hanya karbohidrat, protein dan lemak, 

penambahan data bahan makanan yang lebih 

bervariasi berat konsumsinya dan pembobotan berat 

makanan sesuai pengelompokannya.  

2. Untuk mendapatkan hasil yang bervariasi dapat 

dilakukan penelitian dengan metode crossover, 

mutasi dan seleksi yang lainnya. 

3. Adanya skala prioritas untuk perhitungan nilai 

fitness antara harga dan gizi seimbang. 
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