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ABSTRAK 

Kesehatan merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan terutama dalam mengkonsumsi makanan 
karena tanpa kesehatan yang baik, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dan tidak hanya itu, 
melainkan menimbulkan penyakit salah satunya adalah Kolesterol. Penderita kolesterol dipengaruhi oleh seringnya 
mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol atau berlemak. Mengatasi kasus tersebut dalam penelitian ini 
dibutuhkan algoritma genetika untuk optimasi komposisi makanan bagi penderita kolesterol. Pada penelitian ini 
menggunakan 100 bahan makanan dan kandungan gizi (lemak, karbohidrat, protein). Dalam proses algoritma 
genetika ini menggunakan representasi kromosom permutasi bilangan integer dan memiliki panjang kromosom 9, 
dimana angka tersebut merepresentasikan nomor urut makanan. Metode crossover  yang digunakan adalah single 
point crossover, metode mutasi yang digunakan adalah reciprocal exchange mutation dan metode seleksi 
menggunakan elitism selection. Dari pengujian yang telah dilakukan menghasilkan solusi optimal yaitu ukuran 
populasi  100 dengan nilai rata-rata fitness 0,1862463, ukurunan generasi 90 dengan nilai rata-rata fitness 
0,1838946, dan kombinasi crossover rate dan mutation rate adalah cr = 0,7 dan mr = 0,3 dengan nilai rata-rata 
fitness 0,18575847. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah berupa bahan makanan untuk penderita 
kolesterol.  

Kata kunci : Kolesterol, Komposisi Makanan,  Algoritma Genetika 

ABSTRACT 

Health is an important thing that must be considered, especially when consuming the food. Because without 
good health, we will meet a problem while doing our daily activities. It doesn’t end there, it can also procure some 
disease such as cholesterol. The cholesterol’s sufferer are caused by often consuming food with high cholesterol or 
saturated fat. To get over that case, in this research a genetic algorithm is needed to optimize the food composition 
for cholesterol’s sufferer. One hundred food ingredient with food nutrient inside such as fat, carbohydrates and 
proteins are used as sample in this research. In this genetic algorithm’s process are using permutation chromosome 
representation in integer number and have 9 chromosome’s long. That number represented the serial numbers of 
food. The crossover’s method that used in this research is one cut point. While the mutation’s method that used is 
reciprocal exchange mutation. And the selection’s method that used is elitism selection. From the testing that 
already done, produced an optimal solution that the population’s size is 100 with the average of fitness’s values is 
0,1862463, generation size 90, with the fitness’s average 0,1838946, and combination between crossover rate and 
mutation rate is cr = 0,7 and mr = 0,3 with fitness’s average 0,18575847. The result from this research is the 
optimize food ingredient for cholesterol’s sufferer  
 
Keywords : Cholesterol, Food Ingredient, genetic Algrorithms  

I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara 
berkembang. Dengan berjalannya perkembangan 

teknologi termasuk teknologi pertanian, transportasi, 
dan informasi, terjadi perubahan dalam aktivitas 
fisik, pola makan, komposisi tubuh, dan gaya hidup. 
Perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini 
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berakibat semakin banyaknya pnduduk mengalami 
masalah gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas 
(Almatsier, 2003). Status gizi lebih  berdampak pada 
obesitas yang akan mengarah pada peningkatan 
resiko hipertensi, resistensi insulin/diabetes mellitus 
tipe 2, penyakit jantung coroner (PJK), dan 
dislipidemia. Komponen dislipedemia termasuk 
kadar kolesterol total tinggi (Shah et al, 2008). 
Sehingga obesitas dapat meningkatkan kadar 
kolesterol yang diakibatkan berlebihan 
mengkonsumsi kadar lemak. 

Peningkatan kadar kolesterol yang merupakan 
resiko terhadap penyakit jantung dan stroke 
mempunyai perkiraan angka kematian di dunia 
sekitar 2,6 juta. Angka kematian tertinggi sekitar 
54% terjadi di Eropa, kemudian Amerika 48%. 
Wilayah Afrika dan Asia Tenggara menunjukkan 
22,6% untuk Afrika dan 29,0% untuk Asia Tenggara 
(World Health Organization (WHO), 2013). 

Penyebab utama peningkatan kolesterol dalam 
darah adalah faktor keturunan dan asupan lemak 
tinggi. Asupan lemak total berhubungan dengan 
kegemukan yang merupakan faktor resiko utama 
terserang aterosklerosis. Dengan kegemukan 
otomatis berhubungan dengan IMT (Indeks Masa 
Tubuh) seseorang. Penyakit Dislipidemia terjadi 
ketika kadar lemak darah melebihi dari normal. 
Kadar lemak darah terdiri dari Trigliserida (normal : 
40 – 155 mg/dl) dan LDL (normal < 130 mg/dl) 
(Almatsier, 2005). 

Dalam mengatasi penderita kolesterol maka 
diperlukan pengurangan kadar lemak dalam 
mengkonsumsi sebuah makanan terutama komposisi 
makanan tersebut. Banyak sekali orang mengabaikan 
komposisi makanan yang biasa ada pada label 
kemasan makanan tersebut dan salah memilih 
makanan. Pada kemasan terdapat label makanan yang 
menjelaskan kandungan apa saja yang ada dalam 
makanan tersebut atau biasa disebut daftar komposisi. 
Biasanya dalam makanan kemasan terdapat 
kandungan seperti gula, tepung, minyak nabati, 
lemak, garam, dan kalsium. Dalam komposisi 
makanan inilah yang harus diperhatikan terutama 
bagi penderita kolesterol yang harus lebih 
memperhatikan kadar lemak yang ada pada makanan 
kemasan. Terutama orang yang tidak mengerti dalam 
komposisi makanan yang dapat mengakibat 
kelebihan kadar lemak karena kekurangan 
pengetahuan dan informasi.  

Algoritma genetika banyak digunakan pada 
masalah praktis yang berfokus pada pencarian 
parameter-parameter optimal (Rismawan dan 
Kusumadewi, 2007). Dengan sistem ini, dapat 
merekomendasikan komposisi makanan bagi 

penderita kolesterol sehingga diperoleh optimal 
dengan biaya minimal. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 
maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
dijadikan objek penelitian untuk skripsi ini, antara 
lain : 
1. Bagaimana menerapkan Algoritma Genetika 

untuk mengoptimasi komposisi makanan bagi 
penderita kolesterol ? 

2. Bagaimana menentukan parameter algoritma 
genetika yang tepat ? 

3. Bagaimana mengukur kualitas solusi yang 
dihasilkan oleh algoritma genetika ? 
 

1.3 Batasan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah, berikut ini 

diberikan batasan masalah untuk mengindari 
melebarnya masalah yang akan diselesaikan : 
1. Penelitian ini digunakan untuk menentukan 

optimasi komposisi makanan pada penderita 
kolesterol dengan harga minimal. 

2. Penelitian ini menggunakan metode Algoritma 
Genetika tanpa membandingkan dengan metode 
lain. Representasi kromosom menggunakan 
Representasi Permutasi. Pada proses reproduksi 
crossover menggunakan single point crossover 
dan mutase menggunakan Reciprocal Exchange 
Mutation. Proses seleksi menggunakan metode 
Elitism. 

3. Data bahan makanan diperoleh dari Dinas 
Kesehatan Indonesia yang terdiri dari 100 bahan 
makanan yang digunakan. 

4. Penelitian ini menggunakan kandungan gizi 
seperti, lemak, protein, dan karbohidrat. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian skripsi ini, antara lain : 
1. Membuat suatu sistem yang menerapkan 

algoritma genetika agar dapat membantu dalam 
pengendalian kadar lemak dan biaya yang 
optimal. 

2. Mengetahui cara menentukan representasi 
kromosom yang efisien untuk mengoptimasi 
komposisi makanan bagi penderita kolesterol. 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Kolesterol 

Kolesterol adalah lemak yang terdapat didalam 
airan darah yang berfungsi sebagai pembentuk 
dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon 
(Nayaka, 2010). Kolesterol dalam tingkat normal 
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memang sangat berguna untuk tubuh, tetapi apabila 
kolesterol berada pada tingkat tinggi maka kolesterol 
akan membahayakan tubuh dan mengakibatkan 
penumpukan lemak dalam darah (Milla, 2012). 
Kolesterol juga merupakan sterol utama dalam tubuh 
manusia.Kolesterol termasuk komponen structural 
membrane sel dan lipoprotein plasma, dan juga 
merupakan bahan awal pembentukan asam empedu 
serta hormone steroid (Montgomery, 1993). 

 
 

2.2 Perhitungan Asupan Energi 
Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan, tubuh memperoleh 
energi dari makanan yang dimakan, dan energi dalam 
makanan ini terdapat sebagai energi kimia yang dapat 
diubah menjadi energi bentuk lain (Budianti, 2009).  

Angka Metabolisme Basal (AMB) atau  Basal 
Metabolic Rate (BMR) adalah kebutuhan energi 
minimal untuk menjalankan proses tubuh yang vital. 
Kebutuhan energi metabolism basal diperlukan untuk 
pernapasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, 
pankreas dan alat tubuh lainnya, proses metabolisme 
di dalam sel-sel dan untuk mempertahankan suhu 
tubuh (Almatsier, 2003). 

Dengan memperhitungkan berat badan, tinggi 
badan, dan umur maka rumus untuk menentukan 
kebutuhan energi basal dapat dilihat pada persamaan 
(2-1) dan persamaan (2-2) adalah sebagai berikut 
(Almatsier, 2003) : 
• Jenis Kelamin 

1. Laki-laki 
AMB = 665 + (13,7 x BB) + (5 x TB)  – 
 (6,8 x U)                                                 (2-1) 

2. Perempuan 
AMB = 655 + (9,6 x BB) + (1,8 x TB)  –  
 (4,7 x U)                                                 (2-2) 

  
Keterangan : 
BB = Berat Badan dalam satuan kg 
TB = Tinggi badan dalam satuan cm 
U   = Umur  

 
2.3 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika adalah algoritma pencarian 
heuristik yang menggunakan mekanisme evolusi 
biologis (Kusumadewi, 2003). 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 pupulasi.Populasi disusun dari bermacam 
individu. Solusi-solusi dari sebuah diambil dan 
digunakan untuk membentuk populasi yang baru 

dengan harapan populasi baru yang terbentuk akan 
lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam hal ini, 
individu dilambangkan dengan sebuah fitness yang 
akan digunakan untuk mencari solusi terbaik dari 
persoalan yang ada (Sari, Mahmudy, Dewi, 2014). 

III.  METODOLOGI PENELITIAN  
3.1 Tahapan Penelitian 

Pada sub bab tahapan penelitian ini, terdapat 
langkah-langkah yang akan dilakukan untuk optimasi 
komposisi makanan untuk penderita kolesterol 
menggunakan algoritma genetika adalah sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

 

       

 

      

 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian 

3.2 Data yang Digunakan 
Dalam penelitian ini, data yag digunakan adalah 

sebagai berikut : 
1. Data pasien penderita Kolesterol didapat dari 

wawancara dengan penderita kolesterol, pada data 
pasien penderita kolesterol ini akan digunakan 
untuk menghitung kalori yang dibutuhkan bagi 
penderita. Perhitungan jumlah kalori di dapat 
pada persamaan (2-1) dan persamaan (2-2). 

2. Perhitungan kalori untuk penderita kolesterol 
diperoleh dari buku penuntun diet penulis Sunita 
Almatsier (2003)  

3. Data Komposisi Bahan Makanan dikeluarkan 
oleh Departemen Kesehatan Indonesia.  
 

3.3 Siklus Penyelesaian Masalah Menggunakan   
Algoritma Genetika 
 

Mengumpulkan Data Pasien Penderita 
Kolesterol dan Data makanan 

Pengujian dan Hasil Evaluasi 

Analisa dan Perancangan Sistem 

Implementasi Sistem 

Studi Literatur 
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Siklus penyelesaian masalah menggunakan 
algoritma genetika untuk optimasi komposisi 
makanan bagi penderita kolesterol sebagai berikut : 
• Menentukan parameter algoritma genetikayaitu 

ukuran populasi, jumlah generasi, Crossover 
rate, mutation rate, nilai alpha.  Input data 
pasien penderita kolesterol berupa tinggi badan, 
berat badan, usia dan jenis kelamin. 

• Membangkitkan populasi awal secara random 
sesuai dengan populasi yang ditentukan. 

• Membentuk populasi baru dengan  langkah 
sebagai berikut : 

- Melakukan proses crossover pada induk 
(parent) yang terpilih agar mendapatkan anak 
(offspring) berdasarkan pemilihan acak dari 
kromosom yang ada. 

- Melakukan proses mutasi pada induk yang 
terpilih secara random berdasarkan dari 
kromosom yang ada. 

- Melakukan perhitungan nilai fitness  setiap 
masing-masing kromosom. Rumus fitness 
ditunjukkan pada Persamaan (3-1) : 

Fitness =                (3-1)                     

 
Keterangan : 
Harga  = Total harga bahan makanan pada   
                setiap kromosom 
Penalti = Hasil penalti dari nutrisi (lemak,   
                karbohidrat, protein) bahan  
                makanan 
 
Sehingga untuk menghitung  penalti maka 
menggunakan Persamaan (3-1) sampai (3-4) 
dibawah ini : 
 

                                                                                        (3-1)                

                                                                                        (3-2)                        

                                                                                           (3-3) 

Penalti = α1(penalti1) + α2(penalti2) +   
               α3(penalti3)                                 (3-4) 
                                       

Keterangan : 
α1= Prioritas kebutuhan lemak  bernilai 5 
α1= Prioritas kebutuhan karbohidrat bernilai 1 
α1= Prioritas kebutuhan protein bernilai 1 
Penalti1 = Penalti lemak 
Penalti2 = Penalti karbohidrat 
Penalti3 = Penalti protein 

- Melakukan seleksi setelah menggabungkan 
individu induk dan anak dalam menentukan  
individu untuk melanjutkan proses selanjutnya 
dengan menggunakan metode elitism. 

- Menggunakan populasi baru untuk generasi 
berikutnya diperoleh dari pemilihan individu 
sebanyak populasi awal yang telah ditentukan. 

• Jika kondisi akhir sudah terpenuhi, maka 
dilakukan pemberhentian dan menghasilkan 
solusi terbaik untuk populasi saat itu pada 
keseluruhan generasi yang ada. 
 

IV. IMPLEMENTASI 
Pada implementasi antarmuka terdiri dari 

beberapa halaman yaitu : 
 

4.1 Halaman Home 
Pada halaman implementasi antarmuka home 

terdapat input data pasien (tinggi badan, berat badan, 
usia, dan jenis kelamin), input parameter algoritma 
genetika (jumlah populasi, jumlah generasi, 
crossover rate, dan mutasi rate), input data prioritas 
kebutuhan gizi (lemak, protein, karbohidrat) dan 
terdapat hasil kebutuhan gizi pasien penderita 
kolesterol. Pada Gambar 4.1 terdapat tampilan 
halaman home sebagai berikut : 

 

     
      Gambar 4.1 Tampilan Home 

 
 

4.2 Halaman Daftar Bahan Makanan 
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Pada halaman implementasi antarmuka daftar 
makanan terdiri dari 100 bahan makanan. Pada 
Gambar 4.2 terdapat tampilan daftar bahan makanan 
sebagai berikut : 

 

 
    Gambar 4.2 Tampilan Daftar Makanan 

 
4.3 Halaman Algoritma Genetika 

Pada halaman implementasi antarmuka proses 
algoritma genetika terdapat bebrapa tabel yaitu tabel 
hasil populasi awal, hasil crossover dan mutasi, hasil 
evaluasi dan hasil seleksi. Pada Gambar 4.3 terdapat 
tampilan hasil proses algoritma genetika. 

 

 

 
Gambar 4.3 Tampilan Proses Algoritma Genetika 

 
4.4 Halaman kromosom Terbaik 

Pada halaman implementasi antarmuka 
kromosom terbaik, akan menampilkan kromosom 
terbaik pada setiap generasinya dan juga 
menampilkan nilai fitness. Pada Gambar 4.4 terdapat 
tampilan hasil kromosom terbaik tiap generasi 
sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.4 Tampilan Kromosom Terbaik 

 
4.5 Halaman Bahan Makanan 

Pada halaman implementasi antarmuka hasil 
output bahan makanan akan menampilkan detail 
makanan untuk penderita kolesterol berdasarkan 
kebutuhan pasien tersebut. Tabel detail makanan 
tersebut berisi nama makanan, lemak, karbohidrat, 
protein, penalti, dan harga makanan. Pada Gambar 
5.5 terdapat tampilan hasil detail makanan untuk 
pasien penderita kolesterol. 

 

 
Gambar 5.5 Tampilan Detail Bahan Makanan dan 

ringkasan detail kandungan 
 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan 
parameter terbaik menghasilkan nilai rata-rata fitness 
0.1875597. Pada Gambar 6.5 menunjukkan hasil 
akhir untuk komposisi makanan bagi penderita 
kolesterol dengan menggunakan algoritma genetika. 
Berdasarkan hasil komposisi makanan untuk 
penderita kolesterol sudah optimal dengan 
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mempertimbakan harga dan ketercukupan nutrisi. 
Dari hasil tersebut lemak yang terpenuhi untuk pasien 
sebesar 20.0 kkal, karbohidrat yang terpenuhi untuk 
pasien sebesar 223.29 kkal, dan protein yang 
terpenuhi untuk pasien sebesar 31.1 kkal. Hasil ini 
menunjukkan bahwa masih ada penalti, misalkan 
untuk lemak kebutuhan maksimal adalah 12.33 tetapi 
yang terpenuhi jauh lebih besar yaitu 20.0 kkal. 
Penalti ini bisa dihilangkan dengan menambahkan 
variable pengali untuk masing-masing komponen 
nutrisi, tetapi akibatnya total harga yang didapatkan 
akan membesar. 

V. PENGUJIAN DAN ANALISA 
Pada bab ini akan membahas pengujian dan 

analisis terdapat beberapa pengujian dan analisis 
yaitu pengujian ukuran populasi, pengujian 
kombinasi crossover rate dan mutasi rate dan 
pengujian jumlah generasi. 

 
5.1 Pengujian Ukuran Populasi 

Pengujian ini menggunakan  data 100 bahan 
makanan, prioritas lemak = 5, prioritas karbohidrat 
dan protein = 1. Data pasien berupa tinggi badan 148 
cm, berat badan 50 kg, usia 62 tahun, dan jenis 
kelamin perempuan. Parameter algoritma yang 
digunakan adalah jumlah populasi yang terdiri dari 
20, 40, 60, 80, 100, 120, menggunakan jumlah 
crossover rate 0,6 dan jumlah mutation rate 0,2  dan 
jumlah generasi 100. Pada pengujian ini dilakukan 
percobaan populasi sampai 10 kali lalu diambil nilai 
rata-rata fitness kemudian membandingkan setiap 
rata-rata fitness dengan populasi lain. Gambar 5.1 
menunjukkan grafik hasil pengujian populasi. 

 

 
 

Gambar 5.1 Grafik hasil pengujian populasi 
 

Berdasarkan Gambar 6.1 grafik pengujian terhadap 
banyaknya populasi dapat dilihat bahwa terjadi 
perubahan yang signifikan terhadap nilai fitness yang 
terjadi pada populasi 20, dengan populasi 40. Pada 
populasi 40 memiliki nilai fitness 0,1789844 
sedangkan pada populasi 20 memiliki nilai rata-rata 
fitness 0,1592131 yang merupakan nilai fitness 

terendah dari populasi lainnya, dikarenakan populasi 
20 tersebut masih sedikit untuk memproses data 
dengan menggunakan algoritma genetika secara 
optimal. Namun terlalu besar ukuran populasi juga 
belum tentu hasil algoritma genetika menjadi lebih 
optimal, dapat dilihat pada populasi 120 nilai rata-
rata fitness lebih kecil dari populasi 100.  Sedangkan 
untuk fitness tertinggi terdapat pada populasi 100 
yaitu 0,1862463 yang merupakan ukuran populasi 
hasil yang optimal untuk menentukan komposisi 
makanan bagi penderita kolesterol. Pola perubahan 
fitness tersebut didapat pada penelitian Sari, AP, 
Mahmudy, WF & Dewi, C (2014) yang menerapkan 
optimasi kebutuhan gizi pada ibu hamil 
menggunakan algoritma genetika. Pada grafik 
tersebut semakin besar ukuran populasi maka 
memberikan peluang yang lebih besar pada algoritma 
genetika untuk menjelajahi daerah pencarian dan 
mendapatkan solusi terbaik.  Pada kasus ini memiliki 
populasi tertinggi sebesar 100, untuk penambahan 
ukuran populasi tidak memberikan nilai fitness 
signifikan tetapi kemungkinan bertambah sangat 
kecil pada nilai fitness-nya. 
 
5.2 Pengujian Ukuran Generasi 

Data yang digunakan adalah data bahan 
makanan, prioritas gizi, data pasien penderita 
kolesterol, dan parameter algoritma genetika. 
Pengujian ini menggunakan  data 100 bahan 
makanan, prioritas lemak = 5, prioritas karbohidrat 
dan protein = 1. Data pasien berupa tinggi badan 148 
cm, berat badan 50 kg, usia 62 tahun, dan jenis 
kelamin perempuan. Parameter algoritma yang 
digunakan adalah jumlah generasi yang terdiri dari 
10, 30, 50, 70, 90, 130, menggunakan jumlah 
crossover rate 0,6 dan jumlah mutation rate 0,2  dan 
jumlah populasi 100. Pada pengujian ini dilakukan 
percobaan populasi sampai 10 kali lalu diambil nilai 
rata-rata fitness kemudian membandingkan setiap 
rata-rata fitness dengan generasi lain. Gambar 5.2 
menunjukkan grafik hasil pengujian populasi. 
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Gambar 5.2 Grafik hasil pengujian generasi 

 
Berdasarkan Gambar 6.2 grafik pengujian terhadap 
banyaknya generasi dapat dilihat bahwa terjadi 
perubahan  nilai fitness yang signifikan yang terjadi 
pada populasi 10, dengan populasi 30, dikarenakan 
apabila jumlah generasi semakin tinggi maka akan 
berpengaruh pada nilai rata-rata fitness. Semakin 
tinggi jumlah generasi belum tentu menghasilkan 
nilai yang optimal. Selain itu membutuhkan waktu 
lama untuk melakukan prosesnya. Pola perubahan 
nilai fitness tersebut didapat dari penelitian Praptiwi, 
MI, Mahmudy, WF dan Dewi, C (2014) yang 
menerapkan implementasi algoritma genetika pada 
optimasi biaya pemenuhan kebutuhan gizi. Pada 
populasi 10 memiliki nilai rata-rata fitness 0,1150567 
yang merupakan nilai fitness terendah dari populasi 
lainnya. Sedangkan untuk fitness tertinggi terdapat 
pada populasi 90 yaitu 0,1838946 yang merupakan 
ukuran populasi hasil yang optimal untuk 
menentukan komposisi makanan bagi penderita 
kolesterol. Pada populasi 90 – 130 tidak mengalami 
kenaikan nilai rata-rata fitness yang signifikan 
melainkan mengalami konvergerasi yang 
menunjukkan grafik hampir membentuk garis lurus.  

5.3 Pengujian Kombinasi Cr dan Mr 
Data yang digunakan adalah data bahan 

makanan, prioritas gizi, data pasien penderita 
kolesterol, dan parameter algoritma genetika. 
Pengujian ini menggunakan  data 100 bahan 
makanan, prioritas lemak = 5, prioritas karbohidrat 
dan protein = 1. Data pasien berupa tinggi badan 148 
cm, berat badan 50 kg, usia 62 tahun, dan jenis 
kelamin perempuan. Parameter algoritma yang 
digunakan adalah jumlah populasi = 100,   dan 
jumlah generasi 90. Pada pengujian ini dilakukan 
percobaan populasi sampai 10 kali lalu diambil nilai 
rata-rata fitness kemudian membandingkan setiap 
rata-rata fitness dengan crossover rate dan mutation 
rate yang lain. Gambar 5.3 menunjukkan grafik hasil 
pengujian kombinasi cr dan mr. 

 

Gambar 5.3 Grafik hasil pengujian terhadap 
kombinasi cr dan mr 

Berdasarkan Gambar 6.3 grafik pengujian terhadap 
kombinasi crossover rate dan mutation rate dapat 
dilihat bahwa nilai kombinasi cr = 0,7 dan mr = 0,3 
merupakan nilai rata-rata fitness paling tinggi yaitu 
0,18575847 yang merupakan hasil kombinasi optimal 
untuk optimasi kompososisi makanan bagi penderita 
kolesterol. Sedangkan kombinasi cr = 0 dan mr = 1 
merupakan nilai rata-rata fitness paling rendah yaitu 
0,0906780. Apabila nilai cr lebih rendah dari nilai mr 
maka terjadi penurunan algoritma genetika yang 
mengakibatkan  tidak mampu dalam mengeksplorasi 
daerah pencarian secara efektif. Sedangkan jika cr 
lebih tinggi dari mr maka algoritma genetika tidak 
mampu memperlebar area pencarian (Mahmudy, 
Marian & Luang, 2014). 

VI. PENUTUP 
6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian 
skripsi ini mengenai optimasi komposisi makanan 
untuk penderita kolesterol menggunakan algoritma 
genetika, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Algoritma genetika dapat diterapkan pada 

optimasi komposisi makanan untuk penderita 
kolesterol dengan menggunakan representasi 
kromosom permutasi. Setelah melakukan proses 
algoritma dan menyelesaikan permasalahan ini 
akan dilakukan pengujian berdasarkan 
parameter crossover rate, mutation rate, jumlah 
populasi dan jumlah generasi. Kemudian akan 
dilakukan proses seleksi untuk mengetahui hasil 
komposisi makanan bagi penderita kolesterol. 

2. Pada proses pengujian ternyata parameter 
algoritma genetika mempengaruhi hasil nilai 
fitness yang dihasilkan. Jika generasi lebih besar 
dari pada populasi akan terjadi konvergensi. 
Pada pengujian ukuran generasi hasil yang 
optimal yaitu pada generasi 90 dengan nilai 
rata-rata fitness 0,1838946 dan pengujian 
ukuran populasi yang optimal yaitu pada 
populasi 100 dengan nilai rata-rata fitness 
0,1862463. Pada pengujian kombinasi cr dan mr 
hasil yang optimal adalah cr = 0,7 dan mr = 0,3 
dengan nilai rata-rata fitness 0,18575847. 

3. Pada proses algoritma genetika untuk optimasi 
komposisi makanan berdasarkan data panderita 
kolesterol maka diperoleh kebutuhan lemak 
sebesar 20.0 kalori, kebutuhan karbohidrat 
sebesar 223.29 kalori dan kebutuhan protein 
sebesar 31.1 kalori berdasarkan hasil seleksi 
kromosom terbaik. 
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4. Dalam mengukur kualitas solusi terbaik pada 
penelitian ini adalah dengan nilai fitness 
tertinggi yang akan menjadi solusi terbaik yang 
mendapatkan hasil yang optimal dengan biaya 
yang minimal karena penlitian ini menggunakan 
seleksi elitism. Penelitian ini menggunakan 
metode crossover yaitu one cut point, dan 
metode mutasi menggunakan reciprocal 
exchange mutation. 

6.2 Saran  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

terdapat beberapa saran yang diberikan untuk 
memperbaiki penelitian ini : 
1. Melakukan penambahan bahan makanan 

sehingga banyak keberagaman kromosom untuk 
menghasilkan komposisi makanan bagi 
penderita kolesterol. 

2. Hasil output-nya dapat berupa makan pagi, 
makan siang dan makan malam. Setiap menu 
makanan terdiri dari tipe jenis bahan makanan 
seperti makanan pokok, protein nabati, protein 
hewani, sayuran dan pelengkap.  

3. Penelitian selanjutnya menggunakan metode 
algoritma genetika yang lain seperti representasi 
kromosom salah satunya metode real coded, 
proses reproduksi menggunakan extended 
intermediate crossover dan mutation random. 
Sehingga memiliki variasi dalam komposisi 
makanan tersebut. 
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