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ABSTRAK 

Biaya pendidikan yang mahal khususnya di lingkup universitas mendorong lembaga pendidikan dalam memberikan 
beasiswa. Baik beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi maupun kepada mahasiswa yang kurang mampu. Salah 
satu beasiswa yang ditawarkan adalah Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA) dan Bantuan 
Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA). Pemberian bantuan beasiswa ini seringkali tidak 
tepat sasaran dan beasiswa yang diberikan banyak terjadi human error dalam penyeleksiannya. Permasalahan 
mengenai pemilihan calon penerima beasiswa pernah diterapkan dalam penelitian sebelumnya dengan Fuzzy 
Analytical Hierrachy Process (AHP).  Didalam penelitian ini, dilakukan optimasi terhadap model fuzzy AHP 
menggunakan algoritma evolution strategies. Dilakukan optimasi ini diharapkan dapat menghasilkan hasil seleksi 
yang lebih lebih baik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 data mahasiswa yang akan diseleksi. 
Proses algoritma evolution strategies ini menggunakan representasi kromosom real-coded. Representasi kromosom 
disini mewakili batas interval dari tiap – tiap kriteria, metode mutasi yang digunakan adlah random mutation, dan 
dalam proses seleksi menggunakan seleksi elitism. Dari hasil penelitian didapatkan hasil paling optimal jumlah 
populasi 8 dan jumlah offspring 7 dengan 90 generasi menghasilkan rata – rata nilai fitness 0.97. Hasil akhir dari 
penelitian ini adalah perangingan dari kromosom yang paling optimal. 
 
Kata kunci  : Beasiswa, fuzzy AHP, Evolution Strategies 
 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini biaya yang dibutuhkan untuk 

pendidikan di tingkat universitas cukup mahal. Setiap 
lembaga pendidikan khususnya lingkup universitas 
memiliki banyak beasiswa yang ditawarkan baik 
kepada mahasiswa yang berprestasi maupun bagi 
mahasiswa yang kurang mampu. Salah satu beasiswa 
yang ditawarkan adalah Beasiswa Peningkatan 
Prestasi Akademik (Beasiswa PPA) dan Bantuan 
Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik 
(BBP-PPA) (Dikti, 2014). Dari wawancara yang 
didapat dari bagian kemahasiswaan PTIIK 
permasalahan yang sering terjadi adalah masih 
banyak penyaluran dari beasiswa yang diberikan oleh 
universitas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, besar 
jumlah beasiswa yang diberikan pun tidak sesuai 
dengan yang seharusnya. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi diantaranya originalitas data yang 
masih belum dapat dipastikan kebenarannya dan 
terjadinya human error dalam proses penyeleksinya. 

Permasalahan mengenai pemilihan calon 
penerima beasiswa ini telah diterapkan beberapa 
metode sebelumnya dalam penanganannya, salah 
satunya dengan model Fuzzy Analytical Hierrachy 
Process (AHP). Metode Fuzzy AHP ini menerapkan 
beberapa kriteria yaitu nilai Indeks Prestasi 
Akademik semester, penghasilan orang tua, piagram 
penghargaan, tagihan rekening listrik, tagihan 
telepon, tagihan PDAM, pembayaran PDAM, 
pembayaran PBB, dan tanggungan orang tua / wali. 
Model Fuzzy AHP dipilih karena dapat 
menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi 
bentuk yang lebih terstrukstur dan sistematis. Proses 
akhir dari perhitungan ini adalah perangkingan yang 
nantinya akan menyeleksi siapa saja yang berhak 
dalam menerima beasiswa berdasarkan kriteria yang 
ada. Seleksi ini dilakukan dengan pemilihan 
penerima yang terbaik dari sejumlah calon penerima 
yang ada (Iskandar, 2012). Namun, dari metode 
tersebut dapat dilakukan optimasi batas kelompok 
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(interval nilai) pada masing – masing kriteria yang 
diterapkan.  

Salah satu masalah dalam penerapan Fuzzy 
AHP adalah penentuan batas-batas kelompok 
(interval nilai). Penentuan batas yang kurang sesuai 
akan menurunkan akurasi sistem yang akan 
dibangun. Pada skripsi ini digunakan algoritma 
Evolusi untuk penentuan batas-batas tersebut. 
Terdapat beberapa algoritma yang temasuk dalam 
algoritma Evolusi antara  lain   Genetic  Algorithm, 
Genetic  Programming,  Evolution  Strategies,  
Differential Evolution,   Evolutionary  Programming,   
dan   Grammatical Evolution. Dalam penelitian 
penentuan penerima beasiswa ini algoritma optimasi 
yang digunakan adalah  Evolution  Strategies. 
Pemilihan algoritma Evolution  Strategies disebabkan 
karena kecepatan proses yang dilakukan lebih baik 
dibandingkan dengan Genetic Algorithm (Rifqi, 
2011).  Teknik  optimasi  Evolution  Strategies  
dikembangkan lebih lanjut pada tahun 1970-an oleh 
Rechenberg, Schwefel,  dan  rekan-rekannya  di  
Technical  University  of  Berlin  (TUB)  (Beyer  & 
Schwefel, 2002). Algoritma Evolution Strategies 
merupakan sebuah algoritma optimasi yang 
terinspirasi oleh evolusi biologi [RIF-11]. Ciri utama  
Evolution Strategies adalah penggunaan vektor 
bilangan pecahan (real vector) sebagai representasi 
solusi. Mekanisme  self – adaptation algoritma 
Evolution Strategies digunakan untuk mengontrol  
perubahan yang ada pada  nilai  parameter  pencarian 
(Mahmudy, 2013). Pada penelitian sebelumnya oleh 
Mahmudah (2010) yakni prediksi harga kelapa sawit 
menggunakan kombasi metode Fuzzy Mamdani dan 
Evolution Strategies menghasilkan tingkat akurasi 
sistem sebesar 91%. Dari tingkat akurasi tersebut, 
optimasi menggunakan Evolution Strategies dapat 
memberikan hasil yang baik (Mahmudah, 2010). 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 
model Fuzzy AHP yang kemudian dilakukan 
optimasi dengan menggunaan algoritma Evolution 
Strategies untuk penentuan calon penerima beasiswa 
melalui penelitian yang berjudul “Optimasi Model 
Fuzzy AHP dengan Menggunakan Algoritma 
Evolution  Strategies  (Studi kasus pemilihan calon 
penerima beasiswa PTIIK Universitas Brawijaya)”. 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masalah 
yang ada pada penentuan beasiswa mulai dari 
penyaluran beasiswa yang tidak tepat dapat 

menemukan solusi yang lebih baik dan 
meminimalkan kesalahan penentuan calon penerima 
beasiswa.  

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat 

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Bagaimana mengimplementasi algoritma 
Evolution Strategies pada optimasi model 
Fuzzy AHP. 

2. Berapa tingkat akurasi dari optimasi model 
Fuzzy AHP dengan  menggunakan algoritma 
Evolution Strategies. 

1.3 Batasan Masalah 
Batasan  masalah  dalam  penelitian  yang  akan  

dilakukan adalah: 
1. Data yang digunakan dalam penelitian ini 30 

mahasiswa/ fakultas dan tahun yang 
mengikuti Beasiswa Peningkatan Prestasi 
Akademik (BBP-PPA) dan Bantuan Biaya 
Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik 
(BBP-PPA) hanya digunakan  untuk  
mahasiswa  lama  (minimal  semester  3  dan 
maksimal semester 8). Data diambil dari 
tahun 2013 – 2011. 

2. Metode Fuzzy AHP ini menerapkan 
beberapa kriteria yaitu nilai Indeks Prestasi 
Akademik semester, penghasilan orang tua, 
piagram penghargaan, tagihan rekening 
listrik, tagihan telepon, tagihan PDAM, 
pembayaran PDAM, pembayaran PBB, dan 
tanggungan orang tua / wali. 

3. Metode yang digunakan di dalam penelitian 
ini adalah evolution strategies dan 
menggunakan metode seleksi Elitism. 

1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan algoritma Evolution 
Strategies pada optimasi model Fuzzy AHP. 

2. Mengukur tingkat akurasi yang didapat 
dalam optimasi model Fuzzy AHP dengan  
menggunakan algoritma Evolution 
Strategies. 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Beasiswa BPP – PPA  



 

Putri, AMDA, Mahmudy, WF & Cholissodin, I 2015, 'Optimasi model fuzzy AHP dengan menggunakan algoritma 

evolution  strategies  (studi kasus: pemilihan calon penerima beasiswa PTIIK Universitas Brawijaya)', DORO: Repository 

Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya, vol. 5, no. 15. 

Beasiswa merupakan dukungan biaya 
pendidikan yang diberikan kepada peserta didik 
dalam mengikuti atau menyelesaikan pendidikannya. 
Salah satu beasiswa yang terdapat pada pendidikan di 
Indonesia adalah beasiswa di tingkat Pendidikan 
Tinggi. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang 
sedang mengikuti pendidikan tinggi dengan 
pertimbangan berdasarkan keterbatasan ekonomi atau 
prestasi akademik. Sejak tahun 2012 terdapat istilah 
Beasiswa Peningkatan Prestasi akademik (PPA) dan 
Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) yang kini setelah 
disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan 
yang ada, istilah PPA dan BBM berganti nama 
menjadi Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan 
Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa – BPP 
PPA). Perbedaan antara Beasiswa dan BPP PPA 
adalah Beasiswa diberikan berdasarkan pertimbangan 
prestasi akademik mahasiswa, sedangkan Bantuan 
Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik 
berdarsakan keterbatasan ekonomi dari mahasiswa 
tersebut.  
2.2 AHP 
Tahapan dalam pengambilan keputusan dengan 
metode AHP sebagai berikut (Iskandar, 2012): 

1. Mendefinisikan masalah dan solusi yang 
diharapkan kemudian membuat struktur hirarki 
dari kriteria – kriteria yang ada dan alternatif 
pilihan yang diinginkan untuk dilakukan 
perangkingan. 

2. Menentukan prioritas elemen: 
- Membuat perbandingan berpasangan antar 

elemen sesuai dengan kriteria yang 
diberikan. 

- Matriks perbandingan berpasangan 
menggunakan bilangan untuk  
merepresentasikan  kepentingan  relatif  
antar satu elemen terhadap elemen lainnya. 

3. Sintesis dilakukan untuk memperoleh 
keseluruhan prioritas terhadap perbandingan 
berpasangan.  

4. Mengukur konsistensi 
Dilakukan pengukuran konsistensi  untuk  
mengetahui  seberapa baik konsistensi yang ada 
karena yang diharapkan keputusan yang ada 
memiliki nilai konsistensi yang baik.   

5. Menghitung Consistency Index (CI) 
dengan rumus: 

CI = (λ maks − n)/n - 1  ......(2-1) 
Dimana n = banyaknya elemen 
            λ maks = penjumlahan  (bobot  
sintesis  / bobot  global) 

6. Menghitung Rasio Konsistensi / 
Consistency Rasio (CR) dengan rumus: 

CR = CI/RC.........(2-2) 
Dimana   CR = Consistency Ratio 

CI = Consistency Index 
RC = Random Consistency 

7. Melihat nilai konsistensi hirarki. Jika nilai lebih 
dari 0,1 maka penilaian  data  judgement  harus  
diperbaiki. Sedangkan jika rasio konsistensi  
(CI/RC)  kurang  atau  sama  dengan  0,1  maka  
hasil perhitungan bisa dinyatakan benar.  

2.3 Fuzzy AHP 
Penentuan derajat keanggotaan Fuzzy AHP 

yang dikembangkan oleh Chang (1996) 
menggunakan fungsi keanggotaan segitiga 
(Triangular Fuzzy Number/TFN) (Jasril, 2011). 
Grafik fungsi keangotaan segitiga digambarkan 
dalam bentuk kurva segitiga seperti terlihat pada 
Gambar 2.2. 

Dengan mentransformasi Triangular Fuzzy 
Number terhadap skala AHP maka skala yang 
digunakan adalah seperti Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Fuzzifikasi Perbandingan Kepentingan 
Antara 2 Kriteria 

Skala AHP Skala Fuzzy Invers Skala 
Fuzzy 

1 1 = (1,1,1) = 
jika diagonal 
1 = (1,1,3) = 
selainnya 

 
(1/3, 1/1, 1/1) 

3 3 = (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1/1) 
5 5 = (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3) 
7 7 = (5, 7, 9) (1/9, 1/7, 1/5) 
9 9 = (7, 9, 9) (1/9, 1/9, 1/7) 
2 2 = (1, 2, 4) (1/4, 1/2, 1/1) 
4 4 = (2, 4, 6) (1/6, 1/4, 1/2 ) 
6 6 = (4, 6, 8) (1/8, 1/6, 1/4) 
8 8 = (6, 8, 9) (1/9, 1/8, 1/6) 
Sumber: (Anshori, 2012) 

Dari Tabel 2.3 yaitu tabel fuzzifikasi perbandingan 
kepentingan antara dua kriteria digambarkan dalam 
grafik pada Gambar 2.3. 
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Adapun tahapan Fuzzy AHP adalah (Jasril, 2011): 
1. Membuat struktur hirarki masalah yang akan 

diselesaikan dan menentukan perbandingan 
matriks berpasangan antar kriteria skala TFN. 

2. Menentukan nilai sintesis fuzzy (Si) prioritas 
dengan rumus 

                      �� = ∑ ������	 	× 	 	∑ ∑ ��������� 	…… (2-3) 

dimana: 

         ∑ ������	 = ∑ ��	, ∑ ��	, ∑ �����	���	���	  ... (2-4) 

Sedangkan  

                    
	∑ ∑ ��������� = 	∑ ��	,∑ ��	,∑ �����������  ...(2-5) 

dimana: 
M = objek (kriteria, subkriteria, atau alternatif), 
i = baris ke-i, 
j = kolom ke-j, 
l = nilai lower, 
m = nilai midle, 
u = nilai upper 
g = h = banyaknya objek (kriteria, subkriteria, atau 

alternatif) 

3. Menentukan nilai vektor (V) dan nilai ordinat 
defuzzifikasi (d’). Pada setiap matriks fuzzy 
apabila hasil yang diperoleh M2 ≥ M1 (M2 = (l2, 
m2, u2) dan M1 = (l1, m1, u1)) maka nilai dari 
vektor dapat dirumuskan sebagai berikut: 
V(M2 ≥ M1) = sup[min*(µM1 (x), min(µM2 (y)))] 
Dimana,  sup  (supremum)  merupakan  batas  
atas  terkecil  dari  hasil  nilai minimal nilai 
vector atau dapat menggunakan grafik pada 
persamaan (2-6 ) berikut: 

          ���2	 ≥ �1 =
	!	1																								"#	�$ 	≥ �	,0																										"#	�	 	≥ �$,�	&	�$��$&	�$ &��	&�	 , �'"(()'    .. (2-6) 

Apabila hasil nilai fuzzy lebih besar dari k, Mi, (i = 
1,2,,k) maka nilai vektor dapat didefinisikan sebagai 
berikut: 

V(M ≥ M1, M2, …., Mk) = V(M ≥ M1) dan 
V(M ≥ M2) dan V(M ≥ Mk) = min V(M ≥ Mi) 

......………...   (2-7) 
asumsikan bahwa 

 d’(A i) = min V(Si ≥ Sk).......(2-8) 

dimana: 

 d(A i) = ordinat d dari kriteria ke-i (bobot 
kriteria ke-i) 

 untuk k = 1,2,…, n; k ≠ I, maka diperoleh 
nilai bobot vektor  

 W’ = (d’(A 1), d’(A2), …, 
d’(An))………....  (2-9) 

Dimana Ai = 1,2,…,n adalah elemen keputusan. 

4. Normalisasi nilai bobot vektor fuzzy (W). Setelah 
dilakukan normalisasi dari persamaan (2-7) maka 
nilai bobot vektor yang ternormalisasi adalah 
seperti rumus berikut: 

W (d(A1), d(A2),…,d(An))…(2-10) 
dimana W adalah bilangan non fuzzy.  

2.4 Algoritma Evolution Strategies 
Evolution Strategies (ES) diperkenalkan sejak 

tahun 1960-an dan dikembangkan  tahun 1970-an 
oleh Rechenberg, Schwefel,  dan  rekan-rekannya. ES 
merupakan salah satu cabang dari Evolunitary 
Algorithm. ES merupakan algoritma pencarian yang 
berbasiskan genetika dan seleksi alam. Berikut 
terdapat gambar posisi dari EA dan ES (Mahmudy, 
2013).  

Ciri utama dari ES adalah representasi solusi 
yang digunakan yaitu vektor bilangan pecahan (real 
vector), namun seiring dengan perkembangan ES 
representasi permutasi dapat digunakan untuk 
permasalahan kombinatorial. Algoritma Genetika 
(AG) dan ES memiliki proses perhitungan yang 
hampir sama, perbedaan keduanya terdapat pada 
proses reproduksi, dimana reproduksi utama dari ES 
adalah mutasi sedangkan pada AG adalah crossover 
(kawin silang). Notasi yang digunakan pada ES 
antara lain (Mahmudy, 2013); 

3. µ (miu) menyatakan ukuran populasi 
(popSize pada AG) 

4. λ (lambda) menyatakan offspring hasil 
reproduksi (crossover rate dan mutation rate 
pada AG). 

5. METODOLOGI PENELITIAN 
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Dalam bab ini akan dibahas mengenai tahapan yang 
akan dilakukan dalam penelitian. Tahapan yang ada 
ditunjukkan dalam Gambar 5.1 dibawah ini. 

 

Gambar 5. 1 Tahapan Penelitian Optimasi fuzzy 
AHP menggunakan Algoritma evolution strategies 

5.1 Data Penelitian 
-  Data kriteria calon penerima beasiswa dan BBP – 

PPA. 
-  Data penilaian matriks perbandingan berpasangan  

untuk kriteria  
-  Data mahasiswa PTIIK UB mengenai beasiswa 

PPA- BBP yang didapatkan dari kemahasiswaan 
oleh penelitian skripsi sebelumnya.  
 

5.2 Perancangan Sistem 
Siklus penyelesaian masalah dalam optimasi model 
fuzzy AHP menggunakan algoritma evolution 
strategies secara keseluruhan ditunjukkan pada 
Gambar 3.2 

 

Gambar 5. 2 Diagram Alir siklus penyelesaian 
masalah optimasi model fuzzy AHP menggunakan 
algoritma evolution strategies 

Dari diagram alir diatas dapat dijelaskan 
langkah-langkah proses pencarian hasil optimum 
dengan evolution strategies adalah sebagai berikut: 
1. Inisialisasi nilai awal  

Pada tahapan ini adalah melakukan input nilai 
awal diantaranya penentuan ukuran populasi 
(µ/miu), penentuan ukuran  offspring yang akan 
digunakan (λ/lamda), dan banyaknya generasi. 

2. Pembentukan populasi awal 
Pembentukan awal populasi dilakukan untuk 
penentuan generasi pertama. Pembentukan 
populasi ini dilakukan untuk membentuk 
inisialisasi awal kromosom adalah bilangan riil 
secara random. Kromosom yang terbentuk disini 
merupakan batas interval nilai fuzzy AHP 
berkenaan dengan penentuan calon penerima 
beasiswa.  

3. Proses Mutasi 
Pada tahapan ini menetukan titik mutasi dari 
setiap kromosom secara random untuk 
mendapatkan offspring sejumlah nilai mutation 
rate. Pada permasalahan beasiswa ini 
menggunakan metode mutasi random mutation. 

4. Proses hitung fitness 
Pada tahapan ini dilakukan perhitungan fitness 
tiap individu termasuk hasil mutasi. Perhitungan 
fitness disini membandingkan hasil yang 
didapatkan dengan hasil pakar menggunakan 
spearman correlation. r+ = 1 − -∑ ./01/��20&2 .......................(2-13) 

Dimana;   34 = koefisien korelasi spearman 

          5� = selisih antara rangking hasil FIS dan 

pendapat pakar 

 ( = total data 

5. Proses Seleksi 
Metode yang digunakan dalam proses seleksi 
adalah elitism. Seleksi ini dilakukan dengan 
menampung individu awal dan individu hasil 
mutasi didalam offspring. Setelah semua 
digabungkan, diurutkan nilai fitness yang ada 
dari yang paling tinggi hingga yang paling 
rendah. Selanjutnya apabila individu dengan 
nilai fitness tertinggi telah terpilih, banyak 
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individu terpilih disesuaikan dengan banyak 
popSize.  

6. IMPLEMENTASI 
Implementasi user interface ini terdiri dari 

beberapa halaman, yaitu: ditampilkan di detail 
perhitungan, kromosom terbaik, dan rekomendasi 
bahan pakan yang ditawarkan oleh sistem. Halaman 
utama ditunjukkan pada Gambar 6.1. 

 
Gambar 6.1 Halaman Utama 

Halaman utama terdiri dari beberapa tampilan, 
yaitu tampilan detail perhitungan yang ditunjukkan 
pada Gambar 6.2,  tampilan rekomendasi sistem yang 
ditunjukkan pada Gambar 6.3, dan tampilan 
kromosom terbaik yang ditunjukkan pada Gambar 
6.4. 

 

 

 
Gambar 6.2 Detail Perhitungan 

 

 

 
Gambar 6.3 Hasil Paling optimal 

 
 
 

Gambar 6.4 Kromosom Terbaik 
 

7. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

7.1 Sistematika Pengujian 
 Pengujian evolution strategies seperti yang 

dijelaskan pada bab sebelumnya dalam memecahkan 
permasalahan mengenai penerimaan calon penerima 
beasiswa ini terdapat 4 macam pengujian yaitu 
kombinasi ukuran populasi (miu), ukuran offspring 
(lamda), banyaknya generasi dan uji parameter 
terbaik. Pengujian 1 bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh ukuran populasi. Pengujian 2 bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh ukuran offspring 
(lamda). Pengujian 3 bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari banyaknya generasi yang diinputkan 
terhadap nilai fitness, setelah sebelumnya juga 
menginputkan ukuran populasi (miu) dan ukuran 
offspring (lamda) dari pengujian sebelumnya. 
Sedangkan pengujian 4 adalah melakukan 
perhitungan uji coba parameter terbaik Setelah 
dilakukan beberapa macam dari pengujian yang 
dilakukan, dilakukan perhitungan rata – rata dari 
masing – masing solusi optimal yang didapatkan.  

7.1 Pengujian dan Analisis Ukuran Populasi 
 Pada pengujian ini dilakukan dengan 

memberikan variasi input pada inputan jumlah 
populasi (miu) dan jumlah offspring (lamda). Jumlah 
variasi populasi adalah 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25, 
dan 30, sedangkan untuk jumlah offspring (lamda) 
sebesar 1µ, 2µ, 3µ, 4µ, 5µ. 6µ, 7µ, 8µ, 9µ, dan 10µ. 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variasi inputan jumlah populasi (miu). Nilai fitness 
rata – rata akan dilihat pengaruhnya kemudian 
dilakukan analisa terhadap pengaruh jumlah populasi 
(miu). Analisa dari pengujian ini tidak 
memperhatikan dari segi lama waktu pengujian. 

 
Gambar 7.1 Uji Coba Ukuran Populasi Beasiswa 

PPA 
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Grafik pengaruh ukuran ukuran populasi (miu) 
beasiswa BPP – PPA ditunjukkan pada Gambar 7.2. 

 

Gambar 7.2 Grafik hasil rata-rata fitness populasi 
BBP - PPA 

 Dari Gambar 7.2 pada perbandingan ukuran 
populasi dengan nilai fitness menandakan bahwa 
grafik cenderung naik. Hal ini menunjukkan bahwa 
seiring dengan bertambahnya ukuran populasi (miu) 
maka nilai fitness yang dihasilkan juga semakin 
besar. Pada grafik diatas menunjukkan bahwa 
terdapat penurunan grafik namun tidak terlalu 
signifikan pada ukuran populasi 10. Ukuran populasi 
yang besar memungkinkan memiliki variasi individu 
yang lebih beragam dibandingkan dengan ukuran 
populasi yang kecil. Pola grafik pada Gambar 6.2 ini 
seperti yang terdapat pada penelitian Isyar Andika 
Harun (Harun, 2014). 

7.2 Pengujian dan Analisis Ukuran Offspring 

 Pada pengujian ini dilakukan dengan 
memberikan Jumlah variasi populasi adalah. Jumlah 
variasi populasi adalah 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25, 
dan 30, sedangkan untuk jumlah offspring (lamda) 
sebesar 1µ, 2µ, 3µ, 4µ, 5µ. 6µ, 7µ, 8µ, 9µ, dan 10µ. 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variasi inputan jumlah offspring (lamda). Nilai fitness 
rata – rata akan dilihat pengaruhnya kemudian 
dilakukan analisa terhadap pengaruh jumlah offspring 
(lamda). Grafik  pengaruh ukuran offspring 
ditunjukkan pada Gambar 7.3. 

 

Gambar 7.3 Grafik hasil rata-rata offspring 
beasiswa PPA 

 

Pada Gambar 7.3 hasil perbandingan ukuran 
offspring (lamda) grafik yang ditampilkan cenderung 
naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
bertambahnya ukuran offspring (lamda), akan 
menghasilkan nilai fitness yang semakin besar. Pada 
grafik diatas terdapat penurunan grafik pada saat 
ukuran offspring 4. Semakin besar ukuran offspring 
maka memungkinan variasi individu yang lebih 
beragam dan semakin kecil offspring maka 
memungkinkan variasi individu tidak beragam. 
Tetapi pada Gambar 7.3 tidak selalu dengan offspring 
yang besar akan menghasilkan nilai fitness yang 
besar. Hal ini disebabkan pada pemilihan titik / gen 
yang digunakan pada proses mutasi dilakukan secara 
random (Endarwati, 2014). Untuk grafik hasil rata – 
rata offspring BBP-PPA ditunjukkan pada Gambar 
7.4. 

 

Gambar 7.4 Grafik hasil rata-rata ukuran 
offspring beasiswa BBP - PPA 

 
Pada Gambar 7.4 hasil perbandingan ukuran 

offspring (lamda) grafik yang ditampilkan cenderung 
naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
bertambahnya ukuran offspring (lamda), akan 
menghasilkan nilai fitness yang semakin besar 

7.3  Pengujian dan Analisis Banyaknya Generasi 

 Berdasarkan sistematika pengujian yang telah 
dijabarkan sebelumnya, pengujian terhadap pengaruh 
ukuran generasi dilakukan dengan menggunakan 
ukuran populasi (miu) adalah 10 dan ukuran offspring 
(lamda) adalah 3. Untuk ukuran generasi yang 
digunakan yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 
100. Untuk setiap pengujian dilakukan 5 kali uji coba 
untuk kemudian diambil rata-rata. Grafik ditunjukkan 
pada Gambar 10. 
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Gambar 7.5 Grafik hasil rata-rata fitness generasi 

beasiswa PPA 
 Pada grafik diatas menunjukkan bahwa nilai 
fitness mengalami penurunan ketika banyak generasi 
20 dan 30 dan terdapat grafik naik kembali ketika 
banyak populasi 40. Grafik kembali menurun pada 
generasi 50 dan 80. Semakin banyak input generasi 
yang ditampilkan maka waktu eksekusi pun semakin 
besar. Penambahan  generasi memungkinkan  akan  
adanya  peningkatan nilai  fitness  tapi  penambahan  
nilai  fitness yang  didapatkan  sangatlah  kecil  
sehingga menambah  generasi  hanya  akan  
menambah waktu komputasi (Harun, 2014). Untuk 
grafik BBP-PPA ditunjukkan pada Gambar 7.6.  

 
Gambar 7.6 Grafik hasil rata-rata fitness generasi 

BPP –PPA 
 

Pada Grafik 7.6 perbandingan banyaknya 

generasi dengan nilai fitness grafik keseluruhan 

cenderung naik turun. Hal ini menunjukkan dengan 

bertambahnya generasi maka nilai fitness yang 

didapatkan juga semakin besar. Pada grafik diatas 

menunjukkan bahwa nilai fitness mengalami 

penurunan ketika banyak generasi 30 dan terdapat 

grafik naik kembali ketika banyak populasi 40 dan 

kembali turun pada titik 60 dan 70, namun kembali 

naik pada titik 80. Nilai fitness tertinggi pada saat 

generasi 90. Semakin banyak input generasi yang 

ditampilkan maka waktu eksekusi pun semakin lama. 

Tetapi pada Gambar 6.6 tidak dapat dipastikan input 

generasi yang besar akan menghasilkan nilai fitness 

yang besar juga (Harun, 2014). 

7.4  Solusi Terbaik yang Pernah Didapatkan 
 Dalam penelitian optimasi model fuzzy AHP 
menggunakan algoritma evolution strategie, 
didapatkan beberapa parameter terbaik dengan rata-
rata fitness paling optimal pada beasiswa PPA yaitu 
ukuran populasi = 10, offspring = 3, banyaknya 
generasi = 100. Nilai fitness yang dihasilkan adalah  
0,952. Sedangkan untuk parameter terbaik BBP PPA 
dengan ukuran populasi = 8, offspring =7, banyaknya 
generasi = 90 menghasilkan nilai fitness adalah 
0,962. 
8. PENUTUP 

8.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian serta 
pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Evolution Strategies (ES) pada fuzzy AHP 
dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan 
permasalahan optimasi model fuzzy AHP 
menggunakan evolution strategies pada kasus 
penerimaan beasiswa. Dengan menggunakan 
representasi kromosom real-coded pada batas 
kelompok (interval nilai) pada tiap – tiap 
kriteria. metode mutasi yang digunakan adalah 
random mutation, dan seleksi yang digunakan 
adalah elitism.   

2. Optimasi model fuzzy AHP dengan 
menggunakan evolution strategies 
dipengaruhi oleh beberapa parameter. 
Parameter ukuran disini terdiri atas ukuran 
populasi (miu /µ) dan ukuran  offspring 
(lamda /λ). Semakin besar ukuran populasi 
(miu /µ)  maka hasil yang diperoleh atau nilai 
fitness cenderung akan semakin tinggi 
(besar). Sama halnya pada  pengaruh 
parameter ukuran offspring (lamda /λ) 
menunjukkan perubahan nilai fitness yang 
cenderung naik walaupun grafik sempat 
mengalami penurunan, namun secara 
keseluruhan perubahan fitness cenderung 
naik. 

3. Parameter ukuran banyak input generasi 
menunjukkan bahwa semakin banyak 
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generasi maka nilai fitness yang dihasilkan 
juga akan cenderung semakin naik. 
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari data 
tabel PPA dan BPP keduanya sama – sama 
mendapatkan rata – rata nilai fitness tertinggi 
pada saat jumlah generasi 100. Namun, 
semakin banyak input generasi yang 
diberikan maka waktu eksekusi dalam 
penentuan hasil akhir pun akan lama dan 
belum tentu akan mendapatkan hasil yang 
optimal.  

 

8.2  Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih 
lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini menggunakan metode 
mutasi random mutation dan seleksi elitism, 
pada penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan metode mutasi dan seleksi 
yang erbeda sehingga dapat mendapatkan 
variasi hasil yang berbeda, sehingga dapat 
membandingkan metode mana yang lebih 
baik digunakan dalam kasus beasiswa ini. 

2. Optimasi yang dilakukan didalam penelitian 
ini pada batas kelompok (interval nilai) fuzzy 
AHP. Pada penelitian selanjutnya, dapat 
dikembangkan dengan dilakukan optimasi 
pada batas fungsi keanggotaan fuzzy AHP. 

3. Dapat dilakukan pengujian terhadap 
optimasi variasi matriks perbandingan 
berpasangan antar kriteria. 
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