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Abstract 

An important task  on clothing company is determining appropriate number of clothes stock is to operating their 
business effectively and efficiently. Optimization of production can be applied to maximize their profit and reducing 

unusable cost. In this case, genetic algorithm with real coded representation is used to maximize the profit and 

preventing the production loss. Crossover method used is one cut-point crossover, mutation method used is the 

reciprocal exchange mutation and then selected by using elitism selection. Numerical experiment shows that 

proportion of optimal populations at 525 individuals with average fitness at 0.392707993, proportion of optimal 

generation at 150 generations with average fitness at 0.615062561, and crossover value and the mutation value 

combination is 0.7 crossover rate and 0.3 mutation rate, with average fitness at 0.611763726. The final result is 

optimal production rate of clothes for 8 weeks and its cost factor. 
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Abstrak 

Persediaan baju merupakan hal penting pada suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi baju untuk 
menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien. Dengan melakukan optimasi produksi yang baik maka distro bisa 

memaksimalkan keuntungan serta mengurangi biaya yang tidak diperlukan untuk mencegah kerugian. Dalam kasus 

ini, Algoritma Genetika dengan representasi real-code digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan mencegah 

kerugian produksi. Metode crossover yang digunakan adalan one-cut point crossover, metode mutasi yang 

digunakan adalah exchange mutation dan kemudians diseleksi menggunakan elitism selection. Dari pengujian yang 

telah dilakukan diperoleh ukuran populasi optimal yaitu 525 individu dengan rata-rata fitness sebesar 

0.392707993, ukuran generasi optimal yaitu sebanyak 150 generasi dengan rata-rata fitness sebesar 0.615062561, 

dan kombinasi nilai crossover dan mutation terbaik yaitu crossover rate 0.7 dan mutation rate 0.3 dengan rata-rata 

fitness sebesar 0.611763726. Hasil akhir yaitu jumlah produksi baju optimal selama 8 minggu beserta faktor 

biayanya. 

Kata Kunci: Algoritma Genetika , Optimasi Produksi, Persediaan Baju, Biaya 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan pakaian bukan hanya sebagai gaya 

hidup tetapi dijadikan sebuah bisnis yang menjanjikan 
untuk dijadikan sebuah usaha. Distro merupakan salah 

satu contoh bisnis perorangan maupun bisnis 

perkelompokan yang berorientasi pada bidang konveksi 

baju. Di Bandung sendiri terdapat Distro yang menjadi 

acuan penelitian yaitu Distro Kizaru Animanga 

Bandung. Distro ini cukup terkenal dengan jumlah 

konsumennya dikarenakan Kizaru Animanga 

merupakan salah satu distro yang cukup lama ada di 

Bandung dengan mengadaptasi Anime untuk dijadikan 

ide produksi. Dengan banyaknya konsumen maka 

diperlukan persediaan baju yang tidak sedikit, oleh 

karenanya diperlukan optimasi persediaan baju yang 

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tingkat 

produksi yang terlalu tinggi akan menguras modal yang 

dimiliki perusahaan, sebaliknya jika produksi terlalu 

rendah maka bisa jadi persediaan tidak akan mencukupi 

permintaan konsumen. Dengan perencanaan produksi 

yang baik diharapkan dapat mengurangi biaya produksi 

maupun kerugian. Persediaan barang menjadi hal penting 

untuk penentuan keuntungan bagi perusahaan dilihat dari 

sukses tidaknya perencanaan akan persediaan dalam 

memproduksi barang (Indroprasto & Suruyani, 2012). 

Dalam melakukan optimasi persediaan baju dapat 

dilakukan dengan membangun sistem menggunakan 
Algoritma Genetika sebagai dasar komputasinya. 

Algoritma Genetika merupakan salah satu tipe Algoritma 

Evolusi yang diilhami dari Ilmu Genetika. Algoritma 

Genetika memiliki kemampuan dalam mengatasi 

permasalahan yang kompleks di berbagai bidang 

diantaranya fisika, biologi, ekonomi, sosiologi dan lain-

lain. Bahkan di era modern sekarang, Algoritma Genetika 

dapat diterapkan pada berbagai bidang industri. 

Algoritma Genetika memiliki kemampuan dalam 

menyelesaikan berbagai masalah kompleks dalam 
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menghadapi masalah optimasi (Mahmudy, 2013). 

Dengan adanya sistem optimasi persediaan baju ini , 

diharapkan memberikan perencanaan produksi yang 

baik bagi perusahaan untuk meminimalkan biaya 

produksi dan meningkatkan profit perusahaan. 

METODE 

Data sampel merupakan data sekunder yang 
didapatkan langsung dari distro Kizaru Animanga. Data 

primer digunakan sebagai penentuan parameter yang 

berpengaruh pada produksi baju beserta aturan pada 

distro. Data sekunder berupa data permintaan baju pada 

distro setiap minggunya. Data primer dan data sekunder 

didapatkan melalui wawancara dan website Distro 

Kizaru Animanga berupa Data Persediaan Baju pada 

Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Februari 

2016. Data tersebut berupa Data Persediaan Baju tiap 

minggu, permintaan baju tiap minggu beserta faktor 

biaya yang berpengaruh dalam produksi Distro. 

Dalam satu bulannya pihak Distro memproduksi 

sekitar 10 sampai 15 model baju berbeda. Dalam satu 

minggu, distro menyediakan 240 sampai  720 baju, 

dimana produksi normal dalam satu minggu berkisar 

500 buah baju. Data permintaan baju distro bulan 

Januari sampai Februari 2016 dijelaskan pada Tabel 1 
berikut. 

Tabel 1 : Data Permintaan baju Bulan Januari samapai 

Februari 2016 

Selain itu terdapat faktor biaya yang mempengaruhi 

persediaan baju distro. Faktor biaya yang terdapat pada 

produksi baju distro dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 : Faktor Biaya 

Faktor Biaya 

Simpan Rp. 5.000 

Biaya Lembur Rp. 60.000 

Kerugian 

1. Biaya simpan merupakan biaya yang muncul apabila

terdapat sisa baju dikarenakan jumlah produksi baju

melebihi jumlah permintaan. Jumlah persediaan baju

yang tersisa dihitung sebagai biaya simpan sebesar

Rp. 5.000, hal ini berlaku kelipatan jika jumlah

persediaan yang ada mencapai 12 buah.

2. Biaya lembur merupakan biaya yang muncul apabila

distro memproduksi baju melebihi produksi normal.

Produksi normal berkisar 500 buah baju per minggu.

Jika distro memproduksi baju melebihi produksi

normal pada minggu tertentu maka akan dikenakan

biaya lembur. Biaya lembur dihitung sebesar Rp.

60.000, hal ini berlaku kelipatan jika jumlah

penambahan produksi yang ada mencapai 50 buah

dari produksi normal.

3. Biaya Kerugian merupakan biaya dimana kondisi

jumlah permintaan melebihi jumlah persediaan baju
yang ada. Laba yang diperoleh untuk permintaan

satu buah baju berkisar Rp. 5.000, sehingga biaya 

kerugian dihitung menggunakan rumus : 

Biaya Kerugian = (permintaan - produksi) * 5.000 

Pada penelitian ini terdapat data persediaan dan 

produksi baju distro selama 8 minggu. Data itu kemudian 

direpresentasikan menjadi kromoson dan dibangkitkan 

populasinya sesuai dengan parameter yang diinginkan. 

Pada fase reproduksi akan dilakukan crossover dan 

mutation. Offspring didapatkan dari hasil popSize x 

crossover rate (cr) ditambah dengan popSize x mutation 

rate (mr). Selanjutnya  individu dari populasi awal dan 

offspring yang dihasilkan dari proses crossover dan 

mutation digabungkan untuk dilakukan proses seleksi. 

Proses seleksi dilakukan untuk menentukan nilai fitness 
dari masing-masing individu. Individu terbaik diperoleh 

berdasarkan nilai fitness terbaik setelah dilakukan n 

generasi. Diagram alir dari proses Algoritma Genetika 

yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

Start

▪ Ukuran populasi (popSize)
▪ Crossover rate (cr)
▪ Mutation rate (mr)
▪ n generasi (iterasi)

Inisialisasi populasi awal

Pengkodean Kromosom

for i=1 ke n generasi

Crossover

Mutasi

Hitung nilai fitness

Seleksi

Populasi baru

i

Kromosom terbaik

End 

Gambar 1. Siklus Algoritma Genetika 

Representasi kromosom yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah representasi pengkodean real (real 

code). Pengkodean real (real coded genetic algorithms, 

RCGA) mampu menjangkau titik solusi dengan range 

solusi di daerah kontinyu pada permasalahan optimasi  

Data Permintaan per minggu 

Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Permintaan 342 405 563 484 313 425 362 411 
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(Herrera, Lozano & Verdegay, dalam Mahmudy 2013). 

Representasi kromosom dengan pengkodean real juga 

diterapkan oleh Ramuna, MDT dan Mahmudy, WF 

(2015) pada permasalahan optimasi persediaan jilbab. 

Pada penelitian ini pembentukan kromosom awal 
diawali dengan membangkitkan nilai random dengan 

interval 240-720, yang didapatkan dari jumlah 

persediaan baju distro tiap minggu. Contoh representasi 

kromosom yang mewakili banyaknya produksi selama 

8 minggu dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

P1 288.21 372.49 408.07 528.13 252.17 432.22 408.23 468.37 

Gambar 2. Representasi Kromosom 

Pada Gambar 2 menunjukan bahwa terdapat 8 gen 

yang menyatakan 8 minggu jumlah produksi baju pada 

distro. Representasi kromosom pada Gambar 4.2 

mewakili jumlah persediaan dibangkitkan secara real 

code. Kemudian nilai yang mewakili gen-gen produksi 

dalam satu minggu akan dibulatkan untuk mendapatkan 

nilai fitness terbaik. 
Perhitungan yang digunakan dalam memperoleh 

nilai fitness adalah perhitungan biaya yang diantaranya 

adalah biaya simpan, biaya lembur dan biaya kerugian. 

Dimana solusi maksimal didapatkan dari biaya terendah 

untuk memperoleh nilai fitness tertinggi. Sehingga 

untuk memperoleh nilai fitness yang tertinggi dapat 

menggunakan persamaan berikut : 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝐶

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
=  

100.000

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
(1) 

`Range biaya persediaan dalam produksi baju distro 

berkisar antara ratusan hingga jutaan, maka digunakan 

konstanta sebesar 100.000 yang mewakili kemungkinan 

biaya terendah untuk mendapatkan nilai fitness dengan 

kisaran 0.0001 – 0.1. Perhitungan nilai fitness dari 

representasi kromosom dilakukan dengan menghitung 

total biaya dengan rincian data pada Tabel 3  berikut : 

Tabel 3 : Rincian Data 

  Total Biaya = Biaya Simpan + Biaya Lembur + 

Biaya Kerugian 

= 65.000 + 60.000 + 1.530.000  

= 1.655.000 

 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝐶

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
=  

100.000

1.655.000
= 0.0604 

Biaya Simpan pada muncul karena terdapat sisa 

baju, dimana biaya simpan dihitung sebesar 5.000 

setiap kelipatan 12 buah baju. Biaya simpan terdapat 

pada minggu keempat sebesar 20.000 dengan sisa baju 

44 buah, minggu ketujuh sebesar 20.000 dengan sisa baju 

46 buah dan minggu kedelapan sebesar 25.000 dengan 

sisa baju 57 buah. Sedangkan Biaya lembur muncul 

apabila terdapat jumlah produksi yang melebihi kapasitas 

produksi normal yaitu 500 buah baju. Biaya lembur 
dihitung sebesar 60.000 untuk setiap penambahan dengan 

kelipatan 50 buah. Kerugian didapatkan dari jumlah 

permintaan dikurangi jumlah produksi, kemudian 

dikalikan 5.000. Dari Tabel 3 didapatkan biaya simpan 

sebesar 65.000, biaya lembur sebesar 60.000 dan biaya 

kerugian sebesar 1.530.000 sehingga didapatkan nilai 

fitness sebesar 0.0604. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan untuk menemukan ukuran 

populasi, jumlah generasi dan kombinasi crossover rate 
dan mutation rate terbaik. Pengujian pertama yaitu 

pengujian ukuran populasi dapat diketahui bahwa 

semakin besar ukuran populasinya cenderung 

menghasilkan rata-rata nilai fitness yang tinggi.  Nilai 

rata-rata fitness terendah terdapat pada ukuran populasi 

75 yaitu 0.30507 dengan waktu komputasi selama 

10.776 detik. Rata-rata nilai fitness tertinggi terdapat 

pada ukuran populasi ke-525 dengan nilai fitness 

sebesar 0.3927 dengan waktu komputasi selama 13.309 

detik. Grafik hubungan antara ukuran populasi terhadap 

nilai fitness dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

Gambar 3. Grafik Pengujian Ukuran Populasi 

Dari Gambar 3 hasil pengujian ukuran populasi pada 

sistem optimasi persediaan baju distro dapat disimpulkan 
bahwa semakin bertambahnya ukuran populasi maka 

menghasilkan rata-rata nilai fitness yang tinggi. 

Peningkatan rata-rata nilai fitness dimulai dari ukuran 

popuasi ke-75 sampai ke-525. Terjadi penurunan nilai 

fitness pada ukuran populasi ke-600 dan ke- 675. 

Peningkatan rata-rata nilai fitness terjadi dikarenakan 

individu yang dihasilkan bervariasi. 

Pengujian kedua yaitu pengujian jumlah generasi , 

dari pengujian ini dapat diketahui bahwa generasi optimal 

dengan nilai rata-rata fitness tetinggi terdapat pada ukuran 

generasi ke-150 yaitu 0.61506 dengan waktu komputasi 

selama 16.876 detik. Rata-rata nilai fitness terendah 

terdapat pada ukuran generasi ke-100 dengan rata-rata 

nilai fitness sebesar 0.59797 dengan waktu komputasi 

selama 16.439 detik. Grafik hubungan antara ukuran 
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generasi terhadap nilai fitness dapat dilihat pada 

Gambar 4 berikut. 

Gambar 4. Grafik Pengujian Jumlah Generasi 

Dari Gambar 4 hasil pengujian ukuran generasi 

pada sistem optimasi persediaan baju distro dapat 

diketahui generasi optimal berada pada generasi ke-

150 dengan rata-rata nilai fitness sebesar 0.61506. 

Rata-rata nilai fitness mengalami penurunan setelah 

generasi ke-150 dikarenakan waktu komputasi yang 

dibutuhkan semakin besar seiring dengan besarnya 

jumlah generasi. Pengujian ini membuktikan generasi 

sangat berpengaruh terhadap nilai fitness yang 

dihasilkan artinya jika jumlah generasi terlalu sedikit 

maka area pencarian algoritma semakin sedikit dan 
menghasilkan solusi yang kurang optimal, namun 

sebaliknya jika generasi yang digunakan terlalu 

banyak maka semakin besar waktu komputasinya dan 

belum tentu dapat menghasilkan solusi yang lebih 

optimal   (Mahmudy, 2013). 

Pengujian terakhir yaitu pengujian kombinasi 

crossover rate dan mutation rate. Dari pengujian ini 

dapat diketahui bahwa kombinasi crossover rate dan 

mutation rate terbaik terdapat pada kombinasi 0.7/0.3  

dengan rata-rata nilai fitness sebesar 0.61176 dengan 

waktu komputasi selama 10.353 detik . Rata-rata nilai 

fitness terendah terdapat pada kombinasi crossover 

rate dan mutation rate  1/0 dengan rata-rata nilai 

fitness sebesar 0.5614 dengan waktu komputasi 

selama 10.143 detik. Grafik hubungan antara 

kombinasi crossover rate dan mutation rate terhadap 

nilai fitness dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. 

Gambar 5. Grafik Pengujian Kombinasi crossover 

rate dan mutation rate 

Dari Gambar 5 hasil pengujian ukuran kombinasi 

Crossover Rate (cr) dan Mutation Rate (mr) pada 

sistem optimasi persediaan baju distro dapat diketahui 

kombinasi terbaik yaitu 0.7/0.3 dengan rata-rata nilai 

fitness sebesar 0.61176. 

Dari ketiga pengujian yang telah dilakukan 

didapatkan parameter terbaik dengan ukuran populasi 

sebesar 250, ukuran generasi sebesar 150 dan 

kombinasi crossover rate dan mutation rate dengan 

nilai 0.4/0.8. Hasil dari pengujian parameter tersebut 

didapatkan nilai fitness sebesar 0.68752 dengan waktu 

komputasi selama 20.904 detik. Pengujian parameter 

terbaik didapatkan dari hasil pengujian jumlah 

generasi.Rincian data hasil pengujian terbaik dijelaskan 

pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 :  Rincian Data Hasil Pengujian Terbaik 

Total Biaya = Biaya Simpan + Biaya Lembur + Biaya 

Kerugian 

= 20.000 + 120.000 + 5.450 = 145.450 

 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝐶

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
=  

100.000

145.540
= 0.6875 

Biaya simpan pada muncul karena terdapat sisa baju, 

dimana biaya simpan dihitung sebesar 5.000 setiap 

kelipatan 12 buah baju. Biaya simpan terdapat pada 

minggu kedua sebesar 5.000 dengan sisa baju 9 buah, 

minggu ketiga sebesar 5.000 dengan sisa baju 9 buah, 

minggu kelima sebesar 5.000 dengan sisa baju 1 buah dan 

minggu keenam sebesar 5.000 dengan sisa baju 1 buah. 

Sedangkan Biaya lembur muncul apabila terdapat jumlah 
produksi yang melebihi kapasitas produksi normal yaitu 

500 buah baju. Biaya lembur dihitung sebesar 60.000 

untuk setiap penambahan dengan kelipatan 50 buah. 

Biaya lembur terdapat pada minggu ketiga sebesar 

120.000 dengan jumlah produksi 571.97. Kerugian 

didapatkan dari jumlah permintaan dikurangi jumlah 

produksi, kemudian dikalikan 5.000. Dari Tabel 6.4 

didapatkan biaya simpan sebesar 20.000, biaya lembur 

sebesar 120.000 dan biaya kerugian sebesar 5.450 

sehingga didapatkan nilai fitness sebesar 0.6875. 

SIMPULAN 

Dari hasil pengujian yang mencakup pengujian ukuran 
populasi (popSize), pengujian jumlah generasi (iterasi) 

dan pengujian kombinasi crossover rate (cr) dan mutation 

rate (mr). Didapatkan parameter terbaik dengan ukuran 

populasi sebesar 250, jumlah generasi sebesar 150 dan 

kombinasi crossover rate 0.4 dan mutation rate 0.8. 

Rincian optimasi berupa jumlah produksi selama 8 

minggu yaitu [341.88 , 414.36 , 571.97 , 483.63 , 313.58 , 

435.56 , 361.88 , 410.52] dengan total biaya simpan 

sebesar 20.000, biaya lembur sebesar 120.000 dan 
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kerugian sebesar 5.450, sehingga didapatkan nilai 

fitness sebesar 0.6875. 

Pada penelitian selanjutnya, supaya menghasilkan 

solusi yang lebih baik dapat digunakan metode lain 

pada proses reproduksi maupun seleksi. Hal ini 
bertujuan untuk membandingkan solusi yang dihasilkan 

pada setiap metode yang digunakan pada proses 

reproduksi maupun seleksi. Selain itu memperluas 

parameter pengujian diharapkan mampu menghasilkan 

solusi yang lebih optimal. 
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