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ABSTRAK 

 

 Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dilaut, salah satu faktor 

pemicunya ialah gelombang. Ketinggian Gelombang laut tiap harinya tidak menentu, 

berdasarkan data tunggal ketinggian gelombang sebelumnya yang diperoleh dari BMKG kota 

Tanjungpinang dari tanggal 3 Februari sampai dengan 7 Desember 2015, maka dilakukan 

pencarian fungsi prediksi optimal untuk meprediksi data ketinggian gelombang menggunakan 

algoritma grammatical evolution. Algoritma ini memiliki beberapa tahapan diantaranya ialah 

representasi individu yang dilakukan dengan mendefinisikan grammar Backus Naur Form 

(BNF). Dari pendefinisian grammar tersebut akan dilakukan proses translansi yang berfungsi 

mengubah genotype menjadi phenotype sehingga akan diperoleh fungsi untuk prediksi. 

Penentuan fungsi prediksi akan dilakukan beberapa kali pengujian dengan kombinasi ukuran 

generasi 50, ukuran populasi 50 dan 80, probabilitas crossover(Pc) 0,7 , 0,8 dan 0,9 serta 

probabilitas mutasi(Pm) 0.1 , 0.2 dan 0.3. Performansi yang diperoleh 99,72% dari fungsi 

optimal berdasarkan kombinasi dengan ukuran populasi 80, probabilitas crossover(Pc) 0,9 dan 

probabilitas mutasi(Pm) 0,2. 

Kata Kunci : Prediksi, Gelombang, Grammatical evolution 
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ABSTRACT 

 Many factors lead to accidents at sea, one of the trigger factor is the waves. The wave 

height of the sea each day uncertain, based on a single data wave heights previously obtained 

from BMKG Tanjungpinang city from February 3 until December 7, 2015, then conducted a 

search function to find the optimal predicted wave heights data using grammatical evolution 

algorithm. This algorithm has several phases of which is the representation of individuals by 

defining grammar Backus Naur Form (BNF). From the definition of grammar will do translansi 

process that serves to change the genotype into a phenotype that will be obtained for the 

prediction function. Determination of prediction will be performed several times testing with 

the combination of the size of the generation of 50, population size of 50 and 80, crossover 

probability (Pc) 0.7, 0.8 and 0.9 as well as the probability of mutation (Pm) 0.1, 0.2 and 0.3. 

Performance obtained 99.72% of the optimal functions based on the combination with a 

population size of 80, the probability of crossover (Pc) 0.9 and the probability of mutation (Pm) 

0.2. 

Keywords : prediction, wave, grammatical evolution. 

I. PENDAHULUAN

Pulau Bintan terletak antara °00′ 
Lintang Utara 1°20′ Lintang Selatan dan 

104°00′ Bujur Timur 108°30′ Bujur Barat. 

Pulau Bintan merupakan pulau terbesar di 

Kepulauan Riau, dimana pulau ini memiliki 

luas daratan yang lebih kecil dibandingkan 

luas perairan nya yang mencapai 98,51% 

dari luas daratan. Perairan di pulau ini 

memiliki peran yang cukup penting dalam 

berbagai aspek kehidupan misalnya sebagai 

sarana transportasi menuju pulau-pulau 

sebrang yang berbatasan dengan laut.  

 Cuaca dan iklim yang tidak beraturan 

akan mempengaruhi sarana transportasi 

laut, yang mengakibatkan tertundanya 

keberangkatan kapal serta terjadinya 

kecelakan ditengah laut. Dalam hal ini 

pembahasan faktor cuaca khusunya 

ketinggian gelombang lebih diprioritaskan, 

dikarenakan mempengaruhi keamanan dan 

keselamatan diatas laut. 

 Untuk mengetahui ketinggian 

gelombang di perairan pulau Bintan  dapat 

dilakukan dengan cara prediksi berdasarkan 

data-data yang telah lalu dengan tujuan 

untuk mendapatkan pola data yang dapat 

digunakan untuk memprediksi kejadian 

masa depan. Metode prediksi ini 

dinamakan dengan prediksi time series. 

Agar menemukan pola data yang 

dibutuhkan diperlukan metode yang tepat 

berdasarkan data yang telah lalu atau data 

historis (Annisa, 2015). 

 Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Annisa (2015), mengenai 

prediksi curah hujan dengan menggunakan 

Grammatical Evolution. Penelitian tersebut 

menghasilkan performansi prediksi untuk 

parameter curah hujan dengan seleksi 

survivor generational replacement 70,67% 

sedangkan pada seleksi survivor steady 

state yaitu 74,35%.  

Penelitian lainnya juga menggunakan 

Grammatical Evolution untuk memprediksi 

harga dinar di Indonesia, yang dilakukan 

oleh Wibowo pada tahun 2010. 

Performansi dalam penelitiannya 

menghasilkan prediksi yang terbaik dengan 

error sebesar 1.07%. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, 

penulis akan melakukan penelitian 

mengenai prediksi ketinggian gelombang 

menggunakan algoritma Grammatical 

Evolution. Data yang digunakan mengacu 

pada data masa lampau ketinggian 

gelombang per hari, untuk menetukan hari 

berikut nya atau H+1. 
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II. KAJIAN LITERATUR 

A. Kajian Terdahulu 

Annisa (2015) melakukan penelitian 

mengenai prediksi curah hujan satu bulan 

kedepan (M+1) menggunakan algoritma 

grammatical evolution. Menggunakan data 

curah hujan bulanan wilayah Soreang yang 

diambil dari BMKG Bandung selama 

sepuluh tahun (2003-2012). Hasil yang 

didapat pada penelitian ini berkisar 60% 

hingga 75% dalam memprediksi curah 

hujan M+1, walaupun nilai hasil prediksi 

belum mendekati nilai sebenarnya, namun 

pola yang dihasilkan dapat mengikuti pola 

data aktual. 

Wibowo (2010) 

mengimplementasikan algoritma 

grammatical evolution dalam peramalan 

harga dinar di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan perbandingan grammar 

dengan karateristik sinusoid dan terhadap 

data prediksi harga dinar pada kondisi stabil 

dan fluktuatif. Setiap skenario akan diuji 

coba menggunakan parameter generasi 

sebanyak 400, jumlah populasi 50, 

probabilitas crossover 0,8 dan probabilitas 

mutasi 1/jumlah gen. Hasil yang diperoleh 

pada penelitian ini ialah untuk data stabil 

grammar 1 lebih baik dibandingkan dengan 

grammar 2 sedangkan untuk data fluktuatif 

kebalikannya, grammar 2 lebih baik 

dibanding grammar 1. Dengan begitu untuk 

pembagian data memiliki pengaruh pada 

pembentukan fungsi yang dihasilkan.   

Nhita (2015) melakukan penelitian 

yang berjudul Comparative study of 

grammatical evolution and adaptive neuro-

fuzzy inference system on rainfall 

forecasting in Bandung. Penelitian ini 

menggunakan data curah hujan di Bandung 

yang didapat melalui BMKG kota Bandung  

selama 10 tahun (2003-2012). Hasil 

prediksi yang ditunjukan menggunakan 

grammatical evolution (GE) ialah 70,76% 

dengan menggunakan peforma 

generational replacement, 74,35% untuk 

GE yang menggunakan  steady state dan 

80% untuk ANFIS. 

 

 

B. Landasan Teori 

a. Prediksi 

 Prediksi merupakan proses yang 

melibatkan perilaku atau fenomena tertentu 

pada masa depan. Proses prediksi 

umumnya dikelompokan kedalam tiga 

kelas diantaranya jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. Prediksi 

jangka panjang berfokus pada memprediksi 

nilai-nilai yang tidak diketahui dengan 

periode beberapa menit, jam atau hari. 

Sedangkan prediksi menengah berfokus 

pada periode bulanan dan prediksi jangka 

panjang dapat mencakup satu atau beberapa 

tahun (Amsa dkk., 2012). 

 

b. Teknik data time series 

Menurun Render dkk, dalam Hansun 

(2012) analisis data time series proses 

mendapatkan hasil prediksi berdasarkan 

nilai pada masa lampau dan / kesalahan 

dalam prediksi. Analisi data time series 

bertujuan mengidentifikasikan komponen 

faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

dalam deret data, sehingga dapat digunakan 

untuk meprediksi jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perbandingan Biology dan GE 
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c. Mean absolute percentage 

error  (MAPE) 

Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) merupakan rata-rata kesalahan 

persentase absolut dari suatu peramalan 

(Priscasera, 2015). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =    
∑  𝑛

𝑡=1

|𝑋𝑡−𝐹𝑡|

𝑋𝑡
 ×100%

𝑛
Dengan : 

Xt = Nilai data periode ke-t  

Ft = Nilai ramalan periode ke-t  

n = banyaknya data  

 

d. Grammatical Evolution 

Menurut penelitian (Ryan dkk., 1998) 

Grammatical evolution merupakan 

algoritma berbasis evolusi yang bersifat 

arbitrary language artinya dapat dilakukan 

pendefinisian suatu tata bahasa (grammar) 

yang telah disepakati sesuai dengan 

kebutuhan atau yang diinginkan 

(Chennupati, 2015), grammar yang biasa 

digunakan dalam GE yaitu Backus Naur 

Form (BNF) . GE merupakan salah satu 

algoritma EAs (Evolutionary Algorithms), 

dimana algoritma ini berbasis evolusi 

didunia nyata yang mana individu yang 

kuat yang akan bertahan. Berikut ini 

merupakan perbandingan representasi 

individu pada GE dengan sistem biologi 

yang terdapat di alam (Suyanto, 2008). 

Berikut ini kompenen yang terdapat dalam 

algoritma GE (Yao J dkk, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen GE 

Adapun penjelasan dari komponen tersebut 

ialah (Kita E dkk, 2012) : 

1.   Grammar BNF dalam GE berfungsi 

untuk merepresentasikan individu, 

sebagai suatu aturan produksi dalam 

memecahkan masalah. 

2.   Proses grammatical untuk 

melakukan pendefinisian individu 

dengan cara mentranslansi 

kromosom berdasarkan grammar 

BNF yang telah didefinisikan, serta 

menggunakan operator duplicate 

dan prune jika dibutuhkan. 

3.   Setelah didapati fungsi dari BNF, 

maka dilakukan pencarian fungsi 

fitness. 

4.   Individu yang telah memiliki nilai 

fitness akan diproses menggunakan 

operator genetik. Operator genetik 

(evolusi) ini diantaranya :  

a. Seleksi orang tua 

b. Crossover (Rekombinasi) 

c. Mutasi  

d. Seleksi survivor 

e. Backus naur form (BNF) 

 Algoritma GE menggunakan 

mapping proses sederhana untuk 

mengkonversi genotypes menjadi 

phenotypes, genotypes memiliki panjang 

string 8 bit yang disebut codon dan diubah 

menjadi bilangan integer dalam range 1 – 

255 (Chennupati, 2015). 

  Ketika memilih algoritma GE untuk 

pemecahan suatu masalah, langkah awal 

yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah 

mendefinisikan grammar BNF. Berikut ini 

contoh pendefinisian grammar BNF 

(Chennupati, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.Contoh definisi grammar BNF 
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Setiap akan memilih aturan produksi dalam 

BNF berdasarkan nilai integer yang 

didapatkan maka harus dilakukan dengan 

rumus dibawah ini (Chennupati, 2015). 

 

 

f. Representasi individu 

Pada grammatical evolution, suatu 

individu dapat langsung direpresentasikan 

ke dalam kromosom yang berupa bilangan 

integer. Untaian angka integer ini 

kemudian ditranslasi menggunakan 

production rules sehingga dapat 

menghasilkan program atau fungsi. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana proses menerjemahkan individu 

menjadi suatu fungsi (Wibowo, 2010).  

 

Gambar 4.Contoh Individu GE  

 

Tabel berikut mengilustrasikan 

secara lengkap translasi kromosom 

berdasarkan production rules pada gambar 

3 diatas. 

 

Tabel 1. Proses translansi kromosom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Blum blum shub 

 Blumb blumb shub generator 

merupakan algoritma pembangkit bilangan 

acak yang cukup sederhana, diperkenalkan 

oleh Lenore Blum, Manuel Blum, dan 

Michael Shub pada tahun 1986 (Lietara, 

2009). Berikut ini langkah-langkah dalam 

algoritma blum blum shub yang 

digambarkan kedalam flowchart : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Flowchart blum blum shub 

(Waruwu, 2016) 

Algoritma ini digunakan untuk 

menginisialisasi populasi pada proses 

algoritma grammatical evolution untuk 

menentukan nilai tiap-tiap gen. 

F.  Proses grammatical evolution 

Tahapan dalam evolusi algoritma GE 

sama halnya seperti algoritma genetika atau 

genetic programming. Ide dasar algoritma 

evolusi ialah inisialisasi populasi dan 

evaluasi fitness, jika solusi telah ditemukan 

proses evolusi menghentikan operator 

genetic dan menghasilkan generasi 

berikutnya. Proses ini akan berulang 

sampai solusi telah didapatkan atau sampai 

kondisi yang ditentukan telah selesai 

(Chennupati, 2015).  

Berikut ini adalah siklus tahapan 

proses pengerjaan algoritma Grammatical 

Evolution : 

1. Inisialisasi populasi  

Pada proses Inisialisasi Populasi, 

akan dibangkitkan kromosom-kromosom 

255 158 108 46 147 212 129 

180 242 151 
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sejumlah ukuran populasi. Di mana setiap 

kromosom berisi sejumlah gen hasil 

pembangkitan bilangan acak integer positif. 

Panjang setiap kromosom tidak tetap, 

melainkan berbeda-beda antara satu dan 

yang lainnya, namun dibatasi dengan 

parameter maksimal jumlah gen. Sehingga, 

dalam satu populasi, panjang kromosom 

yang dapat terbentuk adalah dalam range 

[1, maksimal jumlah gen] (Wibowo, 2010). 

2.  Dekode Kromosom  

Tahapan ini mengubah 

individu/kromosom atau solusi atau fungsi 

menggunakan production rule yang 

didefinisikan dalam grammar BNF. Jika 

kromosom dinyatakan tidak valid, maka 

dilakukan duplicate. Jika fungsi kromosom 

sudah dapat dihasilkan sebelum semua gen 

digunakan, maka dilakukan prune pada gen 

yang tidak digunakan (Suyanto, 2008).  

3. Evaluasi Individu  

Evaluasi individu digunakan untuk 

menghitung kesalahan prediksi dan nilai 

fitness berdasarkan solusi yang telah di 

hasilkan dari proses dekode kromosom 

(Annisa, 2015). Karena prediksi curah 

hujan ini masuk ke dalam permasalahan 

minimasi, maka rumus nilai fitness yang 

digunakan adalah:  

𝐾 =
1

𝑁
∑ |𝑧 − 𝑧∗|

𝑁

𝑖=1
 

 

Dengan :  N = jumlah keseluruhan data 

prediksi  

z = data hasil prediksi  

z*= data yang sebenarnya 

 

Dengan rumus K sebagai berikut :  

𝑓 =
1

(𝐾 + 𝑏)
 

4. Terminasi 

Proses terminasi akan terjadi jika 

evolusi telah mencapai nilai generasi 

terakhir. Jika belum mencapai generasi 

terakhir, maka akan dilakukan tahapan 

selanjutnya (Agusta, 2016). 

 

 

 

5. Elitisme  

Elitisme berfungsi untuk 

menggandakan dua individu yang memiliki 

nilai fitness tertinggi dari semua jumlah 

populasi, hal ini dilakukan agar solusi 

terbaik yang pernah dicapai tidak hilang 

(Annisa, 2015). Kromosom yang terpilih 

dalam metode elitisme ini tidak melewati 

urutan proses seperti seleksi, crossover, dan 

mutasi, tetapi kromosom yang terpilih akan 

menggantikan secara langsung kromsom 

pada generasi selanjutnya, yang memiliki 

nilai fitness paling kecil. 

 

6. Seleksi orangtua  

Proses ini merupakan proses 

pemilihan pasangan individu untuk 

dijadikan orangtua berdasarkan nilai 

fitness-nya. Proses ini berdasarkan seleksi 

alam dengan memberikan kesempatan pada 

individu yang memiliki fitness tinggi untuk 

berkembang biak. Dalam pemorgraman, 

individu-individu yang terpilih untuk 

berkembang biak atau sebagai individu 

orang tua akan diletakan di mating pool (Yu 

Xinjie dkk., 2010). 

Salah satu contoh metode seleksi 

orang tua ialah : 

a. Roulette wheel selection 

Algoritma ini menirukan permainan 

roulette wheel dimana masing-masing 

kromosom menempati porongan lingkaran 

pada roda roulette secara proporsional 

berdasarkan nilai fitness nya (Suyanto, 

2008). Langkah-langkah dalam 

menggunakan metode ini ialah (Oradele, 

dkk., 2013): 

1)  Hitung total nilai fitness pada semua  

anggota populasi (individu) 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹1+ 𝐹2+ 𝐹3 + ⋯ + 𝐹𝑛 

    

2)  Hitung probabilitas masing-masing 

individu. 

𝐹𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖 =  𝐹𝑖 / 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
3)  Hitung probabilitas kumulatif  
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4) Acak bilangan dalam range [0, 1], 

sebanyak individu, individu yang  

dipilih sesuai dengan probabalitas yang 

dihasilkan.  

 

 

7. Crossover  

Operator crossover dalam algoritma 

GE sama dengan algoritma GA (genetika). 

Perkawinan silang atau rekombinasi 

(crossover) dilakukan pada dua kromosom 

untuk menghasilkan kromosom anak 

(offspring). Kromosom anak yang 

terbentuk akan mewarisi sebagian sifat 

kromosom induknya. Prinsip dari 

perkawinan silang ini adalah melakukan 

operasi pada gen–gen yang bersesuaian dari 

dua induk untuk menghasilkan individu 

baru. Proses perkawinan silang ini 

dipengaruhi oleh probabilitas perkawinan 

silang (Pc). Crossover memiliki beberapa 

metode yaitu crossover satu titik, crossover 

n titik dan crossover seragam (Suyanto, 

2008). 

 

8. Mutasi  

Sama halnya dengan crossover, 

operator mutasi pada GE juga memiliki 

teknik yang sama pada GA. Proses mutasi 

mengubah salah satu atau lebih beberapa 

gen dari suatu kromosom, mutasi memiliki 

beberapa metode diantara mutasi random, 

yang dilakukan dengan cara menentukan 

gen yang akan dimutasi nilai gen tersebut 

akan ditukar berdasarkan nilai random 

positif integer (Suhartono,2015).  

Berikut ini langkah-langkah dalam 

melakukan proses mutasi (Suhartono, 

2015).: 

a) Menentukan probabilitas mutasi (Pm), 

Pm mengendalikan operator mutasi pada 

setiap generasi dengan peluang mutasi 

yang digunakan lebih kecil 

dibandingkan probabilitas crossover. 

b) Bangkitkan nilai acak dengan range 

[0,1]. Jika bilangan acak < Pm maka 

akan dilakukan proses mutasi. 

c) Hitung total gen yang terdapat pada tiap-

tiap anggota populasi.  

 

 

 

d) Hitung berapa banyak jumlah mutasi 

yang akan dilakukan 

 

 

 

e) Bangkitkan nilai acak sebanyak total 

gen. 

 

9. Seleksi survivor  

Seleksi survivor merupakan proses 

penggantian kromosom menggunakan 

salah satu dari kedua metode seleksi 

survivor, yaitu Generational Replacement 

atau Steady State. Pada Generational 

Replacement, seluruh kromosom baru hasil 

tahap CrossOver dan mutasi menggantikan 

seluruh kromosom lama tanpa 

memperhatikan usia dan nilai fitness-nya. 

Sedangkan pada metode Steady State, tidak 

semua kromosom diganti, hanya dilakukan 

pada sejumlah kromosom yang memiliki 

nilai fitness terburuk. Proses ini dimulai 

dengan memilih sejumlah M kromosom 

untuk diletakkan ke dalam Mating Pool. 

Kemudian, M kromosom orangtua dalam 

Mating Pool dipasangkan secara acak 

sehingga dihasilkan M/2 pasangan 

orangtua. Selanjutnya, setiap pasangan di 

CrossOver berdasarkan probabilitas Pc 

yang telah ditentukan. Proses ini 

menghasilkan M kromosom baru yang akan 

menggantikan M kromosom lama 

(Suyanto, 2008).  

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh 

pihak pengumpul data primer Data ini 



 
 

8 
 

umumnya berbentuk catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip, 

baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan. 

 Pada penelitian ini data yang 

diperoleh dari BMKG kota Tanjungpinang 

berupa data ketinggian gelombang per hari 

dari tanggal 3 Februari sampai dengan 7 

Desember 2015. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah studi pustaka. Digunakan sumber 

pustaka yang relevan untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian, yaitu mengumpulkan sumber 

pustaka berupa buku, jurnal dan skripsi. 

Dari sumber pustaka tersebut akan 

dijadikan landasan untuk menganalisis 

permasalahan. 

C. Metode Pengembangan Sistem 

 Pada tahap pengembangan sistem 

terdiri dari proses - proses yang terstruktur 

yaitu : analisa kebutuhan, desain sistem, 

penulisan kode program, pengujian 

program, penerapan program dan 

pemeliharaan. Metode pengembangan ini 

dikenal dengan model Waterfall menurut 

Sommerville (Diana, 2015).  

 

 

IV. PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI 

A. Perancangan Sistem Prediksi 

Ketinggian Gelombang 

 Dalam proses analisis perancangan 

ini akan dipaparkan dalam bentuk 

flowchart dimana menjelaskan alur sistem 

prediksi ketinggian gelombang secara 

umum dan sebagai gambaran awal proses 

perancangan aplikasi dengan menggunakan 

grammatical evolution. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Flowchart deskripsi sistem 

Proses prediksi ketinggian 

gelombang ini menggunakan 308 data, 

dimana data yang digunakan dari tanggal 3 

Februari s/d 7 Desember 2015. Data 

training sebanyak 179 data yang dimulai 

pada tanggal 3 Februari 2015 sampai 31 

Juli 2015. Dan untuk data testing sebanyak 

129 data yang dimulai dari 1 Agustus 2015 

sampai 7 Desember 2015. Data diperoleh 

dari Stasiun Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di 

Tanjungpinang. Parameter inputan dalam 

sistem ini berupa jumlah generasi, ukuran 

populasi, mating pool, probabilitas 

crossover dan probabilitas mutasi. 

 Selanjutnya data akan diproses 

menggunakan grammatical evolution, 

dimana pada proses ini dilakukan sejumlah 

tahapan. Adapun tahapan tersebut 

digambarkan dalam flowchart dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Flowchart proses GE 
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B. PERANCANGAN ALUR SISTEM 

Perancangan sistem dengan data flow 

diagram (DFD) digunakan untuk 

mengetahui alur aplikasi prediksi 

ketinggian gelombang yang akan dibangun. 

a. Data Flow Diagram level 0 

  

 

 

Gambar 6.  Alur sistem DFD level 0 

 

b. Data Flow Diagram level 1 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur sistem menggunakan 

DFD level 1 

c. Data Flow Diagram level 2 Proses 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Alur sistem menggunakan 

DFD level 2 proses 2 

 

 

C. IMPLEMENTASI 

a. Form login 

 

 

 

Gambar 9. Implementasi form login 

b. Form utama 

  

 

Gambar 10. Implementasi form utama 

c. Form data admin 

 

 

 

Gambar 11. Implementasi form add user 

d. Form prediksi 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Implementasi form prediksi 

tab grammatical 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Implementasi form prediksi 

tab hasil prediksi training 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Implementasi form prediksi 

tab hasil prediksi testing 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Implementasi form prediksi 

tab prediksi H+1 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Skenario Pengujian Data 

 Pada skenario pengujian ini 

menggunakan seleksi survivor 

generational replacement, dengan 

menggunakan parameter evolusi yaitu 

probabilitas crossover (Pc) dan probabilitas 

mutasi (Pm) dengan ukuran populasi 

kisaran 80 dan 80 seperti pada tabel berikut  

Tabel 2. Kombinasi parameter pengujian 

yang digunakan 

No  
Uk. 

gen 

Uk. 

Pop 
Pc Pm 

1 

50 50 

0.7 

0,1 

2 0,2 

3 0.3 

4 

0,8 

0,1 

5 0,2 

6 0,3 

7 

0,9 

0,1 

8 0,2 

9 0,3 

10 

50 80 

0.7 

0,1 

12 0,2 

13 0.3 

14 

0,8 

0,1 

15 0,2 

16 0,3 

17 

0,9 

0,1 

18 0,2 

19 0,3 

20 

50 100 

0.7 

0,1 

21 0,2 

22 0.3 

23 

0,8 

0,1 

24 0,2 

25 0,3 

26 

0,9 

0,1 

27 0,2 

28 0,3 

 

 Berdasarkan tabel 32 akan dilakukan 

lima kali observasi pada tiap-tiap parameter 

yang dikombinasikan. Terminasi akan 

terjadi jika proses algoritma GE telah 

mencapai jumlah maksimum individu yang 

dievaluasi. 
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B. Hasil Pengujian 

 Pengujian dilakukan dengan 

menghitunh error dengan menggunakan 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error). 

Berikut ini hasil observasi untuk masing-

masing parameter yang telah ditentukan : 

 

Tabel 3. Hasil pengujian training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Hasil pengujian testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan untuk pencarian fungsi prediksi 

terbaik, dapat dilihat pada tabel 31 dan 32. 

Hasil performansi terbaik berdasarkan hasil 

percobaan data training terdapat pada 

kombinasi ke 18 dimana ukuran populasi 

80, Pc 0,9 dan Pm 0,2. Sedangkan untuk 

percobaan dengan data testing terdapat 

pada kombinasi ke 18 dengan ukuran 

populasi 80, Pc 0.9 dan Pm 0,2. Rata-rata 

galat yang dihasilkan cukup kecil yaitu 

0,280% sehingga performansi yang 

dihasilkan 99,72%. 

Penentuan ukuran populasi, Pm dan 

Pc mempengaruhi performansi yang 
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dihasilkan. Semakin besar ukuran generasi 

mengakibatkan waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai hasil sangat lama. 

Sedangkan untuk ukuran populasi jika 

semakin besar maka beberapa individu 

memiliki variasi nilai fitness yang lebih 

tinggi dibandingkan individu yang lain dan 

peluang terjadinya konvergensi prematur 

sangat kecil. Berikut ini digambarkan 

dalam grafik hasil pengujian dengan 

performansi terbaik : 

 

 

 

Gambar 16. Perbandingan data aktual dan 

data prediksi 

Perbandingan data aktual (testing) 

dan hasil prediksi tidak begitu jauh, 

mendekati nilai sebenarnya. Hasil prediksi 

bergantung dengan fungsi yang diperoleh, 

dikarenakan algoritma ini bersifat acak 

maka untuk memperoleh hasil yang 

optimum dibutuhkan observasi dengan 

jumlah yang cukup banyak. Data aktual 

ketinggian gelombang ini bersifat linier, 

sehingga untuk memperoleh nilai prediksi 

yang mendekati nilai aktual tidak terlalu 

sulit, kesalahan prediksi yang dihasilkan 

pun berkisaran 0 dan tidak melebihi 1. 

 Dari keseluruhan skenario 

observasi yang dilakukan, berikut ini fungsi 

optimum yang terbaik yang telah di 

dapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Fungsi optimum 

Dari hasil fungsi optimum yang 

diperoleh, maka dapat digunakan untuk 

memprediksi ketinggian gelombang H+1  

selama tujuh hari kedepan, yang dimulai 

dari tanggal 8 Desember sampai dengan 14 

Desember 2015. 

Tabel 5. Prediksi ketinggian gelombang 

H+7 

 

VI. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini ialah : 

1. Implementasi algoritma grammatical 

evolution dapat digunakan untuk 

memprediksi tinggi gelombang. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan didapatkan performa dalam 

memprediksi ketinggian gelombang 

dengan tingkat akurasi 99,72%. 

3. Dengan menggunakan fungsi optimum 

yang didapat melalui hasil observasi, 

data ketinggian gelombang untuk tujuh 

hari kedepan dapat di prediksi 

berdasarkan data sebelumnya. 

 

 

 

Fungsi 

optimum 

( 1 * x1 ) * ( 1 + ( 0.5 - x3 ) * 

( 0.9 * ( 0.3 * x3 ) * ( 0.8 * 

y6 ) ) ) 

Tanggal 
Ketinggian 

gelombang (m) 

8 Desember 2015 1.249830 

9 Desember 2015 1.245019 

10 Desember 2015 1.244863 

11 Desember 2015 1.244564 

12 Desember 2015 1.244502 

13 Desember 2015 1.244180 

14 Desember 2015 1.219276 
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B. Saran 

Adapun saran yang terkait dalam penelitian 

ini ialah : 

1. Diharapkan menyertakan variabel-

variabel yang terkait dalam 

menentukan tinggi gelombang untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Menggunakan lebih dari satu 

grammar BNF untuk melihat 

grammar BNF mana yang paling 

sesuai dalam menghasilkan fungsi 

yang optimal. 

3. Menggunakan metode seleksi orang 

tua selain roulette wheel, penggunaan 

metode selain dua titik potong untuk 

proses crossover, penggunaan mutasi 

selain metode pertukaran nilai gen 

berdasarkan nilai acak serta seleksi 

survivor selain generational 

replacement. 
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