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Abstrak - Penyelenggaraan pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan 
Panwaslu Kabupaten/Kota. Rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh KPU biasanya memakan 
waktu hingga tiga minggu. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya data yang harus 
dikumpulkan. Melihat lamanya hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh KPU, diadakanlah 
proses perhitungan cepat untuk mendapatkan hasil sementara dari pemilu yang telah 
diselenggarakan. Quick count adalah metode hitung cepat yang berbasis pada pengambilan 
sampel yang digunakan untuk menunjukkan hasil sementara dengan tingkat kesalahan (error) 
yang sangat kecil. Salah satu parameter keberhasilan pada Quick count adalah ketepatan dalam 
menentukan TPS yang akan dijadikan sebagai sampel. 

Untuk itu dibuatlah sistem Optimasi Penentuan Sampel TPS Pada Quick count Dengan 
Menggunakan Algoritma Greedy. Algoritma Greedy merupakan  salah  satu  strategi  untuk 
menyelesaikan  persoalan  optimasi.  Hasil  dari  algoritma ini  dapat  mendekati  hasil  yang  
benar-benar  paling optimal,  walaupun  terkadang  solusi  yang  diberikannya hanya  mendekati  
optimal. Hasil penelitian ini adalah menghasilkan 191 tempat pemungutan suara yang optimal 
diambil dari 364 tempat pemungutan suara keseluruhan dengan mempertimbangkan variabel dan 
mengikuti jalur sesuai dengan algoritma Greedy. 
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 Abstrack - The organization of the elections by the Election Commission (KPU) 

and Regency / City supervised by the Election Supervisory Committee (Panwaslu) and 

Provincial Election Supervisory Committee of Regency / City. Official recapitulation conducted 

by the Commission usually takes up to three weeks. It is caused by the amount of data that must 

be collected. See how long the official recapitulation conducted by the Commission, they held 

fast calculation process to obtain the preliminary results of the elections have been held. Quick 

count is a quick calculation method based on sampling is used to show the interim results with 

an error rate (errors) are very small. One of the parameters of success on the Quick count is the 

accuracy in determining the polling stations will be used as a sample.  

 

To that made system Sampling Optimization Quick count TPS On Greedy Algorithms 

Using. Greedy algorithms is one strategy to solve optimization problems. The results of this 

algorithm can approach the results really the most optimal, although sometimes the solutions 

that it provides only near optimal. The result of this research is to produce 191 polling stations 



optimal taken from 364 polling stations entirety by considering the variables and follow the path 

according to the algorithm Greedy. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pemilihan umum anggota legislatif 

ataupun pemilihan umum presiden merupakan 
pesta rakyat terbesar yang diadakan sekali 
dalam lima tahun. Pemilihan umum yang 
akrab disebut Pemilu Legislatif ini bertujuan 
untuk memilih anggota DPR, DPD, serta 
DPRD se-Indonesia, yang akan menjabat 
dalam periode waktu tertentu. Selain pemilu 
yang serentak diadakan di Indonesia, terdapat 
juga pemilihan umum yang diadakan untuk 
memilih pejabat daerah, seperti pilkada.  
 

Rekapitulasi resmi yang dilakukan 
oleh KPU biasanya memakan waktu hingga 
tiga minggu. Hal tersebut disebabkan oleh 
banyaknya data yang harus dikumpulkan dari 
seluruh wilayah di Indonesia. Melihat lamanya 
hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh 
KPU, diadakanlah proses perhitungan cepat 
untuk mendapatkan hasil sementara dari 
pemilu yang telah diselenggarakan. Proses 
perhitungan cepat inilah yang biasa disebut 
sebagai Quick count.  

Algoritma Greedy merupakan 
algoritma yang dapat memecahkan masalah 
dengan membuat pilihan yang tampaknya 
terbaik pada saat tertentu. Banyak masalah 
optmasi yang dapat diselesaikan dengan 
menggunakan algoritma Greedy. Beberapa 
masalah mungkin tidak menemukan solusi 
yang efisien, tetapi pada algoritma Greedy 
mampu memberikan solusi efisien yang dekat 
dengan optimal (Malik Dkk, 2014). 

Oleh  karena itu, algoritma  Greedy  
lebih  banyak  digunakan  untuk  mencari 
hampiran  terhadap  sebuah  solusi.  Untuk  
mendapatkan solusi  yang  paling  mendekati  

solusi  sebenarnya, pendefinisian fungsi 
seleksi harus dilakukan dengan hati-hati. 
Penggunaan  algorima  lain  seperti  program  
dinamis mungkin dapat menghasilkan solusi 
lebih baik. Namun dibandingkan dengan 
pemilihan secara random seperti  yang  biasa  
dilakukan,  algoritma  Greedy  dapat 
menghasilkan solusi yang lebih baik. 
 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang kasus 

diatas, maka perumusan masalah yang akan 
diangkat pada tugas akhir ini adalah 
bagaimana merancang suatu aplikasi yang 
dapat mengoptimasi serta menentukan tps 
yang tepat untuk dijadikan sampel pada Quick 
count dengan menggunakan algoritma Greedy. 

 

C. Batasan Masalah 
Adapun agar pembahasan menjadi 

lebih terarah dan tidak menyimpang serta 
sesuai dengan latar belakang yang sudah 
diuraikan, maka diperlukan pembatasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Data – data yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan ini mencakup 
beberapa parameter yaitu jumlah pemilih 
pada tps, jumlah surat suara sah dan 
tidak sah, jumlah surat suara tidak 
terpakai. 

2. Algoritma yang di gunakan adalah 
algoritma Greedy. Algoritma-algoritma 
yang lain untuk optimasi sampel tps 
tidak dibahas dalam penulisan ini 

 



D. Tujuan Penilitian 

Berdasarkan latar belakang dan 
rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, 
maka disimpulkan tujuan dari penulisan Tugas 
Akhir ini yaitu: 

1. Untuk mengoptimasikan sampel tps 
pada Quick count dengan menggunakan 
algoritma “Greedy” yang mampu 
mengidentifikasi tps yang mencakup 
beberapa parameter sehingga dapat 
menghasilkan target sampel tps pada 
pilkada yang ada di kota Tanjungpinang. 

2. Membangun sebuah aplikasi yang dapat 
mengoptimalkan dan menentukan tps 
yang tepat untuk dijadikan sampel pada 
Quick count pilkada. 

 
E. Manfaat Penelitian 

 
Aplikasi yang di rancang akan mempermudah 
dan mempercepat lembaga atau petugas yang 
mengadakan Quick count dalam menentukan 
tps yang tepat 
 

 
II.  KAJIAN LITERATUR 
A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam 
penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil 
penelitian terdahulu antara lain: 

Passa (2010) dalam penelitiannya 
menerapkan algoritma Greedy pada persoalan 
pewarnaan graf. Greedy merupakan  salah  
satu  algoritma pemecahan masalah yang 
sering digunakan pada teori graf. Algoritma 
Greedy  memberikan solusi per langkah 
dimana setiap langkah yang diambil 
merupakan solusi optimal  yang  bisa  
didapatkan  pada  saat  tersebut. Tidak  semua  
persoalan  pada  pewarnaan  graf  yang  
diselesaikan  menggunakan algoritma Greedy 
menuju kepada hasil optimum global. 
Penggunaan algoritma  Greedy  tetap  
membantu  dalam  mengurangi pemakaian 

warna pada pewarnaan graf tidak berarah dan  
memberikan  solusi  sebuah  optimum  lokal  
yang merupakan  solusi  yang  cukup  efektif  
dibandingkan penggunaan  algoritma  brute  
force  yang  memakan waktu lama. 

Faisal (2015) dalam penelitiannya 
mengimplementasi algoritma Greedy untuk 
masalah  penukaran  uang.  Dari  sejumlah  
uang yang  dimiliki  saat  ini  akan  ditukarkan  
dengan beberapa  uang  pecahan  yang  ada.  
Berapa jumlah minimum uang pecahan yang 
diperlukan untuk  penukaran  tersebut. 
Algoritma  Greedy  merupakan algoritma yang 
paling sering dan popular digunakan dalam 
menyelesaikan  permasalahan- permasalahan 
mengenai  perihal  yang  berkaitan  dengan 
optimasi.  Persoalan  optimasi  (optimization 
problems)  adalah  persoalan  yang  menuntut 
pencarian  solusi  optimum, dan  pada  akhir 
algoritma  memperoleh  optimum  global 
(yang  pada  contoh  ini  merupakan  solusi 
optimum).  Tujuan  dari  persoalan  optimasi 
penukaran  uang  adalah  untuk  mencari  
jumlah penukaran  uang  seminimal  mungkin  
yang diperlukan solusi yang dihasilkan pada 
masalah penukaran  uang. 

Francois dan Boeffard (2002) dalam 
penelitiannya yang berjudul aplikasi untuk 
pembangunan kemampuan bicara basis data 
secara terus menerus menerapkan algoritma 
Greedy untuk  membangun database dan 
menghadirkan fitur linguistik yang bervariasi 
serta mengatur set kalimat dan ucapan agar 
terdengar baik bagi pendengar. Algoritma 
Greedy mampu memilih solusi optimal 
pemilihan 3000 kalimat yang disusun secara 
baik dan benar.  

Hermawan (2012) dalam penelitiannya 
menjelaskan dan menggambarkan bahwa 
algoritma  Greedy  dapat membantu dalam 
permainan  congklak dan  cukup  baik  dapat  
digunakan  untuk  memilih lubang yang 
dimungkinkan memperoleh biji terbanyak. 
Kombinasi  dan  cara  berfikir  yang dinamis,  
pemain  komputer  dapat  memutuskan  kapan  
harus  menyelamatkan  biji lubangnya atau 



lebih memilih memperoleh biji sebanyak-
banyaknya. Algoritma Greedy yang  
digunakan  dapat  membantu  mendapatkan  
solusi  lokal  yang  optimal  walaupun  tidak  
selalu menghasilkan solusi terbaik secara 
keseluruhan. 

B.   Landasan Teori 

1. Optimasi 
 Optimasi adalah setiap usaha untuk 
memperoleh kondisi terbaik untuk suatu 
masalah. Bidang rekayasa atau engineering 
merupakan bidang ilmu yang senantiasa 
dihadapkan pada masalah optimasi dalam 
melakukan perancangan maupun dalam 
penyelesaian masalah. 

2. Quick count 
Metode Quick count (hitung cepat) mulai  
merebak  ditanah  air  semenjak 
diberlakukannya  pemilihan  umum  langsung,  
baik  nasional  maupun  pemilihan kepala  
daerah  langsung  (pilkada). 

3. Algoritma Greedy 
Algoritma  Greedy  adalah  salah  satu  yang  
paling banyak  digunakan dalam  masalah  
optimasi, Greedy berarti tamak atau rakus 
penamaan  tersebut  dikarenakan  prinsip  
utama  algoritma  ini  adalah  mengambil  
solusi  yang  paling  baik  pada  saat  itu  juga. 
Solusi  yang  baik  ini  adalah  solusi  yang  
memberikan sumbangan  paling  berarti  
(memiliki  bobot  paling  kecil ataupun bobot  
yang  paling  besar)  dan  masih memenuhi  
syarat-syarat  yang  diberlakukan  dalam 
pengambilan. 

a. Himpunan Kandidat 
Himpunan kandidat  merupakan  

himpunan  yang mengandung elemen-elemen 
yang  dapat  menjadi  bagian dari solusi. 

b. Himpunan Solusi  
Himpunan  solusi  terdiri  dari  elemen-

elemen  yang sesungguhnya merupakan 
bagian dari himpunan kandidat dan apabila 

dikumpulkan  bersama  dapat  menjadi  solusi 
global  dari  permasalahan  yang  ada. 

c. Fungsi Seleksi  
Fungsi  inilah  yang  berperan  dalam  

pemilihan  solusi lokal  setiap  tahap  dalam  
algoritma  Greedy.  Solusi  lokal pada  tahap  
tersebut  adalah  nilai  yang  dihasilkan oleh 
fungsi seleksi yaitu nilai setiap variabel yang  
memiliki  selisih  terkecil  dengan jumlah rata-
rata pada TPS. 

d. Fungsi Kelayakan  
Fungsi yang digunakan untuk 

mengetahui apakah solusi yang optimal itu 
masih sesuai dengan syarat yang diminta 
dalam  persoalan.  Fungsi  kelayakan  
merupakan  pembatas dalam  pemanfaatan  
fungsi  seleksi,  karena  hasil  fungsi seleksi 
haruslah dinyatakan layak. 

e. Fungsi Obyektif  
Optimasi  yang  diharapkan  dari  

pemecahan  masalah dengan menggunakan 
algoritma  Greedy, biasanya bersifat mencari 
yang sekecil-kecilnya atau  mencari yang 
sebesar bersarnya (Desvira, 2014). 

Dalam  menentukan  besar  jumlah  
sampel yang  akan  digunakan dalam 
algoritma Greedy menggunakan rumus 
sebagai berikut (Riduan, 2005) : 

Rumus Slovin :               		n =
�

�����
   

4. Model Pengembangan Sistem 
Metode Waterfall 

 



Gambar 1. Siklus hidup perangkat lunak 
model waterfall 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Fokus Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di daerah Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 
Penelitian ini dilakukan dengan Penerapan 
Algoritma Greedy untuk Optimasi Sampel 
TPS Pada Quick count. 

B. Metode Perancangan System 
Untuk memperoleh gambaran sistem 

yang akan dibangun, maka sistem di modelkan 
sebagai berikut.: 

 
Gambar 2. Diagram Konteks 

 

C. Jenis data yang diperlukan 
  Adapun data yang di perlukan adalah : 
1.  Jumlah pemilih pada masing-masing tps 

yang ada di lingkungan kota 
Tanjungpinang. 

2.  Jumlah surat suara sah pada masing-
masing tps. 

3.  Jumlah surat suara tidak sah pada 
masing-masing tps. 

4.  Jumlah surat suara tidak terpakai pada 
masing-masing tps. 

5.  Alamat tps. 

D. Metode Pengumpulan Data 
Studi literatur yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan study dari jurnal yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas, juga 
melalui artikel-artikel dari internet 
mewawancari langsung kepada lembaga 
survey  yang mengetahui kriteria tps yang 
berhak dijadikan sampel. 

 

E. Alat bantu penelitian 
Adapun perangkat keras (hardware) 

yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 
berupa : 
1. Laptop Toshiba Intel Core i3 (1.50 

Ghz)  

Perangkat lunak (software) yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini berupa 
: 
1. Sistem Operasi Windows 7  
2. Adobe Dreamweaver CS3 
3. XAMPP Control Panel v3.2.1 
4. Microsoft Word 2010 
5. Microsoft Excel 2010 

IV. PERANCANGAN DAN 
IMPLEMENTASI 

A. Perancangan Sistem 

B. Kebutuhan Data 
Data yang digunakan adalah data rekapitula 
hasil pilkada pada tahun 2012. 
 
 
 
 
 
 
 



C.   Flowchart Diagram Penentuan 
Sampel Tps Algoritma Greedy 

 
Gambar 3. Flowchart Penentuan Sampel 

Tps Algoritma Greedy 
 
 
 

D.  Proses Perhitungan Manual 
Algoritma Greedy 

E.  Perancangan DFD (Data Flow 
Diagram) 

1. DFD Level 0 

 
Gambar 4. DFD Level 0 

2.  DFD Level 1 

 
 Gambar 5. DFD Level 1 

F.  Perancangan Basis Data 
Rincian dari ERD digambarkan dengan 

struktur database yang terdiri dari kolom-
kolom yang memiliki atribut berupa nama 
kolom, tipe data, lebar data dan keterangan. 
Struktur database menunjukkan daftar 
kebutuhan tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data yang diperlukan pada sistem 
ini. Berikut tabel-tabel yang digunakan: 

1. Tabel User 

Nama Database : Optimasi 
Greedy 
Nama Tabel  : user 
Primary Key  : username 
 

 



Tabel 10. Struktur Tabel User 
N
O 

Nama 
Field 

Tipe 
Data 

Leba
r 

Keterang
an 

1 
userna
me 

varch
ar 

255 
username 

admin 

2 nama 
varch

ar 
255 

nama 
admin 

3 
passwor
d 

varch
ar 

32 password  

 

2. Tabel Tps 

Nama Database :Optimasi 
Greedy 
Nama Tabel  : tps 
Primary Key  : no 

Tabel 11.  Struktur Tabel Tps 

N
O 

Nama 
Field 

Tipe 
Dat

a 

Leba
r 

Keteranga
n 

1 no int 11 no tps 

2 
jumlah 
pemili
h 

int 11 
jumlah tps 

data 

3 sah int 11 
surat suara 

sah 

4 
tidak 
sah 

int 11 
surat suara 
tidak sah 

5 
tidak 
terpaka
i 

int 11 
surat suara 

tidak 
terpakai 

6 alamat  text  alamat tps 
 

3. Tabel Greedy 

Nama Database : Optimasi 
Greedy 
Nama Tabel  : Greedy 
Primary Key  : id 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12. Struktur Tabel Greedy 

N
O 

Nam
a 

Field 

Tipe 
Data 

Leba
r 

Keteranga
n 

1 id 
varcha

r 
50 id 

2 data text  data id 

 

I.  Implementasi 
Implementasi dan hasil tampilan dari 

aplikasi optimasi sampel tps yang dibangun 
sebagai berikut: 

1. Tampilan Utama 
 Ketike user pertama sekali membuka 
sistem ini, tampilan utama seperti berikut ini : 

 
Gambar 17. Tampilan Utama 

 



a) Tampilan Data Tps 

(1)  Tampilan Hasil Lihat Data Seluruh 
Tps 

 
Gambar 18. Tampilan Hasil Lihat 

Data Seluruh Tps 

(2) Tampilan Halaman Input Data Tps 
Tampilan input data tps merupakan 

fasilitas yang diberikan untuk admin 
menginputkan data tps yang baru. 

 
Gambar 19.Tampilan Menu Input 

Data Tps 

b. Tampilan Login Admin 
Tampilan Login merupakan tampil 

admin untuk melakukan aktivitas sebagai 
admin dengan cara menginputkan username 
dan password yang telah tersimpan didalam 
database user. 

  
Gambar 20. Tampilan Login Admin 

 

1) Tampilan Dashboard Admin 
Setelah admin berhasil menginputkan 

username dan password sistem setelah itu 
admin akan diberikan fasilitas untuk melihat 
data tps, optimasi Greedy, edit akun dan 
logout seperti dibawah ini. 

 
Gambar 21. Tampilan Menu 

Dashboard Admin 
 

b. Tampilan Hasil Optimasi Greedy 
Halaman Hasil Optimasi Greedy 

merupakan halaman untuk melihat hasil akhir 
dari perhitungan solusi optimum sampel tps 
yang layak dalam kategori baik itu hasil 
optimasi global dan hasil optimasi lokal. 



1. Tampilan Hasil Optimum Global 

 
Gambar 22. Tampilan Solusi Optimum 

Global 

2.Tampilan Lihat Hasil Optimum Lokal 
Sampel TPS  

 
Gambar 23. Tampilan Solusi 

Optimum Lokal 
 

(1) Tampilan Solusi Optimum Lokal 
Jumlah pemilih 
 

 
Gambar 24. Tampilan Solusi 

Optimum Lokal Jumlah Pemilih 



b) Tampilan Solusi Optimum Lokal Surat 
Suara Sah 

 
Gambar 25. Tampilan Solusi 

Optimum Lokal Surat Suara Sah 
 

c) Tampilan Solusi Optimum Lokal Surat 
Suara Tidak Sah 

 
Gambar 26. Tampilan Solusi 

Optimum Surat Suara Tidah Sah 

d)  Tampilan Solusi Optimum Lokal 
Surat Suara Tidak Terpakai 

 
Gambar 27. Tampilan Solusi 

Optimum Lokal Surat Suara Tidak 
Terpakai 

c) Tampilan Edit Akun 

 
Gambar 28. Tampilan Edit Akun 

 



 
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Perhitungan 
Berdasarkan data aktual yang di dapatkan 
penulis dapat menentukan tps mana yang 
termasuk dalam sampel untuk digunakan pada 
Quick count dengan melakukan perhitungan 
algoritma. Analisa untuk menentukan sampel 
adalah dengan menggunakan semua  tps  yang  
ada pada daerah pemilihan kemudian 
menentukan variabel yang dipilih sebagai 
penentu seleksi sampel, kemudian setelah 
mendapatkan variabel penulis menyeleksi 
variabel dengan membagi nilai variabel dengan 
jumlah pemilih  sehingga menghasilkan data 
persen dari setiap suarat suara sah, surat suara 
tidak sah dan surat suara tidak terpakai, 
langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata 
setiap variable dengan banyaknya jumlah tps. 
Terakhir menentukan tps yang memiliki selisih 
terkecil dari oerhitungan rata-rata dengan 
jumlah variable tiap tps kemudian memeriksa 
kelayakan tps tersebut dengan nilai optimum 
tertinggi sejumlah nilai sampel yang telah 
ditentukan dengan rumus slovin sebelumya.   
 
 

B. Analisa Perhitungan Algoritma 
Greedy 

Berdasarkan hasil perhitungan manual 
pada bab 4 dengan menggunakan 15 data 
contoh, maka peneliti mengaplikasikan 
perhitungan tersebut dalam perhitungan sistem 
dengan seluruh data pemilu kota 
tanjungpinang yang berjumlah 364 tps, data 
terlihat seperti pada tabel 1, dengan 
melakukan perhitungan algoritma Greedy dan 
mengikuti langkah-langkah sesuai yang 
dipaparkan sebelumnya, dengan mencari nilai 
sampel pada data keseluruhan, dengan 
menggunakan rumus slovin. 

n =
N

1 + N��
 

Dalam penelitian ini penulis 
mengingkan kebenaran sebesar 95% maka 
toleransi errornya sebesar  5% (0,5). 

� =
���

�����(�,�)�
  = 191 

Didapatkan banyaknya sampel 191 
jumlah tps yang layak pada Quick count, 
kemudian untuk mencari no.tps beserta alamat 
tps yang dikategorikan penulis menggunakan 
algoritma Greedy sehingga menghasilkan hasil 
tps yang optimal utuk lembaga yang 
menyelenggarakan Quick count, berikut ini 
daftar pemilu yang dikategorikan layak dalam 
191 tps terpilih. 
 
 

VI. PENUTUP 
 

A.     Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil penelitian tentang optimasi penentuan 
sampel tps dengan menggunakan algoritma 
Greedy  adalah :  

1. Rancangan sistem penentuan sampel tps 
diterapkan pada lembaga-lembaga yang 
melaksanakan Quick count sebagai sistem 
untuk mengoptimasi sampel tps agar hasil 
yang didapatkan akurat. 

2. Sistem memberikan kemudahan pada 
lembaga-lembaga untuk mengetahui tps mana 
saja yang layak untuk dijadikan sampel pada 
Quick count. 

3. Lembaga-lembaga menjadi lebih efisien 
dalam menentukan tps yang layak sehingga 
dapat meminimaliskan pekerjaan dalam 
melaksanakan Quick count. 

 

B.  Saran 
Saran penelitian selanjutnya perlu 

dilakukan pengembangan sistem optimasi ini 
adalah : 



1. Agar dapat mengikuti perkembagan 
teknologi, maka sistem optimasi sampel tps ini 
sebaiknya perlu dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhaan lembaga yang akan melaksankan 
Quick count. 

2. Diharapkan lembaga-lembaga dapat terus 
mempertahankan konsistensi dalam 
menggunakan sistem penentuan tps ini 
sehingga proses penentuan  lebih 
termanajemen dengan baik. 

3. Sebaiknya menggunakan metode optimasi 
lainnya agar dapat diketahui hasil optimal 
yang lebih akurat dan lebih baik. 
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