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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori terkait mengenai topik tentang 

implementasi algoritma ant colony dan observe berbasis optimum relation pada 

turbin angin PMSG untuk mendapatkan daya yang optimal. Bab ini terdiri dari 

beberapa sub-bab, yaitu energi angin, turbin angin, maximum power point 

tracking (MPPT), Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG), ant 

colony optimization (ACO).  

2.1 Energi Angin 

Energi angin adalah salah satu jenis sumber energi terbarukan yang 

potensial untuk menghasilkan energi listrik melalui proses konversi. Energi 

angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari karena proses 

pembentukan angin bermula dari adanya perbedaan tekanan di permukaan bumi 

menyebabkan udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah 

bertekanan rendah, perbedaan tekanan atmosfer ini diakibatkan pemanasan 

permukaan bumi oleh panas matahari yang tidak merata. 

 Pemanfaatan energi angin untuk pembangkitan tenaga listrik saat ini 

menjadi fokusan karena potensinya yang sangat besar belum dimaksimalkan, 

menurut World Wind Energy Association (WWEA) energi angin yang 

terpasang didunia mencapai 456 GW pada tahun 2016. Hal ini disebabkan 

energi angin memiliki keunggulan dalam proses konversinya yang bersih dan 

ramah lingkungan, selain itu bila dibandingkan dengan energi baru dan 

terbarukan yang lain maka energi angina unggul dalam besarnya biaya investasi 

perkWhnya. 
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Mengacu pada kebijakan energi nasional di Indonesia, pembangkit 

listrik tenaga angin (PLTB) ditargetkan 250 MW pada tahun 2015. Hal ini dapat 

tercapai jika melihat potensi Indonesia mengenai energi angin mencapai 9.29 

GW dan potensi tersebut berada di pesisir selatan Jawa, Sumatera serta pulau – 

pulau di Indonesia bagian timur. Hasil penelitian Lentera Angin Nusantara pada 

tahun 2016 menunjukkan besarnya potensi energi angin di kepulauan timur 

Indonesia sangat tinggi dan hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan 

kebutuhan listrik di daerah tersebut yang masih sangat minim.  

Proses konversi energi angin menjadi energi listrik melalui dua tahapan 

yakni bermula dari energi kinetik angin menjadi energi gerak rotor kemudian 

menjadi energi energi listrik. Besarnya energi listrik yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Rotor (kincir), rotor turbin sangat bervariasi jenisnya, diameter rotor 

akan       berbanding lurus dengan daya listrik. Semakin besar diameter 

semakin besar pula listrik yang dihasilkan. 

b. Kecepatan angin, kecepatan angin akan mempengaruhi kecepatan 

putaran rotor yang akan menggerakkan generator.  

c. Jenis generator, generator terbagi dalam beberapa karakteristik yang 

berbeda dan generator yang cocok untuk sistem konversi energi angin 

adalah generator yang dapat menghasilkan arus listrik pada putaran 

yang rendah.  

Terdapat syarat dan kondisi untuk menghasilkan energi listrik jika 

dilihat dari kecepatan anginnya. Tingkat kecepatan angin 10 meter diatas 

permukaan tanah berdasarkan standar Puslitbang BMKG di tahun 2011 beserta 

kondisi alam disajikan dalam tabel 2.1 berikut. 

 



 

7 
 

Tabel 2.1 Tingkatan kecepatan angin dan kondisi alam yang terjadi. 

tingkat kecepatan angin 10 m diatas permukaan tanah 

Kelas 

kecepatan 

(m/s) Kondisi Alam di daratan 

1 0 - 0.2 Tidak terjadi apa – apa 

2 0.3 - 1.5 angin tenang asap lurus keatas 

3 1.6 - 3.3 asap bergerak mengikuti arah angin 

4 3.4 - 5.4 daun diranting bergoyang tenang 

5 5.5 - 7.9 ranting pohon bergoyang dan krikil bergerak 

6 8.0 - 10.7 ranting pohon bergoyang dan bendera berkibar 

7 10.8 - 13.1 

ranting pohon besar bergoyang dan air genangan 

berombak 

8 13.9 - 17.1 

ujung pohon melengkung dan hembusan angin 

tersdengar 

9 17.2 - 20.7 mampu mematahkan ranting pohon besar 

10 20.8 - 24.4 dapat merubuhkan pohon 

11 24.5 - 28.4 menimbulkan kerusakan parah 

12 28.5 - 32.6 Tornado 

 

Berdasarkan tabel 2.1 untuk menghasilkan energi listrik dengan turbin 

angin berjari – jari 1 meter klasifikasi yang sesuai adalah kecepatan angin kelas 

3 sampai kelas 8. Variasi perubahan kecepatan angin  dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor yang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan 

tersebut antara lain pemanasan matahari terhadap permukaan bumi, gaya 

Coriolis dan kondisi geografis. 
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2.2. Turbin Angin 

 Turbin angin adalah alat yang digunakan untuk menangkap energi 

kinetic angin sebelum dikonversi menjadi energi listrik. Angin yang melewati 

area dari sudu bilah turbin angin akan memutar angin. 

2.2.1. Karakteristik Turbin Angin 

Proses konversi energi dari kecepatan angin ke daya mekanik (𝑃𝑚) dan 

produksi torsi (𝑇𝑚) dapat diberikan melalui persamaan (2.1) dan (2.2) berikut 

: 

𝑃𝑚 =
1

2
𝜌𝜋𝑅2𝑣𝑤

3 𝐶𝑝                               (2.1) 

𝑇𝑚 =
1

2
𝜌𝜋𝑅2𝑣𝑤

3 𝐶𝑇                               (2.2) 

Dimana :   𝐶𝑝    adalah koefeosien daya  

   𝐶𝑇   adalah koefisien torsi 

   𝑝  adalah kerapatan udara (kg/𝑚3) 

   𝜋𝑅2  adalah area Sapuan rotor turbin angina       (𝑚2) 

   𝑣𝑤  adalah kecepatam angin 

Koefisien daya merupakan perbandingan antara daya mekanik pada 

shaft turbin terhadap daya yang terdapat pada angin tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi nilai daya mekanik antara lain jumlah blade, bagian airfoil, 

permukaan blade (bentuk dan sudut). Ketika kecepatan angin berubah maka 

kecepatan rotasi  𝑤𝑚harus mencapai nilai 𝐶𝑃 terbaik. Hal ini berarti kecepatan 

rotasi (𝑤𝑚) dan kecepatan angin (𝑣𝑤) harus digabung dalam sebuah parameter 

sebelum sebuah kurva dapat digambarkan. Variabel ini merupakan 
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perbandingan antara R𝑤𝑚terhadap kecepatan angin 𝑣𝑤 dapat disebut 

perbandingan kecepatan ujung λ (tip speed ratio) yang diberikan pada 

persamaan (2.3) [4] 

 λ =
Rwm

vw
                      (2.3) 

Hubungan antara 𝐶𝑃, 𝐶𝑇, dan λ untuk jenis turbin angin yang berbeda 

diperlihatkan pada gambar 2.1 .Dari gambar tersebut didapatkan bahwa 𝐶𝑃 dan 

𝐶𝑇 merupakan fungsi dari perbandingan kecepatan shaft terhadap angin yang 

disebut sebagai kecepatan angin ujung yang hubungannya diberikan pada 

persamaan (2.4). 

            𝐶𝑇 =
𝐶𝑃  

λ
                     (2.4) 

Dari gambar 2.1 terdapat satu titik dimana nilai koefisien daya mencapai 

harga maksimum dan tertinggi pada tipe 3 blade. Pada sistem operasi kecepatan 

tetap maka kecepatan turbin 𝑤𝑚 dijaga tetap. Sehingga karena kecepatan angin 

berubah – ubah, maka perbandingan kecepatan ujung dan koefisien dayanya 

pun akan ikut berubah. Karena karakteristik 𝐶𝑃 yang hanya memiliki satu nilai 

maksimum pada nilai tertentu maka koefisien daya ini hanya akan bernilai 

maksimum pada satu nilai kecepatan angin. 
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Gambar 2.1 Kurva perbandingan antara 𝐶𝑃, 𝐶𝑇, dan λ untuk berbagai jenis 

turbin angin. 

Berbeda pada gambar 2.1 dengan operasi pada kecepatan tak tetap pada 

penelitian yang akan dilakukan, pada sistem operasi kecepatan tak tetap sistem 

dapat menyesuaikan perubahan kecepatan angin terhadap kecepatan turbin 

sehingga sistem akan selalu bekerja pada titik puncak koefisien daya. Hal ini 

dapat memaksimalkan pembangkitan daya untuk setiap nilai kecepatan angin 

yang berbeda, untuk mendapatkan daya puncak maka rotor harus dijaga pada 

kondisi tip speed ratio optimal yang berarti kecepatan angular rotor harus 

berubah secara proporsional terhadap kecepatan angin. Karena kecepatan 

angular rotor tergantung pada frekuensi generator maka tip speed ratio optimal 

daya rotor maksimum yang tersedia bervariasi sesuai dengan frekuensi 

generator. 

2.2.2. Jenis – jenis Turbin Angin 

Turbin angin digunakan pertama kali pada alat penggiling gandum 

untuk pembuatan tepung yang disebut windmill. Dengan berkembangnya 
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teknologi, pemanfaatan turbin angin digunakan untuk mendapatkan energi 

listrik dengan cara mengkopelnya dengan generator. 

Klasifikasi turbin angin berdasarkan jenis baling – baling turbin angina 

terhadap sumbu putarnya dibagi menjadi dua jenis turbin angin sumbu 

horizontal (TASH) dan turbin angina sumbu vertical (TASV). Kedua jenis 

turbin angin ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing – masing dan 

penggunaannya disesuaikan sesuai kebutuhan.[5] 

2.2.2.1. Turbin Angin Sumbu Horizontal 

Turbin angin horizontal adalah bentuk umum dari turbin angin pada 

awalnya, desain yang mirip dengan kincir angin ini memiliki blade yang mirip 

propeller dan berputar pada sumbu vertical. 

Turbin angin horizontal memiliki poros rotor dan generato pada puncak 

tower dan harus diarahkan ke arah angin bertiup. Turbin yang berukuran kecil 

mengarah ke angin dengan bantuan wind plane yang diletakkan pada rotor, 

sedangkan untuk tubrin yang berukuran besar dilengkapi dengan sensor yang 

terhubung motor servo sehingga dapat mengarahkan blade sesuai dengan arah 

angin. Untuk turbin yang berukuran besar biasanya memiliki gearbox yang 

merubah kecapatan putar rotor untuk ditransfer ke generator menjadi lebih 

cepat. 

Karena tower penyangga untuk turbin angin jenis ini menghasilkan 

turbulensi maka turbin biasanya mengarah ke arah angin dari depan (Upwind 

Turbine). Blade turbin dibuat kaku untuk menghindari dampak terdorongnya 

kebelakang saat terjadi hembusan angin yang kencang. Penempatan blade juga 

harus diperhatikan agar saat terjadi arah angin dari belakang (Downwind 

Turbine) , blade diperbolehkan untuk dapat melengkung sehingga mampu 

bertahan untuk tidak patah saat terkena hembusan kencang yang berasal dari 

arah belakang. 
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Kelebihan turbin angin sumbu horizontal antara lain adalah : 

a) Pemasangannya pada tower yang tinggi memungkinkan untuk 

mendapatkan kekuatan angin yang besar. Pada beberapa area, setiap 10 

meter kenaikan kekuatan kecepatan angin yang terjadi hingga 20% dan 

peningkatan daya hingga 34 %. 

b) Efisiensi yang tinggi akibat blade yang selalu tegak lurus terhadap 

arah angin menerima daya sepanjan putaran. Sebaliknya pada turbin 

vertical, melibatkan gaya timbal balik yang membutuhkan permukaan 

airfoil untuk mundur melawan angin sebagain bagian dari siklus. 

Backtracking melawan angin menyebabkan efisiensi lebih rendah. 

Sedangkan kekurangan untuk turbin angin sumbu horizontal adalah : 

a) Dibutuhkan konstruksi tower yang besar untuk menyangga beban 

blade,gearbox dan generator. 

b) Komponen dari turbin angin harus diangkat ke posisinya yang tinggi 

saat pemasangan, serta penambahan kontrol yow sebagai mekanisme 

untuk mengarahkan blade kearah angin. 

 

2.2.2.2. Turbin Angin Sumbu Vertikal 

 

Turbin angin sumbu vertical memiliki poros rotor yang vertical. Desain 

ini dirancang untuk penempatan rotor agar tidak perlu mengarahkan ke arah 

angin bertiup, desain ini sesuai untuk daerah dimana arah angin sangat variatif 

atau memiliki turbulensi. 

Dengan sumbu vertikal, generator dan komponen primer lainnya dapat 

ditempatkan dekat dengan permukaan tanah,sehingga jarang menggunakan 

struktur bangun menara sebagai penyangga dan hal ini menyebabkan 

pemeliharaan yang relative mudah, kekurangan dari turbin angin jenis ini 

adalah efisiensi yang cenderung lebih rendah dibandingkan turbin angin sumbu 
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horizontal akibat kecepatan angin dekat permukaan tanah yang relative lebih 

rendah. 

Kelebihan turbin angina sumbu vertikal antara lain adalah: 

a) Tidak diperlukan mekanisme yaw (penahan lengkungan pada blade 

saat terdapat hembusan angina yang kencang) 

b) Pemeliharaan yang relative lebih mudah akibat peletakannya yang 

dekat dengan permukaan tanah. 

c) Efisiensi yang lebih rendah dibandingkan turbin angin sumbu 

horizontal akibat kecepatan angina di permukaan tanah relative lebih 

rendah.[5] 

 

2.3 Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) 

Generator merupakan mesin berputar yang berfungsi untuk 

mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik 

menggunakan prinsip medan elektromagnetik. Perpotongan antara belitan 

dengan medan elektromagnetik dapat menghasilkan induksi yang selanjutnya 

terbentuk energi listrik pada belitan. Jenis generator dapat diklasifikasikan 

berdasarkan sinkronisasi putaran elektris dan mekanis, yakni generator 

asinkron dan sinkron. 

Generator sinkron adalah generator yang memiliki frekuensi elektris 

dan mekanis sama, sehingga putaran elektris akan sama cepat dengan putaran 

mekanis. Pada generator sinkron dibutuhkan eksitasi berupa sumber arus searah 

untuk memunculkan medan magnet. Untuk generator sinkron dengan magnet 

permanen tidak membutuhkan sistem eksitasi karena sumber eksitasi 

disediakan oleh magnet permanen pada rotor, hal ini berdampak daya reaktif 

yang dikerluarkan oleh medan magnet tersebut menjadi tetap. Keuntungan 

dalam menggunakan PMSG ini adalah kestabilan di sisi tegangan, biaya yang 

rendah, ketahanan dan kesederhanaan sehingga sesuai untuk pembangkitan 

daya menggunakan turbin angin skala kecil[6]. 
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Prinsip generator sinkron mengenai hubungan frekuensi dan kecepatan 

ditunjukkan oleh persamaan (2.5). 

𝑁𝑠 = 𝑁𝑟 =
120𝑓

𝑝
                    (2.5)                                                                                                             

Keterangan : 

Nr = kecepatan medan rotor (rpm) 

Ns = kecepatan medan stator (rpm) 

p = jumlah kutub 

f = frekuensi (Hz) 

 

 

2.4 Boost Converter 

Pada sistem turbin angin tegangan yang dihasilkan tidak cukup besar 

untuk langsung dihubungkan dengan jaringan tiga fasa sehingga dibutuhkan 

sebuah konverter DC-DC untuk menaikkan tegangan. Maka dari itu digunakan 

Konverter Boost untuk menaikkan tegangan penyearah sebelum akhirnya 

terhubung dengan jaringan tiga fasa[11]. 

Vin

M

Di

C R

 

Gambar 2.2 Boost Converter 

 Dari gambar 2.2 rangkaian konverter terdiri dari satu buah MOSFET, satu buah 

dioda, satu buah kapasitor dan satu buah induktor. Konverter ini memiliki rasio 

konversi tegangan sebagai berikut: 
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𝑉0

𝑉𝑖𝑛
=

1

(1−𝐷)
                 (2.7) 

Dimana Vo adalah tegangan keluaran, Vin adalah tegangan masukan dan D 

adalah duty cycle. Berikut adalah analisa rangkain konverter saat kondisi saklar 

Mosfet on dan off. 

 

a. saklar on 

ketika saklar M on, maka Di dalam kondisi off. 

Vin

M

 

Gambar 2.3 konverter saat saklar ON 

 Pada gambar 2.3 persamaan konverter ketika saklar M on: Energi dari input 

disalurkan ke induktor L. 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝐿                                                                                                 (2.8) 

𝑉𝑖𝑛 = 𝐿
∆𝐼𝐿

𝐷𝑇𝑠
                  (2.9) 

∆𝐼𝐿 =
𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇𝑠

𝐿
                       (2.10) 

Energi dari kapasitor 𝐶2disalurkan ke beban R 

𝑉𝑐 = 𝑉0                 (2.11) 

 

 

 

 

 

L 
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b. Saat saklar off 

Ketika saklar M off maka, dioda Di dalam kondisi on. 

M

CVin

 

 

Gambar 2.4 konverter saat saklar off 

Pada gambar 2.4 persamaan konverter ketika saklar M off: Hubungan 

tegangan kapasitor C dengan tegangan input 

−𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐿 + 𝑉𝑐 = 0                (2.12) 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝐿                   (2.13) 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝐿
∆𝐼𝐿

(1−𝐷)𝑇𝑠
                (2.14) 

Substitusi ∆𝐼𝐿 dari persamaan              (2.10) 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝐿
𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇𝑠

𝐿

(1−𝐷)𝑇𝑠
                 (2.15) 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑖𝑛(
1

1−𝐷
)                             (2.16) 

Substitusi 𝑉𝑐  dari persamaan             (2.11) 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑖𝑛(
1

1−𝐷
)                      (2.17) 

 

c. parameter komponen konverter 

a. induktor L 

𝑃0 adalah daya keluaran, sementara 𝑃𝐶2 adalah daya pada kapasitor 

𝐶2, R adalah besar hambatan 

L D 

R 
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𝑃0 = 𝑃𝐶                 (2.18) 

𝑉0
2

𝑅
= 𝑉𝐶 𝐼𝐿                (2.19) 

(𝑉0)2

(1−𝐷)2𝑅
= 𝑉0𝐼𝐿                (2.20) 

𝐼𝐿 =
𝑉0

(1−𝐷)𝑅
               (2.21) 

𝐼𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝐿𝑥∆𝐼𝐿               (2.22) 

Substitusikan dengan persamaan  (2.9) 

𝐿 =
𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇𝑠

∆𝐼𝐿
               (2.23) 

b. kapasitor 𝐶1 

∆𝑄𝐶 = 𝐶∆𝑉𝐶                (2.24) 

𝐼𝐿. 𝐷𝑇𝑠 =  𝐶∆𝑉𝐶                (2.25) 

𝐶 =
𝐼𝐿

∆𝑉𝐶
𝐷𝑇𝑠               (2.26) 

2.5   Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

Efisiensi konversi energi angin sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

turbin angin yang bersifat non linear dan tergantung pada kecepatan angin. 

Konversi energi angin dapat optimum maka sistem harus beroperasi pada titik 

daya maksimum. Perubahan kecepatan angin dan karakteristik turbin akan 

menggeser titik daya maksimum, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4 

Walaupun kecepatan angin bervariasi, turbin angin harus tetap dapat 

mengekstrak energi angin secara maksimal sehingga diperlukan maximum 

power point tracking (MPPT) yang berfungsi untuk mencari titik daya 

maksimum dan mempertahankan sistem konversi energi angin tetap optimum 

walaupun terjadi perubahan kecepatan angin antara Vcut in dan Vrated . Daya 

keluaran mekanik pada kecepatan angin dipengaruhi oleh tip speed ratio turbin. 

Efisiensi konversi energi tubin akan maksimal jika nilai tip speed ratio sehingga 

perubahan kecepatan angin harus diikuti dengan perubahan kecepatan rotor 

turbin untuk mempertahankan tip speed ratio pada titik optimal [7]. 
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Gambar 2.5  Kurva MPPT berdasarkan hubungan kecepatan rotor dan daya 

generator 

Pada gambar 2.5 kecepatan angin tertentu, daya maksimum akan 

didapatkan jika generator berputar pada kecepatan tertentu pula. Oleh karena 

itu, MPPT pada sistem variable speed wind turbine dilakukan dengan 

mengubah kecepatan rotasi generator terhadap setiap perubahan kecepatan 

angin sehingga daya yang dihasilkan akan maksimum. Metode yang digunakan 

pada MPPT bervariasi sesuai dengan algoritma yang digunakan, dimana tujuan 

dari algoritma ini adalah menemukan titik optimal yang berarti kecepatan tidak 

terlalu jatuh namun arus yang dihasilkan dalam kondisi maksimal. Jika 

kecepatan terlampau rendah hal ini akibat pembebanan berlebih saat torsi 

maksimal telah dicapai dan torsi akan menurun diikuti kecepatan yang 

menurun. Sedangkan untuk pengaturan beban dilakukan oleh konverter DC to 

DC sebagai perantara.  
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      2.6 Ant Colony Optimization  

Ant-based techniques pertama kali digunakan oleh marco dorigo [1996] 

dengan menggunakan ACO untuk menyelesaikan traveling salesman problem 

(TPS). Dalam ACO, setiap semut dalam kawanan yang berjalan akan 

meninggalkan pheromone (semacam zat kimia) pada jalur yang dilaluinya. 

Pheromena ini menjadi semacam sinyal bagi sesama semut. Jalur yang 

dilaluinya. Jalur yang pendek akan menyisakan sinyal yang lebih kuat. Semut 

berikutnya, pada saat memutuskan jalur mana yang harus dipilih biasanya akan 

cenderung memilih untuk mengikuti jalr sinyal yang paling kuat, sehingga jalur 

terpendek akan ditemui karena lebih banyak semut yang akan melewati jalur 

tersebut. Semakin banyak semut yang lewat suatu jalur, semakin kuat sinyal 

dijalur itu.    Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.5, dimna ditunjukan bagaimna 

jalur yang dilalui oleh semut pada saat mencari makan dari sarang sampai ke 

sumber makanan.[9]. 
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Gambar 2.6 Colony semut akhirnya akan memilih lintasan terpendek menuju 

sumber makananya 

Seperti pada gambar 2.6 diatas, algoritme semut adalah sebuah algoritme yang 

meniru perilaku semut dalam mencari makan. Algoritme ini biasanya 

digunakan untuk mencari jarak minimum dari suatu tempat ketempat yang lain.  

 

Perilaku semut dapat dimodelkan sebagai berikut:  

1. semut berjalan secara acak mencari makan disekitar lingkunganya 

2. ketikan mereka menemukan makanan, maka mereka akan kembali 

kesarang mereka dan meninggalkan jejak feromon.  

3. Feromon ini menarik unuk semut yang lain sehingga semut yang lain 

akan cenderung mengikuti jejak feromon. 

4. Ketika semut-semut yang mengambil makanan kembali, mereka akan 

memperkuat feromon pada jalan tersebut. 
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5. Jika ada lebih dari satu jalan yang terbentuk menuju makanan tersebut, 

maka pada jalan yang jaraknya lebih jauh akan semakin lama semut 

bolak-balik melewati jalan tersebut. 

6. Akibatnya jalan yang jaraknya lebih jauh akan kehilangan feromon 

karena ferommonya menguap. 

7. Sedangkan jalan yang paling pendek adalah jalan yang paling menarik 

karena memiliki feomon yang paling banyak.. 

8. Pada akhirnya, semua semut akan mengikuti jalan yang paling pendek 

untuk mendaptkan makanan. 

Semut menggunakan lingkunganya sebagai media komunikasi. Mereka 

bertukar informasi dengan secara tidak langsung dengan menggunakan 

feromon. Cara merekan bertukan informasi ini hanya dipengaruhi semut-semut 

yang berada pada penjangkauan pendeteksi feromon tersebut. Dalam algoritme 

semut, diperlukan beberapa variabel dan langkah- langkah untuk menentukan 

jalur terpendek, yaitu :  

 Langkah 1 

a) Inisialisasi harga parameter-parameter algoritme 

Beberapa parameter yang diinisialisasikan adalah:  

1. Intensitas jarak semut antar kota dan perubahanya (𝜏𝑖𝑗 ) 

2. Banyak kota (𝑛) termasuk x dan y (kordinat) atau 𝑑𝑖𝑗  (jarak antar kota) 

3. Tetapan siklus semut (𝑄) 

4. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (𝛼) 

5. Tetapan pengendali visibilitas (𝛽) 

6. Visibilitas antar kota = 𝐼/𝑑𝑖𝑗 (𝑛𝑖𝑗 ) 

7. Banyak semut (𝑚) 

8. Tetapan penguapan jejak semut (𝜌) 
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9. Jumlah siklus maksimum (𝑁𝐶𝑚𝑎𝑥) bersifat tetap selama algoritma 

dijalankan, sedangkan 𝜏𝑖𝑗 akan selalu dperbaharui harganya pada setiap siklus 

algoritma mulai dari siklus pertama (NC = 1) samapai terjadi jumlah siklus 

maksimum 

 (NC = 𝑁𝐶𝑚𝑎𝑥 ) atau sampai terjadi konvergensi. 

b) Inisialisasi kota pertama setiap semut  

Setelah inisialisasi 𝜏𝑖𝑗 dilakukan, kemudian m semut ditempatkan pada kota 

pertama tertentu secara acak  

 Langkah 2  

Pengisian kota pertama ke dalam tabu list. Hasil inisialisasi kota pertama setiap 

semut dalam langkah 1 harus diisikan sebagai elemen pertama tabu list. Hasil 

dari langkah ini adalah terisinya elemen pertama tabu list setiap semut dengan 

indeks kota tertentu, yang berarrti bahwa setiap tabu (𝐼) bisa berisi indeks kota 

antara 𝐼 sampai 𝑛 sebagaimana hasil inisialisasi pada langkah 1. 

 Langkah 3 

Penyusunan rute kunjungan setiap semut ke setiap kota. Koloni semut yang 

sudah terdistribusi kesejumlah atau setiap kota, akan mulai melakukan 

perjalanan dari kota, akan mulai melakukan perjalanan dari kota pertama 

sebagai kota asal dan kota-kota lainya sebagai kota tujuan. Kemudian dari kota 

kedua, koloni semut akan melanjutkan perjalanan dengan memilih salah satu 

dari kota-kota yang tidak terdapat pada tabu sebagai kota tujuan selanjutnya. 

Perjalanan koloni semut berlangsung terus menerus sampai semua kota 

dikunjungi atau telah menempati tabu. Jika s menyatakan indeks urutan 

kunjungan, kota asal dinyatakan sebagai tabu (s) dan kota-kota lainya 

dinyatakan sebagai (N-tabu), maka untuk menentukan kota tujuan digunakan 

persamaan probabilitas kota untuk dikunjungi. 
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 Langkah 4: 

a) Perhitungan panjang rute setiap semut 

Perhitungan rute tertutup (length closed tour) untuk Lk setiap semut dilakukan 

setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut 

b) Pencarian rite terpendek  

Setelah Lk setiap semut dihitung, akan didapat harga minimal panjang rute 

tertutup setiap siklus atau LminNC dan harga minimal panjang rute tertutup 

secara keseluruhan adalah Lmin. 

c) Perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semu antara kota 

Koloni semut akan meninggalkan jejak-jejakkaki pada lintasan antara kota yang 

dilaluinya. Adanya penguapan dan perbedaan jumlah semut yang lewat, 

menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak kaki 

semut antara kota. 

 Langkah 5 

a) Perhitungan harga intensitas jejak kaki semut antara kota untuk siklus 

selanjutnya 

Harga intensitas jejak kaki semut antar kota pada semua lintasan antar kotaada 

kemungkinan ada perubahan karena adanya penguapan dan perbedaan jumalah 

semut yang melewati. Untuk siklus selanjutnya, semut yang akan melewati 

lintasan tersebut harga intensitasnya telah berubah. Harga intensitas jejak kaki 

semut antar kota untuk siklus selanjutnya dihitung dengan persamaan : 

𝜏𝑖𝑗 =  𝜌. 𝜏𝑖𝑗 +  ∆𝜏𝑖𝑗            (2.27) 

b) Atur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antara kota  

Untuk siklus selanjutnya perubahan harga intensitas jejak semut antar kota 

perlu diatur kembali agar memiliki nilai sama dengan nol 
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 Langkah 6 

Pengosongan tabu list, dan ulangi langkah 2 jika diperlukan. Tabu list perlu 

dikosongkan untuk diisi lagi dengan urutan kota yang baru pada siklus 

selanjutnya, jika jumlah siklus maksimum belum tercapai atau belum terjadi 

konvergensi. Algoritma diulang lagi dari langkah 2 dengan harga parameter 

intensitas jejak kaki semut antar kota yang sudah diperbaharui. 

Ada beberapa algoritma ACO yang telah berhasil menyelesaikan  

masalah optimasi salah satunya ant algoritma. Perbedaan algoritma ACO 

dengan ant algorithm ini terletak pada cara memperbaharui (updating) feramon. 

Secara umum, setiap semut-k memulai perjalanan dari sarang menuju 

makanan yang memilih listasan awal secara acak. Setiap melewati suatu 

lintasan, semut meninggalkan atau meletakkan feromon (𝜏) dan akan menguap 

pada setiap siklus dengan laju penguapan (𝜌). Semakin sering suatu lintasan 

dilewati semut. Maka kuantitas feromon akan semakin tinggi dan akan 

mendorong semut-semut lain untuk melewati lintasan tersebut, sehinnga pada 

akhirnya akan terpilih menjadi suatu lintasan terbaik sebagai solusi. 

2.6.1 Ant Algoritma 

Ant algoritma (algoritma semut) merupakan sebuah teknik optimasi 

yang terinspirasi dari proses alam yang digunakan khusunya dalam 

permasalahan optimasi kombinatorial (combinatorial optimization problem- 

COP). Dalam algoritma ini, terdapat sejumlaj semut buatan, dinamai ants, yang 

berfungsi sebagai agent yang ditugaskan untuk mencari solusi terhadap suatu 

masalah optimasi. Kerja sama antar ants dilakukan dengan cara bertukar 

informasi melalui pheromone yang diletakkan pada ruas-ruas sebuah graf. 

Elemen graf dengan kuantitas pheromone yang tinggi akan memiliki daya tarik 

tersendiri bagi semut-semut yang lain. Kuantitas dari pheromone yang 

disimpan pada masing-masing elemen merupakan sebuah fungsi kualitas dari 
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solusi. Algoritma ini sudah diterapkan pada TPS dan pada Quardratic 

Assigment Problems (QAP). Dalam TPS, sebuah artificial semut 

direpresentasikan sebagai sebuah agen yang bergerakdari kota ke kota pada 

sebuah grafik TPS. Strategi perjalanan dari agen-agen tersebut berdasarkan 

sebuah fungsi propabilitas yang mempertimbangkan dua fakta. Pertama : agen 

tersebut menghitung edge (tepian) yang sudah dikunjungi yang akumulasinya 

dihitung sebagai sebuah jarak dari perjalanan tersebut. Kedua : agen men-sense 

jejak (pheromone) yang tertinggal dari agen-agen yang lain. Semut-semut 

selanjutnya memlih kota 𝑗 yang ada pada list kandidat dengan mengikuti 

transition rule sebagai berikut :  

 𝑗 = {
arg 𝑚𝑎𝑥 

𝑗 𝑢 ∈ 𝑗𝐼
𝑘  

{[𝜏𝑖𝑢(𝑡)][𝑛𝑖𝑢(𝑡)] 𝛽}
}

𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞 < 𝑞0

𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞 >  𝑞0
         

 (2.28) 

 𝑃𝑖,𝑗
𝑘 (𝑡) =  

[𝜏𝑖𝑢(𝑡)[𝑛𝑖𝑢(𝑡)] 𝛽

∑ [𝜏𝑖𝑢(𝑡)[𝑛𝑖𝑢(𝑡)] 𝛽
𝐼𝑢∈𝑗𝐼

𝑘
                                                              (2.29) 

Dimana 𝜏 adalah pheromone, 𝑛 adalah inverse dari jarak antara dua kota, 𝑞 

adalah sebuah variabel rondom yang terdistribusi secara uniform pada range 

nilai [0,1], 𝑗 adalah sebuah list dandidat dan dipilih bedasarkan pada 

probabilitas rule diatas (persamaan 2.27). masing-masing semut memodifikasi 

lingkungan dengan  

Dua cara yang berbeda, yaitu:  

a. update jejak loka: agen bergerak dari satu kota ke kota yang lain dengan meng-

update sejumlah pheromone pada setiap tepi (edge) dengan mengikuti 

persamaan berikut :  

𝜏𝑖𝑢(𝑡) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑢(𝑡 − 1) + 𝜌𝜏0                                                       (2.30) 

Dimna 𝜌 merupakan konstanta evaporasi (penguapan). Nilai 𝜏0 

meruapakan inisial nilai dari jarak pheromone. Nilai ini diperoleh dengan 

menggunakan rumus 𝜏0 = (𝑛𝐿𝑛𝑛)−1 , 



 

26 
 

Dimana n merupakan jumlah kota dan 𝐿𝑛𝑛 panjang tour yang diperoleh 

dengan satu heuristic atau metode pelacakan nears neighborhood. 

b. Update jejak global : ketika semua agen telah melaksanakan satu tour secara 

lengkap, dan agen tersebut menemukan rute terpendek. Maka tepian-tepian 

dilewati oleh agen tersebut akan di update pheromone-nya dengan 

menggunakan persamaan :  

𝜏𝑖𝑢(𝑡) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑢(𝑡 − 1) +
𝜌

𝐿+                                       (2.31) 

Dimana 𝐿+ merupakan panjang dari best tour yang ditemukan oleh satu agen 

dari beberapa agen yang bekerja[9]. 

Inisialisasi parameter 

Buat tour

Cari panjang tour masing-masing 
semut

Menentukan jarak terpendek

Update lokal pheromon

Update global

start

Iterasi maksimum

end

Perubahan  jarak 
makanan semut 

Y

Y

N

N

 

 

Gambar 2.7 Flowcart Ant Colony Optimixation (ACO) 
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