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ABSTRACT. This paper discuss some properties of the Griewank function in three 

dimentional spaces. The graph of Griewank function is a paraboloid with some oscilation 

superimpose on it. If its domain includes zero, then Griewank function has its optimum 

value (i.e. global minimum value) of zero at the origin. It is also has many maximum and 

minimum local. Therefore, in this paper we also examine approximate optimal value 

(maximum and minimum global of Griewank function for the domain between 10 and 30 

by using the strawberry algorithm with Griewank function as its objective function. The 

most efficient optimal value are given by the maximum generation of 30 and iteration 

number of 10. The global maximum  value is 2.37779, which occurs at the point of 

(28.29026, 26.68020). Meanwhile, the global minimum is 0.106024, which occurs at the 

point of (15.69903, 13.31417). This global maximum (minimum) is higher (lower) 

compare to that of given by toolbox optimization of software Maple 13. 

 

Keywords: strawberry algorithm, Griewank function, optimal value, toolbox 

optimization.  

ABSTRAK. Pada makalah ini dibahas sifat-sifat fungsi Griewank di ruang tiga dimensi. 

Grafik fungsi ini berupa paraboloid yang disertai dengan osilasi. Jika daerah asal fungsi 

Griewank memuat titik asal, maka fungsi ini hanya mempunyai satu nilai optimum (yaitu 

nilai minimum global) sebesar nol di titik asal dan sejumlah. Namun demikian, di luar 

titik asal fungsi ini mempunyai banyak nilai maksimum dan minimum lokal. Oleh karena 

itu, pada makalah ini juga dibahas penentuan nilai (maksimum dan minimum global) 

hampiran untuk fungsi Griewank dengan daerh asal antara 10 dan 30 menggunakan 

algoritma stroberi yang mempunyai fungsi tujuan berupa fungsi Griewank. Nilai optimum 

yang paling efisien diperoleh untuk jumlah generasi 30 dan iterasi sebanyak 10 kali. Pada 

daerah asal antara 10 dan 30, nilai maksimum global sebesar 2,37779 terjadi di titik 

(28,29026; 26,68020), sedangkan nilai minimum global sebesar 0,106024 terjadi di titik 

(15,69903; 13,31417). Nilai maksimum (minimum) global ini lebih tinggi (rendah) 

dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh toolbox optimization dengan software Maple 

13. 

Kata kunci : algoritma stroberi, fungsi Griewank, nilai optimum, toolbox optimization. 
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1. PENDAHULUAN 

Optimisasi adalah suatu proses memaksimumkan atau meminimumkan 

suatu fungsi tujuan dengan tetap memperhatikan kendala yang ada (Siregar, 2010: 

17). Masalah optimisasi mempunyai dua bentuk fungsi tujuan, yaitu fungsi linier 

dan fungsi nonlinier. Salah satu fungsi tujuan nonlinier adalah fungsi Griewank. 

Fungsi Griewank biasanya digunakan sebagai fungsi uji untuk algoritma pada 

masalah optimisasi, khususnya untuk kasus minimisasi. Nilai optimum dari fungsi 

Griewank diperoleh secara hampiran. Nilai optimum dapat berupa maksimum 

global atau minimum global. Locatelli (2003) menyatakan bahwa minimum 

global dari fungsi Griewank sebesar 0 terjadi di titik asal. Sementara itu, fungsi 

Griewank mempunyai banyak minimum lokal maupun maksimum lokal. Oleh 

karena itu, perlu diselidiki nilai optimumnya apabila daerah asal dari fungsi 

Griewank tidak melalui titik asal.  

Nilai optimum suatu fungsi tidak selalu diperoleh secara eksak. Jika nilai 

optimum secara eksak tidak dapat diperoleh, maka nilai optimum dapat diperoleh 

secara hampiran. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai optimum secara 

hampiran adalah dengan mencari solusi optimum secara hampiran dari masalah 

optimisasi yang fungsi tujuannya adalah fungsi yang dicari nilai optimumnya.    

Solusi optimum secara hampiran dari masalah optimisasi dapat diperoleh 

salah satunya dengan menggunakan algoritma metaheuristik. Pada tahun 2011, 

Salhi dan Fraga memperkenalkan algoritma metaheuristik baru yang disebut plant 

propagation algorithm (PPA) atau algortima stroberi. Algoritma ini dibuat 

berdasarkan cara tanaman stroberi berkembang biak dengan menggunakan stolon. 

Algoritma stroberi dapat diimplementasikan dengan mudah untuk menyelesaikan 

masalah optimisasi karena algoritma stroberi memiliki parameter yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan algoritma metaheuristik yang lain (Sulaiman, dkk., 

2014). Beberapa parameter dari algoritma stroberi ini antara lain adalah jumlah 

generasi. Selain itu, dalam menjalankan program algoritma stroberi perlu 

dilakukan dalam beberapa kali iterasi. Pada Salhi dan Fraga (2011) maupun 

Sulaiman, dkk. (2014), belum dikaji mengenai pengaruh banyaknya iterasi, 

jumlah generasi serta waktu komputasi yang diperlukan untuk mendapatkan nilai 
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optimum. Selain itu, nilai optimum yang dihasilkan dari algoritma stroberi juga 

belum dibandingkan dengan menggunakan toolbox optimization pada Maple 13. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai fungsi Griewank dan 

penentuan nilai optimumnya menggunakan algoritma stroberi serta 

membandingkan nilai optimum tersebut dengan nilai optimum hampiran yang 

diperoleh dengan menggunakan toolbox optimization pada Maple 13. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, deskripsi dari fungsi Griewank diperoleh dari hasil 

studi pustaka. Selanjutnya, nilai optimum dari fungsi Griewank (baik kasus 

maksimisasi maupun minimisasi) dicari dengan menggunakan algoritma stroberi. 

Program untuk algoritma stroberi dimodifikasi dari program yang digunakan oleh 

Sulaiman, dkk. (2014) dengan mengubah fungsi tujuan, menambahkan waktu 

komputasi, dan memvariasi nilai k (banyaknya iterasi) maupun ngen (jumlah 

generasi). Nilai optimum yang diperoleh secara hampiran menggunakan algoritma 

stroberi akan dibandingkan dengan nilai optimum secara hampiran yang diperoleh 

menggunakan toolbox optimization dalam software Maple 13. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Fungsi Griewank 

Fungsi Griewank pertama kali diperkenalkan oleh Andreas Griewank pada 

tahun 1981. Fungsi Griewank didefinisikan sebagai  
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untuk 600 600ix   dengan i = 1, 2, ... n dan x = 1 2( , ,..., )nx x x (Locatelli, 2003). 

Pada penelitian ini hanya akan dibahas fungsi Griewank di ruang dimensi 3 

(dengan n = 2), yaitu 
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Fungsi Griewank  mempunyai nilai minimum global 0 yang terletak di titik asal 

(Locatelli, 2003). Namun demikian, fungsi ini memiliki nilai minimum lokal dan 
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maksimum  lokal  yang  sangat  banyak.  Grafik  fungsi  Griewank untuk n = 2, 

dan 600 600,ix   i = 1, 2, disajikan pada Gambar 3.1. Grafik fungsi Griewank 

untuk  600 600,ix    i = 1, 2, nampak mulus dikarenakan domain yang lebar. 

Untuk memperlihatkan bahwa grafik fungsi Griewank berosilasi, pada Gambar 

3.2 disajikan  grafik  fungsi  Griewank untuk n = 2, dan 100 100,ix    i = 1, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1     Gambar 3.2 

 

Fungsi Griewank (3.1) dapat dituliskan sebagai 
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Persamaan (3.2) merupakan fungsi kuadrat yang mempunyai minimum 

global di titik asal, yaitu posisi yang sama dari minimum global fungsi Griewank. 

Grafik dari persamaan (3.2), berupa paraboloid dan diberikan oleh Gambar 3.3. 

Persamaan (3.3) merupakan fungsi yang berosilasi. Grafik dari persamaan (3.3) 

diberikan pada Gambar 3.4. Pada dasarnya, osilasi yang diberikan oleh fungsi 2h

terletak di atas (superimposed) fungsi 2f  dan menghasilkan banyak minimum 

lokal (Locatelli, 2003). 
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Gambar 3.3 Grafik persamaan (3.2)  Gambar 3.4 Grafik persamaan (3.3) 

 

Gambar 3.3 pada dasarnya berbeda dengan Gambar 3.1. Perbedaan ini 

diakibatkan oleh fungsi 2h  yang berosilasi. Namun, karena osilasi yang 

dimunculkan sangat rapat (seperti terlihat pada Gambar 3.4), maka grafik pada 

Gambar 3.1 terlihat seolah tidak berosilasi. Hal ini juga diakibatkan karena 

besarnya domain yang digunakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis 

tertarik untuk meneliti fungsi Griewank pada domain yang lebih kecil yaitu 

110 30x   dan 210 30x   yang disajikan pada Gambar 3.5. Selain itu, domain 

ini juga dipilih agar dapat diketahui nilai minimum dan maksimum global dari 

fungsi Griewank jika tidak melewati titik asal yaitu (0,0). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik fungsi Griewank untuk n = 2, 10 30,ix   i = 1, 2 

 

3.2 Nilai Optimum Hampiran Menggunakan Toolbox Optimization 

Perhitungan nilai optimum hampiran dari fungsi Griewank dengan 

menggunakan toolbox optimization yang ada pada software Maple 13 untuk kasus 

maksimisasi dan minimisasi diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Membuka software Maple 13 dengan cara memilih icon software Maple 13. 

2) Setelah software terbuka, dipilih menu tools, kemudian dipilih menu assistants 

lalu dipilih optimization. 

3) Setelah toolbox optimization assistants terbuka, kemudian dipilih nonlinier 

pada solver. Selanjutnya, dipilih maximize pada options untuk kasus 

maksimisasi dan dipilih minimize untuk kasus minimisasi. Kemudian, fungsi 

Griewank dituliskan pada objective function dan domain dari masalah 

optimisasi yang akan diselesaikan dimasukkan pada constrains and bounds. 

Setelah semua diisi, dipilih solve sehingga hasilnya akan ditampilkan pada 

kolom solution. 

4) Setelah selesai kemudian dipilih quit. 

Berdasarkan langkah-langkah perhitungan nilai optimum hampiran dari 

fungsi Griewank, diperoleh nilai optimum dari fungsi Griewank untuk kasus 

maksimisasi adalah 2,21236 dengan 1x  = 18,85899 dan 2x  = 22,23665. 

Sementara itu, diperoleh nilai optimum dari fungsi Griewank untuk kasus 

minimisasi adalah 0,408416 dengan 1x  = 18,83620 dan 2x  = 10. 

 

3.3 Nilai Optimum Hampiran Menggunakan Algoritma Stroberi 

3.3.1 Program untuk Algoritma Stroberi 

Nilai optimum hampiran dapat dicari menggunakan algoritma stroberi. 

Algoritma stroberi diinterpretasikan ke dalam sebuah program yang diberi nama 

strawberry.m. Program ini dimodifikasi dari program strawberry.m yang 

digunakan oleh Sulaiman, dkk., (2014) dengan mengubah fungsi tujuan, 

menambahkan waktu komputasi, memvariasi nilai k (banyaknya iterasi) dan nilai 

ngen (jumlah generasi). Program strawberry.m merupakan program inti yang 

didalamnya memuat tiga subprogram yaitu strawbNewPopulation.m (yang 

merupakan program untuk membangkitkan populasi), strawbComputeFitness.m 

(yang merupakan program untuk menghitung nilai fitness), dan strawbSort.m 

(yang merupakan program untuk mengurutkan populasi).  
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Selain program inti dan subprogram, terdapat program tambahan dengan 

nama strawGriewank.m yang menghasilkan nilai ,i jx , y, best solution (nilai 

maksimum atau minimum dari program yang dijalankan) dari k solusi optimal 

yang diperoleh berdasarkan program strawberry.m, dan waktu komputasi. Pada 

penelitian ini, banyaknya k yang digunakan adalah 10, 20, 30, 60 dan 90. Hal ini 

berarti bahwa program strawGriewank.m akan dijalankan sebanyak 10 kali, 20 

kali, 30 kali, 60 kali dan 90 kali.  

Program strawberry.m ini jika dijalankan akan menghasilkan nilai ,i jx  

yang merupakan lokasi dari ip . Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi tujuan 

( ) ( )if P f x dengan  , 1,2,...,iP p i m  dan  , , 1,2,..., .i i jx x j n   Program 

strawberry.m ini dapat dijalankan setelah sebelumnya program tambahan 

strawGriewank.m dijalankan. Langkah awal dalam menjalankan program 

strawGriewank.m ini adalah menentukan fungsi tujuan. Selanjutnya, ditentukan 

nilai   dari kelima nilai yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk k = 

10. Kemudian, dibuat variabel summary dalam bentuk array yang nantinya akan 

digunakan untuk menampilkan nilai dari kesepuluh solusi optimal yang diperoleh. 

Dari 10 solusi optimum yang diperoleh pada 10 iterasi, kemudian dipilih nilai best 

solution (yaitu nilai maksimum atau minimum dari program yang dijalankan). 

 

3.3.2 Hasil Simulasi dari Program untuk Algoritma Stroberi 

Hasil simulasi dari program untuk algoritma stroberi dalam masalah 

optimisasi dengan fungsi tujuan berupa fungsi Griewank, diperoleh menggunakan 

program komputer software MATLAB R2012b. Pada proses simulasi, 

sebelumnya ditentukan terlebih dahulu nilai input yang digunakan untuk 

menjalankan program stroberi seperti yang disajikan pada Tabel 3.1 untuk fungsi 

Griewank.  
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Tabel 3.1 Nilai input untuk fungsi Griewank 

No. Nama Input Input Nilai 

1 Iterasi k  10, 20, 30, 60, 90 

2 Lokasi awal dari    1x  [-1 1] 

3 Domain ,j ja b    
[10 10] , [30 30] 

4 Jumlah generasi  ngen 10, 20, 30, 60, 90 

5 Jumlah populasi  npop 30 

6 Jumlah tunas maksimum  nrmax 5 

7 Output   output   =1 

 

Nilai input untuk fungsi Griewank pada Tabel 3.1 tersebut diimplentasikan untuk 

masing-masing kasus berikut. 

1) Kasus Maksimisasi 

Untuk mendapatkan nilai optimum dalam kasus maksimisasi ini, dilakukan 

simulasi dengan menjalankan program strawGriewank.m. Pada saat program 

strawGriewank.m dijalankan, maka program strawberry.m dipanggil sehingga 

diperoleh hasil untuk iterasi ke-1 sampai ke-10 untuk k = 10, iterasi ke-1 sampai 

ke-20 untuk k = 20, iterasi ke-1 sampai ke-30 untuk k = 30, iterasi ke-1 sampai ke-

60 untuk k = 60, dan iterasi ke-1 sampai ke-90 untuk k = 90. 

Tabel 3.2 menampilkan keseluruhan hasil program strawGriewank.m 

untuk k = 10, 20, 30, 60, 90 dan ngen = 10, 20, 30, 60, 90 yang meliputi nilai 

optimum (best solution) dan waktu komputasi yang yang dibutuhkan dalam 

menjalankan program untuk algoritma stroberi guna mendapatkan nilai 

optimumnya. 

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.2, dapat diketahui bahwa nilai hampiran 

(best solution) yang diperoleh dari perbandingan masing-masing variabel k dan 

ngen adalah sama kecuali untuk nilai yang dihasilkan dari k = 10 dengan ngen = 

10, ngen = 20 dan k = 20 dengan ngen = 10. Dapat dilihat pula waktu komputasi 

dari setiap simulasi berbeda-beda tergantung dari besarnya nilai k dan ngen yang 

digunakan. Semakin besar nilai k dan ngen, maka waktu yang diperlukan program 

dalam mencari nilai best solution menjadi semakin lama. 
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Tabel 3.2 Hasil program strawGriewank.m untuk beberapa nilai k dan ngen dalam  

            kasus maksimisasi 

       ngen            

k 
10 20 30 60 90 

10 
2,37772 2,37777 2,37779 2,37779 2,37779 

0,388821 0,573707 1,043474 1,74546 2,498608 

20 
2,37777 2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 

0,659114 1,21534 1,694474 3,518179 5,798332 

30 
2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 

0,840847 1,742888 2,748957 5,116038 7,999106 

60 
2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 

1,800055 3,447347 5,069435 13,512769 15,618785 

90 
2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 2,37779 

3,489042 5,440497 7,635568 16,08407 22,785042 

 

Keterangan : 

          : Best solution 

          : Waktu komputasi (detik) 

 

Selanjutnya, dari Tabel 3.2 disimpulkan bahwa nilai variabel k = 10 dan  

ngen = 30 paling efisien jika digunakan untuk mencari nilai optimum. Hal ini 

dikarenakan nilai optimum untuk iterasi yang lebih dari 10 dan jumlah generasi 

yang lebih dari 30 bernilai sama dengan nilai optimum untuk iterasi sebanyak 10 

dan jumlah generasi sebanyak 30, tetapi waktu yang diperoleh untuk mendapatkan 

nilai optimum tersebut lebih lama dibandingkan dengan waktu untuk 

mendapatkan nilai optimum pada iterasi sebanyak 10 dan jumlah generasi 

sebanyak 30. 

Nilai optimum yang dihasilkan dari program untuk algoritma stroberi 

dengan k = 10 dan ngen = 30 adalah 2,37779, sedangkan nilai optimum yang 

dihasilkan toolbox optimization adalah 2,21236. Karena hasil dari program untuk 

algoritma stroberi lebih besar dibandingkan dengan hasil dari toolbox 

optimization, maka pada kasus maksimisasi ini algoritma stroberi lebih baik dari 

pada toolbox optimization. 
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2) Kasus Minimisasi 

Untuk mendapatkan nilai optimum dalam kasus minimisasi ini, dilakukan 

simulasi dengan menjalankan program strawGriewank.m. Pada saat menjalankan 

program strawGriewank.m, maka program strawberry.m dipanggil sehingga 

diperoleh hasil untuk iterasi ke-1 sampai ke-10 untuk k = 10, iterasi ke-1 sampai 

ke-20 untuk k = 20, iterasi ke-1 sampai ke-30 untuk k = 30, iterasi ke-1 sampai  

ke-60 untuk k = 60, dan iterasi ke-1 sampai ke-90 untuk k = 90. 

Tabel 3.3 menampilkan keseluruhan hasil program strawGriewank.m 

untuk k = 10, 20, 30, 60, 90 dan ngen = 10, 20, 30, 60, 90 yang meliputi nilai 

optimum (best solution) dan waktu komputasi yang yang dibutuhkan dalam 

menjalankan program untuk algoritma stroberi guna mendapatkan nilai 

optimumnya. 

 

Tabel 3.3 Hasil program strawGriewank.m untuk beberapa nilai k dan ngen dalam  

            kasus minimisasi 

      ngen            

k 
10 20 30 60 90 

10 
0,106034 0,106027 0,106024 0,106024 0,106024 

0,328155 0,572511 0,934444 1,748216 2,539442 

20 
0,106026 0,106024 0,106024 0,106024 0,106024 

0,690604 1,127414 1,63573 3,21198 4,921262 

30 
0,106024 0,106023 0,106024 0,106023 0,106024 

0,96436 1,801619 2,611568 5,134126 7,787356 

60 
0,106024 0,106024 0,106024 0,106024 0,106024 

1,876827 3,896891 5,613408 10,08198 14,954424 

90 
0,106024 0,106024 0,106023 0,106024 0,106024 

2,890459 5,55019 7,804749 15,22723 23,149452 

Keterangan : 

          : Best solution 

          : Waktu komputasi (detik)  

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.3, dapat diketahui bahwa nilai hampiran 

(best solution) yang diperoleh dari perbandingan masing-masing variabel k dan 

ngen adalah sama kecuali untuk nilai yang dihasilkan dari k = 10 dengan ngen = 

10, ngen = 20 dan k = 20 dengan ngen = 10. Dapat dilihat pula waktu komputasi 

dari setiap simulasi berbeda-beda tergantung dari besarnya nilai k dan ngen yang 
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digunakan. Semakin besar nilai k dan ngen, maka waktu yang diperlukan program 

dalam mencari nilai best solution menjadi semakin lama. 

Tabel 3.3 disimpulksn bahwa nilai variabel k = 10 dan ngen = 30 paling 

efisien jika digunakan untuk mencari nilai optimum. Hal ini dikarenakan nilai 

optimum untuk iterasi yang lebih dari 10 dan jumlah generasi yang lebih dari 30 

bernilai hampir sama dengan nilai optimum untuk iterasi sebanyak 10 dan jumlah 

generasi sebanyak 30, tetapi waktu yang diperoleh untuk mendapatkan nilai 

optimum tersebut lebih lama dibandingkan dengan waktu untuk mendapatkan 

nilai optimum pada iterasi sebanyak 10 dan jumlah generasi sebanyak 30.  

Nilai optimum yang dihasilkan dari program untuk algoritma stroberi 

dengan k = 10 dan ngen = 30 adalah sebesar 0,106024, sedangkan nilai optimum 

yang dihasilkan toolbox optimization adalah sebesar 0,408416. Karena hasil dari 

program untuk algoritma stroberi lebih kecil dibandingkan dengan hasil dari 

toolbox optimization, maka pada kasus minimisasi ini algoritma stroberi lebih 

baik dari pada toolbox optimization. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Nilai optimum (maksimum dan minimum global) fungsi Griewank 

diperoleh secara hampiran karena nilai optimum eksaknya sulit atau bahkan tidak 

mungkin dicari secara eksak. Pada makalah ini hampiran nilai optimum fungsi 

diperoleh menggunakan algoritma stroberi yang hasilnya dibandingkan dengan 

hasil dari toolbox optimization yang disediakan oleh software Maple 13. Dalam 

hal ini nilai maksimum global yang dihasilkan oleh algoritma stroberi lebih besar 

dari yang dihasilkan oleh toolbox optimization, sedangkan nilai minimum global 

yang dihasilkan algoritma stroberi lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang 

diberikan oleh toolbox optimization. Oleh karena itu, untuk kasus pencarian nilai 

optimum fungsi Griewank di ruang tiga dimensi pada daerah asal antara 10 dan 

30, dapat dikatakan bahwa algoritma stroberi memberikan hasil yang “lebih baik” 

dibandingkan dengan algoritma pada toolbox optimization. Namun demikian, 

hasil dari algoritma stroberi pada makalah ini diperoleh menggunakan algoritma 

stroberi dengan penghentian program sesuai banyaknya generasi maksimum yang 
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ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjut 

menggunakan algoritma stroberi yang disertai dengan kriteria penghentian 

program.  
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