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ABSTRACT.  This paper discuss about three dimensional Ackley function and its 

optimum values which are found using strawberry algorithm. Ackley function contains 

exponential function with irrasional power and exponential function with cosinus power. 

This function usually is used as a test function in optimization problems, especially in the 

case of minimization. Ackley function has one global minimum, that is 0, which occurs at 

point (0, 0). However, this function has many local maximum and minimum due to a term 

which contains cosinus. In this paper, we examine the approximate optimum values of 

Ackley function in a domain excluding (0, 0) using strawberry algorithm. Particularly, we 

restrict the domain in the interval [20, 32]×[20, 32]. The global maximum value of 

Ackley function is 22,3049 which occurs at the point (31,5025; 29,5155). These 

approximate value are bigger than what given by toolbox optimization in software Maple 

13 since the toolbox optimization provide the global maximum 22,23999 at (25,997; 

25,997). Meanwhile the global minimum value of Ackley function is 19,7804 which 

occurs at the point (23,9971; 21,0025). These approximate value are smaller than what 

given by toolbox optimization in software Maple 13 since the toolbox optimization 

provide the global minimum 19,9459 at (29,566; 29,566). 

 

Keywords: strawberry algorithm, Ackley function ,optimization ,toolbox optimization. 

 

ABSTRAK.  Pada makalah ini dibahas mengenai fungsi Ackley di ruang dimensi tiga 

beserta nilai optimumnya yang diperoleh menggunakan algoritma stroberi. Fungsi Ackley 

memuat fungsi eksponensial natural yang mempunyai pangkat tak rasional dan fungsi 

eksponensial natural yang mempunyai pangkat kosinus. Fungsi ini biasa digunakan 

sebagai fungsi uji pada masalah optimisasi, khususnya kasus minimisasi. Fungsi Ackley 

mempunyai satu nilai minimum global, yaitu 0, di titik (0, 0), tetapi mempunyai banyak 

maksimum dan minimum lokal yang disebabkan oleh osilasi dari suku yang memuat 

kosinus. Pada makalah ini, nilai optimum dari fungsi Ackley di daerah asal yang tidak 

memuat (0, 0) akan dicari secara hampiran dengan mencari penyelesaian masalah 

optimisasi dengan fungsi tujuan berupa fungsi Ackley menggunakan algoritma stroberi. 

Daerah asal fungsi ini khususnya diambil pada selang [20, 32]×[20, 32]. Nilai maksimum 

global fungsi Ackley adalah 22,3049 yang terjadi pada titik (31,5025; 29,5155). Nilai 

hampiran ini lebih besar dibandingkan dengan nilai hampiran yang diperoleh 

mailto:fadilah271191@gmail.com


Fungsi Ackley dan Pencarian Nilai Optimumnya                                                       211 

     Purwokerto, 3 Desember 2016 

 

menggunakan toolbox optimization pada Maple 13, yaitu 22,23999 yang terjadi pada titik 

(25,997; 25,997). Sementara itu, nilai minimum global fungsi Ackley adalah 19,7804 

yang terjadi pada titik (23,9971; 21,0025). Nilai hampiran ini lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai hampiran yang diperoleh menggunakan toolbox optimization pada software 

Maple 13, yaitu 19,9459 pada titik (29,566; 29,566). 

 

Kata Kunci: algoritma stroberi, fungsi Ackley, optimisasi, toolbox optimization. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Moengin (2011: 1) optimisasi adalah aktivitas untuk 

mendapatkan hasil terbaik berdasarkan keadaan yang diberikan. Tujuan akhir dari 

semua aktivitas tersebut adalah meminimumkan usaha atau memaksimumkan 

manfaat yang diinginkan. Jika usaha yang diperlukan atau manfaat yang 

diinginkan berupa suatu fungsi (yang disebut fungsi tujuan), maka optimisasi 

dapat diartikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai 

minimum atau maksimum dari fungsi tujuan tersebut. Sementara itu, keadaan 

yang diberikan untuk mendapatkan hasil terbaik disebut dengan pembatas. 

Masalah untuk mendapatkan nilai optimum (maksimum atau minimum) dari 

fungsi tujuan berdasarkan pembatas yang diberikan disebut sebagai masalah 

optimisasi. Fungsi tujuan dalam masalah optimisasi dapat berupa fungsi linier 

ataupun non linier. Contoh fungsi tujuan non linier adalah fungsi Ackley.  

Fungsi Ackley merupakan fungsi yang memuat fungsi eksponensial 

natural yang mempunyai pangkat tak rasional dan fungsi eksponensial natural 

yang mempunyai pangkat kosinus. Fungsi ini biasa digunakan sebagai fungsi uji 

untuk algoritma pada masalah optimisasi, khususnya kasus minimisasi. Menurut 

Molga dan Smutnicki (2005), fungsi Ackley memiliki nilai minimum global 0 

yang terjadi pada titik asal dan memiliki banyak minimum lokal. Oleh karena itu, 

perlu diselidiki nilai optimum fungsi Ackley apabila daerah asal fungsi tidak 

memuat titik asal. 

Masalah optimisasi dengan fungsi tujuan berupa fungsi non linier dapat 

diselesaikan dengan cara eksak maupun dengan menggunakan nilai hampiran. 

Salah satu cara mencari penyelesaian masalah optimisasi dengan cara hampiran, 

yaitu menggunakan algoritma metaheuristik. Beberapa algoritma metaheuristik 

yang dapat digunakan untuk mencari nilai hampiran dari masalah optimisasi, 
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antara lain adalah algoritma genetika, particle swarm, simulated annealing, dan 

plant propagation algorithm. Plant propagation algorithm atau biasa disebut 

sebagai algoritma stroberi diperkenalkan oleh Salhi dan Fraga pada tahun 2011. 

Algoritma stroberi ini mengadaptasi cara perkembangbiakan tanaman stroberi 

dengan  menggunakaan stolon. Menurut Sulaiman, dkk. (2014), algoritma stroberi 

memiliki parameter yang lebih sedikit dibandingkan algoritma metaheuristik yang 

lainnya sehingga algoritma stroberi lebih mudah untuk diimplementasikan.  

Selain dengan algoritma stroberi, nilai hampiran masalah optimisasi dapat 

diselesaikan dengan menggunakan toolbox optimization pada software Maple 13. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji fungsi Ackley dan mencari nilai 

optimumnya dengan cara menyelesaikan masalah optimisasi menggunakan 

algoritma stroberi dengan fungsi tujuan berupa fungsi Ackley. Kemudian, hasil 

dari algoritma stroberi akan dibandingkan dengan hasil dari toolbox optimization 

pada software Maple 13 untuk mengetahui apakah hasil dari algoritma stroberi 

lebih baik atau tidak dari hasil yang diberikan oleh toolbox optimization. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sifat-sifat fungsi 

Ackley, menyelidiki nilai optimum hampiran dari fungsi Ackley dengan cara 

menyelesaikan masalah optimisasi menggunakan algoritma stroberi dengan fungsi 

tujuan berupa fungsi Ackley, dan membandingkan nilai optimum hampiran dari 

fungsi Ackley yang diperoleh menggunakan algoritma stroberi dengan yang 

diperoleh menggunakan toolbox optimization. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Fungsi Ackley pada penelitian ini dideskripsikan dari hasil studi pustaka. 

Kemudian, perhitungan nilai optimum hampiran pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program. Pada penelitian ini, program algoritma stroberi 

telah dimodifikasi dari program yang digunakan oleh Sulaiman, dkk (2014) 

dengan mengubah fungsi tujuan, memvariasi jumlah generasi dan jumlah 

populasi, serta menambahkan perhitungan waktu komputasi. Program algoritma 

stroberi akan dijalankan menggunakan software MATLAB R2016a. Hasil dari 
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algoritma stroberi akan dibandingkan dengan nilai optimum hampiran yang 

diperoleh menggunakan toolbox optimization pada software Maple 13. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Fungsi Ackley 

Fungsi Ackley merupakan fungsi yang memuat fungsi eksponensial 

natural yang mempunyai pangkat tak rasional dan fungsi eksponensial natural 

yang mempunyai pangkat kosinus. Fungsi ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Ackley (1987) dalam buku yang berjudul “A Connectionist Machine for Genetic 

Hillclimbing”. Fungsi Ackley yang digunakan sebagai salah satu fungsi uji pada 

masalah optimisasi didefinisikan sebagai  
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dengan 1 2( ) ( , ,..., )nf f x x xx . Menurut Molga dan Smutnicki (2005), untuk batas 

uji biasanya digunakan 32,768 32,768ix   , 20a  , 0,2b  , 2c   dan 

1,2,.., .i n  Pada makalah ini hanya akan dibahas fungsi Ackley dengan n = 2, 

yaitu 

2 2
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1 1 1 1
( 0,2 ) ( cos2 cos2 )

2 2 2 2( ) 20 20
x x x x

f e e e
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Jadi, fungsi pada persamaan (1) adalah fungsi dua peubah yang dapat 

digambarkan pada ruang dimensi tiga. Grafik fungsi Ackley di ruang dimensi tiga 

dengan                   dan 1,2i   dapat dilihat pada Gambar 1. Pada 

Gambar 1 terlihat bahwa fungsi Ackley memiliki satu minimum global, yaitu 0, di 

titik (0, 0) dan banyak maksimum dan minimum lokal yang disebabkan oleh 

osilasi dari suku yang memuat kosinus. 
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Gambar 1. Grafik fungsi Ackley di ruang dimensi tiga 

 

Fungsi Ackley (1) dapat ditulis sebagai 
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Persamaan (2) merupakan fungsi tak rasional yang berbentuk kerucut terbalik 

dengan titik puncak (yang merupakan minimum global) di (0, 0). 

 Sementara itu, grafik fungsi 10,2 ( )

1( )
gf e

x
x  merupakan fungsi 

eksponensial dengan pangkat tak rasional yang memiliki grafik seperti corong. 

Selanjutnya, 2 ( )f x  merupakan fungsi eksponensial dengan pangkat fungsi 

trigonometri, yaitu fungsi kosinus. Oleh karena itu, grafik 2 ( )f x  memiliki osilasi. 

Hal ini mengakibatkan grafik fungsi Ackley (persamaan (1)) memiliki banyak 

maksimum dan minimum lokal.  
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 Jika 2x  dari fungsi Ackley pada persamaan (1) bernilai 0, maka akan 

diperoleh 

     
2
1 1

1 1
( 0,2 ) ( cos2 )

2 2( ) 20 20
x x

f e e e


    x                                               (4) 

dan dihasilkan grafik fungsi seperti Gambar 2. Selain itu, jika 1x  pada persamaan 

(1) bernilai 0, maka akan diperoleh  

       
2
2 2
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0,2 cos2

2 2( ) 20 20
x x

f e e e


    x                                                     (5) 

dan dihasilkan grafik seperti Gambar 2. 

 Dari Gambar 2 nampak bahwa grafik fungsi (4) dan (5) mulai berosilasi 

rapat kira-kira diluar selang [-19, 19]. Ini berarti bahwa di luar selang [-19, 19], 

kemungkinan nilai minimum tidak terjadi di titik ujung selang. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini, nilai maksimum atau minimum global akan dicari 

menggunakan masalah optimisasi dengan fungsi tujuan berupa fungsi Ackley 

yang mempunyai daerah asal 20 32ix  , dengan 1,2.i   

 

Gambar 2. Grafik persamaan (4) 

 

3.2 Nilai Optimum Hampiran 

Nilai maksimum global (kasus maksimisasi) dan nilai minimum global 

(kasus minimisasi) dari fungsi Ackley (persamaan (1)) dengan daerah asal 
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20 32ix  , untuk 1,2i  , akan dicari dengan cara mencari penyelesaian 

hampiran dari masalah optimisasi dengan fungsi tujuan berupa fungsi Ackley 

untuk kasus maksimisasi dan minimisasi. Hal ini akan dilakukan dengan 

menggunakan algoritma stroberi. Hasil algoritma stroberi akan dibandingkan 

dengan hasil nilai optimum toolbox optimization yang ada pada software    Maple 

13.  

 

3.2.1 Nilai Optimum Hampiran Menggunakan Toolbox Optimization untuk 

Kasus Maksimisasi 

Penyelesaian hampiran dengan fungsi tujuan berupa fungsi Ackley untuk 

kasus maksimisasi dengan menggunakan toolbox optimization pada software 

Maple 13 dihasilkan nilai maksimum global untuk fungsi Ackley dengan daerah 

asal 120 32x   dan 220 32x   adalah 22,23999 yang terjadi di titik (25,997; 

25,997). 

 

3.2.2 Nilai Optimum Hampiran Menggunakan Toolbox Optimization untuk 

Kasus Minimisasi 

Pada kasus minimisasi penyelesaian hampiran dengan fungsi tujuan berupa 

fungsi Ackley dicari dengan menggunakan toolbox optimization pada software 

Maple 13 dan diperoleh nilai hampiran optimum (yaitu minimum global) sebesar 

19,9459 di titik (29,566;  29,566).   

 

3.2.3 Nilai Optimum Hampiran Menggunakan Algoritma Stroberi 

Nilai optimum hampiran suatu fungsi dapat dicari menggunakan algoritma 

stroberi. Algoritma ini direpresentasikan ke dalam sebuah program utama, yang 

diberi nama strawberry.m. Program ini dimodifikasi dari program stoberi yang 

digunakan oleh Sulaiman, dkk., (2014) dengan cara memvariasikan jumlah 

generasi, jumlah populasi,  banyaknya iterasi, dan menambahkan perhitungan 

waktu komputasi. Program utama memuat tiga subprogram, yaitu 

strawbNewPopulation.m, strawSort.m, dan strawComputeFitness.m. Subprogram 
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strawbNewPopulation.m berfungsi untuk membangkitkan populasi baru. Populasi 

baru yang dihasilkan oleh strawbNewPopulation.m akan diurutkan oleh 

subprogram strawbSort.m. Selanjutnya, populasi terurut yang dihasilkan oleh 

strawbsort.m akan dihitung nilai fitness-nya dengan menggunakan subprogram 

strawbComputeFitness.m. 

Pengoperasian program utama strawberry.m dibantu oleh program 

tambahan, yang diberi nama strawAckley.m. Program ini merupakan program 

untuk mengoperasikan sebanyak n kali (iterasi) program strawberry.m. Pada 

penelitian ini, banyaknya n  yang digunakan adalah 10 dan 20.  

Program strawberry.m memerlukan beberapa input, yaitu 
1

x , 
j

a , 
jb ,  f, 

ngen, npop, nrmax, dan output. Vektor 1x  adalah lokasi awal yang akan 

digunakan pada iterasi pertama, vektor 
ja  dan 

jb  adalah daerah asal dari ruang 

pencarian, f adalah fungsi tujuan (dalam hal ini fungsi yang digunakan berupa 

fungsi Ackley). Selanjutnya, ngen merupakan jumlah maksimal dari banyaknya 

generasi, npop adalah banyaknya individu dalam satu populasi pada tiap generasi, 

nrmax adalah jumlah tunas maksimum yang dihasilkan, dan output digunakan 

untuk menentukan perintah cetak atau tidak cetak. Program strawberry.m 

dipanggil setelah dijalankan program tambahan strawAckley.m. Hasil yang 

diperoleh dari program strawAckley.m adalah nilai-nilai terbaik dari n kali 

menjalankan program strawberry.m. Selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut akan 

diambil satu nilai yang menjadi solusi terbaik (best solution) dan waktu komputasi 

yang diperlukan. 

 

3.2.2.1 Solusi Optimum Hampiran Menggunakan Algoritma Stroberi untuk  

Kasus Maksimisasi 

Nilai optimum pada kasus maksimisasi, dapat diperoleh dengan 

melakukan simulasi program algoritma stroberi. Langkahnya adalah sebagai 

berikut. Pertama, dideklarasikan fungsi tujuan yang akan digunakan, yang dalam 

hal ini adalah fungsi Ackley pada persamaan (1). Selanjutnya, dideklarasikan 

variabel n = 10 dan n = 20. Variabel n berfungsi untuk menentukan banyaknya 
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iterasi yang diperlukan untuk menjalankan program strawberry.m. Kemudian, 

dimasukkan nilai-nilai input yang dibutuhkan untuk mejalankan program 

strawberry.m, seperti yang disajikan pada Tabel 1.  

Nilai hampiran terkecil dari best solution yang diperoleh menggunakan 

algoritma stroberi (yaitu 22,3049 yang terjadi di titik (31,5025; 29,5155)) 

diperoleh pada iterasi = 10, ngen = 10, dan npop = 10. Hasil ini lebih besar 

dibandingkan dengan nilai hampiran yang diperoleh dari toolbox optimization 

(yaitu 22,23999). 

Apabila semakin besar jumlah generasi dan jumlah populasi, serta semakin 

banyaknya iterasi, maka penyelesaian hampiran optimum yang diperoleh 

menggunakan algoritma stroberi memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. 

 

3.2.2.2 Solusi Optimum Hampiran Menggunakan Algoritma Stroberi untuk  

Kasus Minimisasi 

Pada kasus minimisasi nilai optimum dapat dicari dengan melakukan 

simulasi program algoritma stroberi. Langkah pertama untuk menjalankan 

program algoritma stroberi adalah mendeklarasikan fungsi tujuan yang akan 

digunakan. Selanjutnya, dideklarasikan variabel n = 10 dan n = 20. Variabel n 

berfungsi untuk menentukan banyaknya iterasi yang diperlukan untuk 

menjalankan program strawberry.m. Kemudian, nilai-nilai input yang dibutuhkan 

akan dimasukkan ke dalam program strawberry.m. Nilai-nilai input ini disajikan 

pada Tabel 2. 

Tabel 1 Input untuk kasus maksimisasi 

No. Nama Input Simbol Nilai 

1 Banyaknya iterasi   10, 20 

2 Lokasi awal 
1x  [26, 26] 

3 Domain  ja  jb   [20 20] , [32 32] 

4 Jumlah generasi      
10, 30, 50, 70, 90, 

110, 130, 150, 170, 190 

5 Jumlah populasi      
10, 30, 50, 70, 90, 110, 

130, 150, 170, 190 

6 Jumlah tunas maksimum       5 

7 Output           =1 
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Tabel 2 Input untuk kasus minimisasi 

No. Nama Input Simbol Nilai 

1 Banyaknya iterasi   10, 20 

2 Lokasi awal 
1x  [26, 26] 

3 Domain  
ja  

jb   [20 20] , [32 32] 

4 Jumlah generasi      

10, 30, 50, 70, 90, 
110, 130, 150, 170, 

190 

5 Jumlah populasi      

10, 30, 50, 70, 90, 
110, 130, 150, 170, 

190 

6 Jumlah tunas maksimum       5 

7 Output           =1 

. 

Nilai hampiran terbesar dari best solution yang diperoleh dari algoritma 

stroberi (yaitu 19,7804 yang terjadi di titik (23,9971;  21,0025) ) diperoleh pada 

iterasi = 10, ngen = 130, dan npop = 10. Hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai hampiran yang diperoleh dari toolbox optimization (yaitu 19,9459). 

Apabila semakin besar jumlah generasi dan jumlah populasi, serta semakin 

banyaknya iterasi, maka penyelesaian hampiran optimum yang diperoleh 

menggunakan algoritma stroberi memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. 

 

4 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Fungsi Ackley merupakan fungsi yang memuat fungsi eksponensial natural 

yang mempunyai pangkat tak rasional dan fungsi eksponensial natural yang 

mempunyai pangkat kosinus.  

2. Fungsi Ackley memiliki satu minimum global, yaitu 0, di titik (0, 0) dan 

banyak maksimum dan minimum lokal yang disebabkan oleh osilasi dari suku 

yang memuat kosinus. 

3. Algoritma stroberi dapat digunakan untuk mencari nilai hampiran optimum 

dari fungsi Ackley dengan cara menyelesaikan masalah optimisasinya. 

4. Nilai maksimum global dari fungsi Ackley yang diperoleh menggunakan 

algoritma stroberi adalah 22,3049 yang terjadi pada titik (31,5025; 29,5155) 
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diperoleh pada iterasi = 10, ngen = 10, dan npop = 10. Hasil ini lebih besar 

dibandingkan nilai hampiran yang diperoleh dari toolbox optimization (yaitu 

22,23999). 

5. Nilai minimum global dari fungsi Ackley yang diperoleh menggunakan 

algoritma stroberi adalah 19,7804 yang terjadi pada titik (23,9971; 21,0025) 

diperoleh  pada  iterasi = 10, ngen = 130, dan npop = 10. Hasil ini lebih kecil 

dibandingkan nilai hampiran yang diperoleh dari toolbox optimization (yaitu 

19,9495). 

6. Apabila semakin besar jumlah generasi dan jumlah populasi, serta semakin 

banyaknya iterasi, maka penyelesaian hampiran optimum yang diperoleh 

menggunakan algoritma stroberi memerlukan waktu komputasi yang lebih 

lama. 

Saran dari untuk penelitian lanjut dapat dicari nilai optimum dari masalah 

optimisasi dengan fungsi-fungsi tujuan lain (misalnya fungsi Schwefel, fungsi 

Rosenbrock, dan fungsi Rastrigin) menggunakan algoritma stroberi. 
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