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Abstrak—Kota Surabaya, sebagai kota kedua terbesar di
Indonesia, telah menjadi alternative kota tujuan bisnis
disamping Ibukota, Jakarta. Oleh sebab itu, sarana dan
prasarana penunjang pertumbuhan binis di Surabaya, juga
semakin meningkat dan lengkap ketersediaannya. Hotel adalah
termasuk sarana yang dibutuhkan bagi para pebisnis. Dengan
status hotel tujuan bisnis berbintang 5 yang memiliki kapasitas
kamar terbanyak di Surabaya, 412 kamar, hotel JW Marriott
Surabaya memerlukan adanya perhatian lebih dalam
memanajemen harga agar pendapatan dari hotel dapat
semaksimal mungkin pada setiap periode. Besar kecilnya
perusahaan dalam memperoleh pendapatan, tidak dapat terlepas
dari strategi perusahaan dalam menetapkan harga layanan
yang ditawarkan.
Terdapat satu strategi bisnis untuk menentukan harga terbaik
bagi perusahaan, yang disebut Dynamic Pricing. Dynamic
Pricing merupakan salah satu strategi dari Revenue
Management System (RMS) yang digunakan untuk
menyesuaikan harga produk maupun layanan yang tepat
kepada pelanggan yang tepat dan juga di waktu yang tepat.
Untuk mendapatkan harga yang terbaik dengan model Dynamic
Pricing, maka permintaan pelanggan hotel perlu dimodelkan
yang nantinya dioptimasi dengan menggunakan Genetic
Algorithm (GA).
Hasil yang didapat setelah menggunakan model permintaan
pelanggan eksponensial dan melakukan optimasi dengan
algoritma genetika adalah terdapat peningkatan pendapatan
untuk 24 bulan untuk kategori pelanggan Standart Retail
sebanyak 4.5% menjadi Rp 10.832.263.220 dan Premium Retail
sebanyak 6% menjadi Rp 3.332.872.813.
Kata kunci: Dynamic Pricing, Algoritma Genetika, Harga,
Hotel, Optimasi

I. PENDAHULUAN

P

ADA beberapa tahun terakhir, di Indonesia mulai
banyak sekali hotel yang bermunculan. Mulai dari hotel
tidak berbintang hingga hotel berbintang 5. Pertumbuhan
usaha hotel di Indonesia tersebut tidak lain karena semakin
tingginya tingkat kebutuhan masyarakat atas ‘rumah
sementara’. Rumah sementara tersebut sangat berguna bagi
masyarakat yang ingin berpergian ke suatu kota beberapa
waktu untuk tujuan berlibur maupun hanya untuk berbisnis.
Kota Surabaya, sebagai kota kedua terbesar di Indonesia,
telah menjadi alternatif kota tujuan bisnis selain Ibukota,
Jakarta. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang
pertumbuhan binis di Surabaya juga semakin meningkat dan
lengkap ketersediaannya. Hotel adalah termasuk sarana yang
dibutuhkan bagi para pebisnis. Peningkatan tren tingkat
hunian terus tumbuh beberapa tahun terakhir. Berdasarkan

Sugiarto, Gito (2012), GM Grand City Surabaya, hal itu
dapat dilihat dari semakin meningkatnya permintaan layanan
MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions)
kota Surabaya. Semakin meningkatnya MICE artinya
pertumbuhan kota Surabaya juga terus berjalan. Karena
itulah, pertumbuhan bisnis hotel dan penginapan juga terus
bergerak.
Hotel-hotel yang diminati para pebisnis dengan tujuan
kota Surabaya, biasanya hotel ber-bintang 5 seperti Hotel
Bumi Surabaya, Hotel Majapahit, JW Marriott Surabaya,
Shangrila Surabaya dan Sheraton Surabaya. Dikutip dari
www.bisnis-jatim.com, persaingan kelima hotel bintang 5 di
Surabaya tersebut sangat ketat. Status mereka yang
merupakan hotel untuk tujuan bisnis, menyebabkan kelima
hotel tersebut tidak hanya sibuk di akhir pekan tetapi juga
akan sibuk pada hari kerja, senin hingga jumat. Fasilitas
MICE, akses wi-fi, business centre, profesionalitas
pelayanan dalam keramahan serta lokasi yang terletak di
kawasan strategis yang akan mempermudah para pelanggan
menjangkau pusat kota, menjadi pertimbangan pebisnis
dalam memilih salah satu hotel tersebut.
Dengan status hotel tujuan bisnis berbintang 5 yang
memiliki kapasitas kamar terbanyak, maka hotel JW
Marriott Surabaya memerlukan adanya perhatian lebih
dalam memanajemen harga agar pendapatan dari hotel dapat
semaksimal mungkin pada setiap periode. Besar kecilnya
perusahaan dalam mendapat pendapatan, tidak dapat
terlepas dari strategi perusahaan dalam menetapkan harga
layanan yang ditawarkan. Ketika perusahaan kurang cermat
dalam menentukan harga dari produk atau layanan yang
ditawarkan, maka pendapatan yang didapat tidak dapat
maksimal. Kebijakan pengaturan harga atas suatu produk
merupakan faktor fundamental dari operasional sehari-hari
bagi perusahaan. Karena melalui sebuah harga kita dapat
menentukan banyak tujuan yang nantinya berfungsi untuk
meningkatkan daya saing perusahaan, antara lain dengan
meningkatkan keuntungan, mengatur kapasitas produk atau
layanan dan peramalan permintaan pelanggan.
Dalam dunia perekonomian terdapat dua macam cara
untuk menganalisis market dan industri dari suatu hotel yaitu
dengan Property Management System (PMS) dan Revenue
Management System (RMS). Jika PMS adalah mengatur
pengelolaan property dan peralatan termasuk pemeliharaan,
legalitas dan pekerja secara komputerisasi, lain halnya
dengan RMS. RMS nantinya akan menganalisis kebiasaan
pelanggan agar produk atau layanan dijual ke pelanggan
yang tepat, di waktu yang tepat dengan harga yang tepat.
Dimana tujuan utamanya adalah perusahaan mampu
mendapat keuntungan yang maksimal dengan cara
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mengontrol harga/ kapasitas. Dynamic Pricing merupakan
salah satu strategi e-commerce yang digunakan dalam
penentuan harga setelah mempertimbangkan beberapa
faktor. Dengan mengatur harga secara dinamis maka
keuntungan optimal akan didapat pada tiap periode.
Pada beberapa tahun terakhir Revenue Management
dengan model Dynamic Pricing terbukti mampu
meningkatkan pendapatan industri perhotelan. Walaupun
target yang diharapkan sebuah hotel adalah memperoleh
pendapatan serta keuntungan semaksimal mungkin dengan
penentuan harga dan kapasitas kamar yang optimal, pihak
manajemen tidak dapat menjual harga kamar dengan harga
yang tinggi setiap saat. Harga yang ditawarkan akan bersifat
dinamis dan berubah tiap harinya tergantung dari peramalan
permintaan pelanggan. Harga yang terlalu rendah maka akan
menghasilkan pendapatan kecil pada tiap kamar yang pada
kedepannya akan meminimalkan pendapatan yang
seharusnya dapat lebih tinggi bagi hotel tersebut. Dan ketika
harga sewa kamar hotel terlalu tinggi, akan mengakibatkan
tidak keoptimalan pendapatan bagi hotel karena lebih
banyak kamar yang tidak dipesan karena tingginya harga
sewa kamar.
Untuk menyelesaikan permasalahan pengoptimasian
harga hotel ini, maka akan digunakan model eksponensial
yang telah diformulasikan dengan Dynamic Pricing untuk
meramalkan permintaan pelanggan terhadap sewa kamar
hotel untuk periode selanjutnya dengan mempergunakan
data histori sewa kamar hotel pada beberapa periode
sebelumnya. Selanjutnya untuk menentukan pricing policy
pada tiap tipe pelanggan, maka digunakanlah ilmu komputer
kecerdasan buatan yaitu metode Genetic Algorithm (GA)
sebagai sebuah alternatif. GA yang termasuk class dari
Evolutionary Algorithm (EA) merupakan cara yang tepat
untuk menghasilkan solusi untuk permasalahan optimasi
dengan menggunakan teknik inheritance, mutation,
selection, dan crossover.
Pada beberapa waktu sebelumnya, telah dilakukan
beberapa penelitian yang berkaitan dengan pricing
optimization dengan Dynamic Pricing yang diterapkan pada
berbagai bidang. Untuk Dynamic Pricing yang diterapkan
berdasarkan peramalan permintaan pelanggan, sebelumnya
telah diteliti diantaranya oleh Baker & Eister (2001); Chen
& Kachani (2007); Yüksel (2007); Ng, Maull & Godsiff
(2008) dan Lim & Chan (2011). Selain penelitian Dynamic
Pricing dengan peramalan permintaan, juga terdapat
peramalan pada pesaing dan lingkungan eksternal seperti
yang dilakukan oleh Yüksel (2007) dan juga peramalan pada
matrik revenue management dan data operasional yang
dilakukan oleh El Gayar, Saleh, Atiya, El-Shishiny, Zakhary
& Habib (2011) dan Haensel & Koole (2011). Kemudian
dalam pengambilan keputusan pada permasalahan Revenue
Management dapat dilakukan dengan Deterministic Linear
Programming milik Goldman, Freling, Pa & Piersma
(2002); Liu, Lai & Wang (2008), Liu, Lai, Dong & Wang
(2006) dan berbagai cara lainnya. S. Shakya, M. Kern, G.
Owusu, & C.M. Chin (2012) mencoba menerapkan
Dynamic Pricing dengan menggunakan metode Artificial
Network untuk mendapatkan hasil peramalan permintaan
dan menggunakan Evolutionary Algorithm sebagai
penentuan harga produk/ layanan.
Pemodelan non-linear eksponensial sebelumnya telah
dibahas sekilas pada jurnal milik S. Shakya, M. Kern, G.
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Owusu, & C.M. Chin (2011). Pada jurnal tersebut, lebih
dijelaskan tentang pemodelan permintaan menggunakan
Artificial
Network
(ANN) dengan PBIL
untuk
pengoptimasian. Di tugas akhir ini, pemodelan permintaan
yang akan diimplementasikan adalah model regresi nonlinear eksponensial dengan Genetic Algorithm (GA) sebagai
pengoptimasi. EA telah berhasil diaplikasikan untuk
mengoptimasi beberapa masalah, salah satunya adalah GA.
Pemilihan peramalan yang berdasarkan dari permintaan
pelanggan sebelum dibuat pricing policy dikarenakan
pendapatan yang didapat oleh perusahaan bergantung dari
daya beli pada masing-masing tipe pelanggan dalam
menyewa kamar hotel. Ketika tidak ada kepastian dan
terdapat fluktuasi dari sebuah permintaan, maka GA
memiliki reliabilitas paling tinggi dibanding dengan metode
jenis EA lainnya.
II. KAJIAN PUSTAKA
A. Model Eksponensial
Ada berbagai macam jenis model permintaan
diantaranya linier, non-linier, eksponensial, dan
lainnya. Setiap model permintaan memiliki
bermacam-macam karakteristik. Model eksponensial
yang termasuk Regresi Non-Linear ini merupakan
pemodelan yang sering digunakan untuk membuat
model permintaan. Model ini berasumsi jika
hubungan antara harga dengan permintaan adalah
eksponensial. Fungsi asli eksponensial menurut P.-C.
Chang, C.-H. Liu, C.-Y. Fan (2009):

dimana,
e : basis logaritma natural yang kira-kira
sama dengan 2.71828183
x : semua bilangan real
>0
Pemodelan permintaan Eksponensial dapat
dikatan mirip dengan model Linear, dengan model
sebagai berikut,
dimana,
: merupakan intercept dari pemodelan yang
menunjukan customer base (total pelanggan yang
mau membeli produk/ layanan pada periode t)
: parameter yang disebut slopes, yang
menunjukan pengaruh harga pada suatu waktu
terhadap permintaan pada waktu t
Maka, pemodelan optimasi Dynamic Pricing
yang menggunakan peramalan permintaan model
eksponensial adalah

subject to
B. Algoritma Genetika
GA tepat digunakan untuk permasalahan yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
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a. Ruang lingkup penelitian sangat luas, kompleks dan
sulit dimengerti.
b. Pengetahuan dari ahli maupun domain sulit untuk
dikodekan untuk mempersempit ruang lingkup.
c. Tidak tersedianya analisis matematika.
d. Penggunaan tradisional metode sebelumnya yang
mengalami kegagalan.
Langkah-langkah untuk optimasi menggunakan GA
menurut Shakya, S., Oliveira, F., Owusu, G. (2007) yaitu:
1. Membuat populasi, P, yang berisikan solusi M
(kapasitas),
2. Membuat breeding pool dengan memilih solusi yang
tepat dari P dengan strategi pemilihan yang tepat,
3. Melakukan crossover pada breeding pool untuk
menghasilkan populasi dari solusi yang baru,
4. Melakukan mutasi pada solusi yang baru.
5. Mengganti P dengan solusi baru. Lakukan kembali
mulai langkah 2 jika kriteria hasil yang diinginkan
belum ditemukan.

III. METODE
a. Data Masukan
Data yang digunakan dalam permasalahan ini adalah datadata yang didapatkan berdasarkan hasil survey dan
wawancara yang dilakukan melakukan wawancara dan
pengambilan data pada hotel JW Marriott Surabaya yang
berkaitan dengan data transaksi selama 24 bulan. Data yang
diperlukan antara lain:
a. Proses bisnis hotel JW Marriott Surabaya,
b. Data penjualan
kamar hotel masing-masing
pelanggan,
c. Data harga rata-rata kamar hotel yang terjual.
Dari data-data tersebut nantinya akan diproses menjadi
suatu model dan pengoptimasian menggunakan algoritma
genetika dengan bantuan toolbox MATLAB.
b. Model permintaan
Pemodelan permintaan pelanggan akan menggunakan
metode regresi non-linier eksponensial. Digunakannya
metode ini dikarenakan data yang diambil memiliki tingkat
fluktuatif dari waktu ke waktu. Bentuk dari persamaan nonlinier eksponensial adalah sebagai berikut:
dimana,
e : basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan
2.71828183
: rata-rata harga pada waktu t
: permintaan pelanggan pada waktu t
: merupakan intercept dari pemodelan yang
menunjukan customer base (total pelanggan yang mau
membeli produk/ layanan pada periode t)
: parameter yang disebut slopes, yang menunjukan
pengaruh harga pada suatu waktu terhadap permintaan
pada waktu t.
Persamaan tersebut akan diselesaikan dengan metode
numerik regresi non- linier bentuk ln (logaritma natural).
= ln (
ln
) ln e
ln = ( +
ln
=( +
)
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b =
a = Dari bentuk ln, dapat diubah menjadi bentuk logaritma.
Akan tetapi, bentuk persamaan untuk mencari
akan
berubah.
= log
log
log
=( +
) log (e)
= ( log e +
log e)
log
Maka, persamaan tersebut dapat digunakan dalam
mencari nilai
dan
yang nantinya akan digunakan
baru.
untuk mencari nilai
c. Optimasi Algoritma Genetika
Untuk menggunakan metode Genetic Algorithm, maka
langkah awal adalah melakukan inisialisasi data. Inisialisasi
data didapat dari total pendapatan tiap bulan yang dimiliki
hotel selama 2 tahun terakhir.
1. Representasi
Hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu ketika akan
menggunakan metode GA adalah merepresentasikan
variable keputusan di dalam tiap kromosom. Di dalam
kromosom akan berisi sejumlah gen yang akan mewakili
satu variable. Terdapat beberapa macam jenis pengkoden
yaitu, pengkodean biner, pengkodean bilangan bulat,
pengkodean struktur data dan pengkodean bilangan riil.
Pada studi kasus ini, akan menggunakan pengkodean
bilangan rill karena menurut Eshelman dan Schaffer
(1997), pengkodean bilangan rill akan tepat digunakan
jika permasalahan berupa optimasi dari suatu fungsi. Gen
yang digunakan adalah pendapatan yang didapatkan hotel
berdasarkan dari data jumlah kamar terjual serta harga
rata.rata. Populasi (N_popsize) yang digunakan sebanyak
30 buah kromosom.
Untuk mendapatkan hasil optimal tetapi tidak jauh dari
nilai nyata, maka diperlukan inisialisasi value. Nilai awal
dari pendapatan didapat dari rumus sederhana pendapatan
yaitu banyaknya kamar yang terjual dikali dengan harga
rata-rata jumlah kamar tersebut. Pada tabel merupakan
pendapatan hotel selama 24 bulan.

2. Nilai fitness
Fungsi
objektif
dan
fungsi
fitness
untuk
memaksimumkan fungsi adalah sama. Fungsi fitness
bertujuan untuk mengevaluasi. Fungsi fitness yang baik
adalah ketika nilai fitness yang tinggi mendominasi
suatu populasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan keoptimalan pendapatan selama 24 bulan.
Untuk itu, diperlukan harga yang optimal untuk tiap
bulannya. Maka, nilai fitness kromosom untuk 24 bulan
sebagai inisialisasi adalah
kromosom-n =
×
+ …+
×
)
dimana,
Q(t) = banyaknya kamar terjual tiap bulannya,
P(t )= harga kamar terjual tiap bulannya.
3. Proses seleksi orang tua
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Proses seleksi orang tua dilakukan untuk mendapatkan
gen yang paling baik. Seleksi orang tua akan
menggunakan Roulette Wheel. Total nilai fitness misal
. Langkah yang dilakukan antara
adalah 5.04067×
dari tiap
lain menghitung nilai fitness relative
kromosom ( : total fitness), menghitung nilai fitness
(
dengan rumus (
+ )
komulatif
dan membangkitkan bilangan acak [0,1] sebanyak 30.
Misal bilangan acak pertama adalah 0.04 <
maka
kromosom ke 5 yang menjadi kromosom baru yang
pertama.
4. Pindah silang (Crossover
Kekuatan GA terdapat pada kemampuannya untuk
mencari dalam proses pindah silang. GA akan
mempertahankan solusi terbaik dan menghilangkan
solusi yang tidak baik. Skema pindah silang adalah
dengan mendapatkan 2 buah individu orangtua yang
kemudian ditentukan titik pindah silang secara acak.
= 0.4 maka
Misal peluang pindah silang adalah
diharapkan 40% dari total kromosom akan mengalami
pindah silang. Untuk memilih kromosom maka akan
dibangkitkan bilangan acak [0,1] sebanyak 30. Maka
akan
bilangan-bilangan acak yang kurang dari nilai
melakukan pindah silang.
5. Mutasi
Mutasi diperlukan untuk mengembalikan informasi titik
poin dari kromosom yang hilang akibat pindah silang.
Nilai probabilitas
diharapkan sangat kecil. Karena
bila mutasi dilakukan terlalu sering, maka akan
menghasilkan individu lemah akibat konfigurasi gen
=
pada individu yang unggul akan dirusak. Jika
0.01 maka diharapkan 1% dari total titik poin akan
termutasi.
Untuk memilih titik poin yang termutasi akan dilakukan
dengan membangkitkan bilangan acak terlebih dahulu
[0.1] dari total titik poin. Bila bilangan acak yang
maka akan termutasi.
keluar kurang dari nilai
Populasi akhir yang ada setelah proses mutasi akan
menjadi populasi awal untuk generasi kedua
6. Elitisme
Akibat proses seleksi dilakukan secara acak, maka tidak
ada jaminan bahwa suatu individu bernilai fitnes
tertinggi akan selalu terpilih. Walaupun individu
bernilai fitnes tertinggi terpilih, mungkin saja akan
menjadi rusak karena proses pindah silang. Oleh sebab
itu, untuk menjaga agar individu bernilai fitnes tertinggi
tersebut tidak hilang selama evolusi, perlu dibuat satu
atau dua penyalinan individu. Proses ini biasa disebut
sebagai elitism.
d.

Verifikasi dan Validasi
Agar tahap pemodelan dan pembuatan kode program
telah berjalan dengan baik perlu dilakukan verifikasi.
Verifikasi dilakukan dengan memeriksa keseluruhan
model dan program, apakah model dan program yang
dibuat telah bebas dari error dan telah sesuai dengan yang
diharapkan. Jika masih ada yang belum sesuai atau masih
terdapat error maka harus dilakukan peninjauan ulang.
Setelah mendapatkan hasil optimasi harga dengan
model GA, maka dilakukanlah validasi. Validasi yang
dilakukan dengan 2 cara yaitu dan uji validasi variasi
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amplitudo (% Error Variance) dari data asli dan hasil uji
coba.dan juga membandingkan harga yang selama ini
diterapkan oleh hotel JW Marriott Surabaya dengan
menggunakan selisih harga.
1. Perbandingan variasi amplitudo (% Error Variance)

Prasyarat :
= hasil standart deviasi varians hasil komputasi yang
didapat
= hasil standart deviasi varians data yang dimiliki
Model valid bila E  30%
2. Perbandingan standart deviasi
σ =

-

=

Berikut perhitungan validasi dengan kedua cara tersebut.
 Uji validasi pendapatan kategori Standart Retail
Solusi 1
E=

=
= 0.102

≈ 10 % ǀvalid ǀ

Solusi 2:
Ε=
= 0.287 ≈ 28 % ǀvalidǀ
Solusi 3:
Ε=
= 0.113 ≈ 11 % ǀvalid ǀ

 Uji validasi pendapatan kategori Premium Retail
Solusi 1:
Ε=

=
= 0.050 5 ≈ 5% ǀvalid
Solusi2:
Ε=
= 0.2310 ≈ 23% ǀvalid ǀ
Solusi 3:
Ε=
= 0.0474 ≈ 4.7% ǀvalid ǀ
Solusi 4:
Ε=
= 0.2253 ≈ 22% ǀvalid ǀ
Solusi 5:
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Solusi 6:

Ε=

σ =
= 0.2507 ≈ 25% ǀvalid ǀ
=

-

Solusi 6:

= 102400.122
Solusi 7:

Ε=

σ =

= 0.0864 ≈ 8.6% ǀvalid ǀ
Solusi 7:

-

=
⃒

Ε=

= 74286.50596
Solusi 8:

≈ 4.5% ǀvalid ǀ

= 0.0457448
Solusi 8:

σ =

Ε=

-

=
= 0.28096-34 ≈ 28% ǀvalid ǀ

= 59005.13401

 Uji validitas standart deviasi harga Standart Retail
e.

Solusi 1:

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa
skenario yang akan dilakukan dalam uji coba. Skenario ini
nantinya akan berpengaruh pada total pendapatan minimum
yang akan didapatkan JW Marriott Hotel Surabaya.
Beberapa skenario tersebut antara lain:

σ =
=

= 171326.85 - 23850.53
= 147476.32

Solusi 2:
σ =

= 125808.1999 - 23850.53
= 101957.67
Solusi 3:
σ =
=

Pembuatan Skenario

-

1. Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
banyak populasi sebanyak 30 dan 50 pada kategori
Standart Retail dan Premium Retail.
2. Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
nilai
antara 0.1 – 0.9 dan jenis Crossover pada kategori
Standart Retail dan Premium Retail.
3. Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
nilai
0.02 dan 0.04 pada kategori Standart Retail dan
Premium Retail.

= 155624.97 - 23850.53

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

= 131774.44

 Uji validitas standart deviasi harga Premium Retail
Solusi 1:
σ =

Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
banyak populasi sebanyak 30 dan 50 kategori Standart
Retail .

-

=

Pembahasan hasil uji coba akan dilakukan dengan
melakukan perbandingan dari total pendapatan. yang
didapat untuk 24 bulan dengan skenario yang telah
dijelaskan sebelumnya.

= 76919.2546
Solusi 2:

Tabel 1 Populai sebanyak 30

σ =
-

=
= 66186.1531
Solusi 3:
σ =

-

=
= 56936.52601
Solusi 4:
σ =
=

= 52603.48409

Solusi 5:
σ =
=

= 88880.16181

Kedua tabel telah dilakukan uji coba sebanyak 3
kali dengan menggunakan parameter jenis Arithmetic
sebanyak 30 dan 50.
Crossover, = 0.1 – 0.9 dan
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Tabel 2 Populasi sebanyak 50
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Tabel 6 Perbandingan jenis Crossover

Untuk kedua tabel, yang memiliki total pendapatan
paling banyak terdapat pada tabel 2 dengan
= 0.6.
Maka dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa total
pendapatan tertinggi dari kedua tabel adalah dengan
jumlah
= 50.
Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
banyak populasi sebanyak 30 dan 50 kategori Premium
Retail.

= 50

Untuk kedua tabel, total pendapatan tertinggi untuk
kedua jenis Crossover pada tabel 5 terletak pada nilai =
= 0.7 Single point
0.7 dan pada tabel 6 terletak pada
Crossover dan = 0.6 Arithmetic Crossover. Maka dapat
disimpulkan bahwa Single Point Crossover dapat
menghasilkan pendapatan lebih optimal.
Tabel 7 Perbandingan jenis Crossover

Tabel 3 Populai sebanyak 30

Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
antara 0.1 – 0.9 dan jenis Crossover kategori
nilai
Premium Retail.
Tabel 8 Perbandingan nilai

Kedua tabel telah dilakukan uji coba sebanyak 3
kali dengan menggunakan parameter jenis Single point
sebanyak 30 dan 50
Crossover, = 0.1 – 0.9 dan
Tabel 4 Populasi sebanyak 50

Kedua tabel telah dilakukan ujicoba sebanyak 3
sebanyak 30,
kali dengan menggunakan parameter
= 0.1 – 0.9 dan
= 0.02 untuk tabel 8 dan = 0.04
untuk tabel 9.
Tabel 9 Perbandingan nilai

Untuk kedua tabel, yang memiliki total pendapatan
= 0.6.
paling banyak terdapat pada tabel 4 dengan
Maka dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa total
pendapatan tertinggi dari kedua tabel adalah dengan
= 50.
jumlah
Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
nilai
antara 0.1 – 0.9 dan jenis Crossover kategori
Standart Retail .
Tabel 5 Perbandingan jenis Crossover

= 30

Untuk kedua tabel, total pendapatan tertinggi untuk
kedua jenis Crossover pada tabel 8 terletak pada = 0.7
= 0.9. Maka dapat
dan tabel 9 terletak pada nilai
disimpulkan bahwa Single Point Crossover dapat
menghasilkan pendapatan lebih optimal.
Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
nilai
0.02 dan 0.04 kategori Standart Retail.

Kedua tabel telah dilakukan ujicoba sebanyak 3
kali dengan menggunakan parameter
sebanyak 30
dan 50, jenis Crossover Single Point untuk tabel 5 dan
Crossover Arithmetic untuk tabel 6., = 0.1 – 0.9.
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Tabel 10 Probabilitas mutasi 0.02

Kedua tabel telah dilakukan uji coba sebanyak 3
kali dengan menggunakan parameter = 0.1 – 0.9,
sebanyak 30, Crossover Single Point ,
= 0.02 untuk
tabel 10 dan
= 0.04 untuk tabel 11.
Tabel 11 Probabilitas mutasi 0.04

Untuk kedua tabel, total pendapatan tertinggi
tabel 10 terletak pada nilai
= 0.6 dan tabel 11 terletak
pada nilai
= 0.7. Maka dapat disimpulkan jika teori
merupakan nilai
yang tepat
yang menyebutkan
adalah terbukti. Dengan
total pendapatan
= 0.02.
memiliki jumlah lebih tinggi dibanding
Perbandingan total pendapatan berdasarkan parameter
0.02 dan 0.04 kategori Premium Retail.
nilai
Tabel 12 Probabilitas mutasi 0.02

Kedua tabel telah dilakukan uji coba sebanyak 3
kali dengan menggunakan parameter = 0.1 – 0.9,
sebanyak 50 dan
= 0.02 untuk tabel 20 dan Crossover
Single Point dan
= 0.04 untuk tabel 21.
Tabel 13 Probabilitas mutasi 0.04

Untuk kedua tabel, total pendapatan tertinggi
tabel 12 terletak pada nilai
= 0.5 dan tabel 13 terletak
= 0.6. Maka dapat disimpulkan jika teori
pada nilai
yang menyebutkan
merupakan nilai
yang tepat
adalah terbukti. Dengan
total pendapatan
= 0.02.
memiliki jumlah lebih tinggi dibanding

7
Analisis hasil uji coba parameter
Untuk perbandingan jumlah populasi dapat
disimpulkan bahwa sebaiknya jumlah populasi untuk
semua jenis kasus tidak dibawah dari 30. Pemilihan
jumlah
harus disesuaikan dengan jumlah data yang
dimiliki agar sebaran hasil fitness yang diinginkan
merata dan juga menghemat waktu komputasi
Untuk perbandingan nilai pada masing-masing jenis
Crossover dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya
nilai
maka akan menghasilkan total pendapatan yang
lebih tinggi karena sering terjadi pindah silang pada
kromosom-kromosom. Akan tetapi, tidak selalu bahwa
nilai
tinggi maka akan menghasilkan individu yang
lebih baik. Aturan Crossover adalah menyediakan suatu
sifat yang menguntungkan untuk disebarkan dalam
populasi sehingga seluruh populasi dapat memperoleh
kesempatan mendapatkan individu yang lebih baik.
Untuk perbandingan nilai
yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa tidak selalu nilai
yang terlalu
besar dapat merusak populasi. Akan tetapi jika nilai
dapat diperkirakan dengan tepat berapa nilainya, maka
akan memberikan individu yang mungkin lebih baik. Jika
peluang mutasi terlalu kecil, akan banyak gen yang
mungkin berguna tetapi tidak ikut dievaluasi tetapi juga
perlu diperhatikan juga jika peluang mutasi terlalu tinggi
maka gen-gen baik mungkin saja akan rusak karena
kemiripan dengan induknya yang hilang dan algoritma
juga akan kehilangan kemampuan untuk belajar pada
histori pencarian yang telah dilakukan.
Analisis hasil keseluruhan
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, ada lebih
dari satu solusi optimal yang didapatkan. Maka dari itu
dilakukan perhitungan selisih standart deviasi dari hasil
komputasi dengan hasil data asli. Perhitungan standart
deviasi dilakukan dengan membandingkan total
pendapatan yang diperoleh dan harga. Setelah dilakukan
perhitungan, maka dapat disimpulkan komposisi
parameter yang paling baik untuk menghasilkan total
pendapatan optimal untuk 24 bulan pada kategori
Standart Retail sejumlah Rp 10.832.263.220 adalah
= 50,
= 0.1 single point crossover dan
=
0.02. Sedangkan total pendapatan Standart Retail data
untuk 24 bulan adalah Rp 10.363.906.684. Dan untuk
kategori Premium Retail komposisi parameter yang
paling baik untuk menghasilkan total pendapatan optimal
untuk 24 bulan sejumlah Rp 3.332.872.813 adalah
= 50,
= 0.6 single point crossover dan
= 0.04.
Sedangkan total pendapatan Premium Retail data untuk
24 bulan adalah Rp 3.143.012.086 seperti yang terlihat
pada gambar di bawah ini
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Komposisi yang memiliki solusi paling optimal dan
paling tinggi
tepat tidak selalu yang memiliki nilai
yang jika digunakan dengan
karena terdapat niali
tepat akan menghasilkan solusi paling optimal dan tepat.
untuk uji coba juga
Pemilihan komposisi
harus disesuaikan dengan berapa data yang dimiliki.
Menurut beberapa ahli mengatakan
minimal adalah
yang terlalu banyak dapat
30. Pemilihan
memperlambat waktu komputasi dalam menemukan
solusi dan jika
terlalu sedikit akan memiliki
kemungkinan sedikit juga untuk melakukan pindah silang
(Arhami, M. 2006). Dan juga uji coba perlu dilakukan
lebih dari satu kali agar hasil paling optimal dapat
didapatkan.
V. KESIMPULAN
Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam
pengerjaan Tugas Akhir ini sebagai berikut :
1. Analisis price elasticity diperlukan untuk
mengetahui respon pelanggan dengan adanya
perubahan harga. Hal ini dikarenakan prinsip pada
industri perhotelan berbeda dengan prinsip dalam
jual beli barang lainnya. Untuk menentukan harga
pada industri perhotelan diperlukan analisis berapa
banyak kamar hotel yang terjual.
2. Dari beberapa sifat hotel yang memiliki persediaan
bersifat tahan lama, kapasitas terbatas, dan segmen
pasar
adalah
micro-markets,
metode
pendiskriminasian harga (Dynamic Pricing) untuk
tiap kategori pelanggan sangat baik diterapkan
pada industri perhotelan.
3. Pengoptimasian Dynamic Pricing berdasarkan model
permintaan pelanggan menggunakan regresi nonlinier eksponensial tepat digunakan agar daya beli
pelanggan terhadap jasa tidak berbeda terlalu jauh
dengan total pendapatan yang diinginkan
perusahaan karena standart deviasi untuk
ekponensial adalah sama dengan rata-rata populasi.
4. Total pendapatan optimal untuk 24 bulan pada
kategori
Standart
Retail
sejumlah
Rp
= 50,
= 0.1
10.832.263.220 dengan
Single Point Crossover dan
= 0.02. Sedangkan
total pendapatan optimal untuk 24 bulan pada
kategori Premium Retail sejumlah Rp Rp
3.332.872.813 adalah
= 50,
= 0.6 Single
Point Crossover dan

= 0.04.
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