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1 Pendahuluan

Particle swarm optimization, disingkat sebagai PSO, didasarkan pada perilaku

sebuah kawanan serangga, seperti semut, rayap, lebah atau burung. Algo-

ritma PSO meniru perilaku sosial organisme ini. Perilaku sosial terdiri dari

tindakan individu dan pengaruh dari individu-individu lain dalam suatu kelom-

pok. Kata partikel menunjukkan, misalnya, seekor burung dalam kawanan bu-

rung. Setiap individu atau partikel berperilaku secara terdistribusi dengan cara

menggunakan kecerdasannya (intelligence) sendiri dan juga dipengaruhi peri-

laku kelompok kolektifnya. Dengan demikian, jika satu partikel atau seekor bu-

rung menemukan jalan yang tepat atau pendek menuju ke sumber makanan, sisa

kelompok yang lain juga akan dapat segera mengikuti jalan tersebut meskipun

lokasi mereka jauh di kelompok tersebut.

Metode optimasi yang didasarkan pada swarm intelligence ini disebut algo-

ritma behaviorally inspired sebagai alternatif dari algoritma genetika, yang ser-

ing disebut evolution-based procedures. Algoritma PSO ini awalnya diusulkan

oleh [1]. Dalam konteks optimasi multivariabel, kawanan diasumsikan mempun-

yai ukuran tertentu atau tetap dengan setiap partikel posisi awalnya terletak

di suatu lokasi yang acak dalam ruang multidimensi. Setiap partikel diasum-

sikan memiliki dua karakteristik: posisi dan kecepatan. Setiap partikel bergerak

dalam ruang/space tertentu dan mengingat posisi terbaik yang pernah dilalui

atau ditemukan terhadap sumber makanan atau nilai fungsi objektif. Setiap

partikel menyampaikan informasi atau posisi bagusnya kepada partikel yang

lain dan menyesuaikan posisi dan kecepatan masing-masing berdasarkan in-

formasi yang diterima mengenai posisi yang bagus tersebut. Sebagai contoh,

misalnya perilaku burung-burung dalam dalam kawanan burung. Meskipun se-

tiap burung mempunyai keterbatasan dalam hal kecerdasan, biasanya ia akan

mengikuti kebiasaan (rule) seperti berikut :
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1. Seekor burung tidak berada terlalu dekat dengan burung yang lain

2. Burung tersebut akan mengarahkan terbangnya ke arah rata-rata keselu-

ruhan burung

3. Akan memposisikan diri dengan rata-rata posisi burung yang lain dengan

menjaga sehingga jarak antar burung dalam kawanan itu tidak terlalu

jauh

Dengan demikian perilaku kawanan burung akan didasarkan pada kombinasi

dari 3 faktor simpel berikut:

1. Kohesi - terbang bersama

2. Separasi - jangan terlalu dekat

3. Penyesuaian(alignment) - mengikuti arah bersama

Jadi PSO dikembangkan dengan berdasarkan pada model berikut:

1. Ketika seekor burung mendekati target atau makanan (atau bisa mni-

mum atau maximum suatu fungsi tujuan) secara cepat mengirim informasi

kepada burung-burung yang lain dalam kawanan tertentu

2. Burung yang lain akan mengikuti arah menuju ke makanan tetapi tidak

secara langsung

3. Ada komponen yang tergantung pada pikiran setiap burung, yaitu mem-

orinya tentang apa yang sudah dilewati pada waktu sebelumnya.

Model ini akan disimulasikan dalam ruang dengan dimensi tertentu dengan se-

jumlah iterasi sehingga di setiap iterasi, posisi partikel akan semakin mengarah

ke target yang dituju (minimasi atau maksimasi fungsi). Ini dilakukan hingga

maksimum iterasi dicapai atau bisa juga digunakan kriteria penghentian yang

lain.

2 Implementasi PSO

Misalkan kita mempunyai fungsi berikut

min f(x) (1)

dimana X(B) ≤ X ≤ X(A)
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dimana X(B) adalah batas bawah dan X(A) adalah batas atas dari X . Prosedur

PSO dapat dijabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut [2]:

1. Asumsikan bahwa ukuran kelompok atau kawanan (jumlah partikel) adalah

N . Untuk mengurangi jumlah evaluasi fungsi yang diperlukan untuk men-

emukan solusi, sebaiknya ukuran N tidak terlalu besar, tetapi juga tidak

terlalu kecil,agar ada banyak kemungkinan posisi menuju solusi terbaik

atau optimal. Jika terlalu kecil, sedikit kemungkinan menemukan posisi

partikel yang baik. Terlalu besar juga akan membuat perhitungan jadi

panjang. Biasanya digunakan ukuran kawanan adalah 20 sampai 30 par-

tikel.

2. Bangkitkan populasi awal X dengan rentang X(B) dan X(A) secara ran-

dom sehingga didapat X1, X2, ..., XN . Setelah itu, untuk mudahnya,partikel

j dan kecepatannya pada iterasi i dinotasikan sebagai X
(i)
j dan V

(i)
j Se-

hingga partikel-partikel awal ini akan menjadi X1(0), X2(0), ..., XN (0).

Vektor Xj(0), (j = 1, 2, ..., N) disebut partikel atau vektor koordinat dari

partikel. (seperti kromosom dalam algoritma genetika). Evaluasi nilai

fungsi tujuan untuk setiap partikel dan nyatakan dengan

f [X1(0)], f [X2(0)], ..., f [XN(0)]

.

3. Hitung kecepatan dari semua partikel. Semua partikel bergerak menuju

titik optimal dengan suatu kecepatan. Awalnya semua kecepatan dari

partikel diasumsikan sama dengan nol. Set iterasi i = 1.

4. Pada iterasi ke-i, temukan 2 parameter penting untuk setiap partikel j

yaitu:

(a) Nilai terbaik sejauh ini dari Xj(i) (koordinat partikel j pada iterasi

i) dan nyatakan sebagai Pbest,j , dengan nilai fungsi obyektif paling

rendah (kasus minimasi) , f [Xj(i)] , yang ditemui sebuah partikel j

pada semua iterasi sebelumnya. Nilai terbaik untuk semua partikel

Xj(i) yang ditemukan sampai iterasi ke-i, Gbest,dengan nilai fungsi

tujuan paling kecil/minimum diantara semua partikel untuk semua

iterasi sebelumnya, f [Xj(i)].
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(b) Hitung kecepatan partikel j pada iterasi ke i dengan rumus sebagai

berikut:

Vj(i) = Vj(i − 1) + c1r1[Pbest,j − xj(i − 1)] + (2)

c2r2[Gbest − xj(i − 1)], j = 1, 2, ..., N

dimana c1 dan c2 masing-masing adalah learning rates untuk ke-

mampuan individu (cognitive) dan pengaruh sosial (group), dan r1

dan r2 bilangan random yang berdistribusi uniforml dalam inter-

val 0 dan 1. Jadi parameters c1 dan c2 dmenunjukkan bobot dari

memory (position) sebuah partikel terhadap memory (posisi) dari

kelompok(swarm). Nilai dari c1 dan c2 biasanya adalah 2 sehingga

perkalian c1r1 dan c2r2 memastikan bahwa partikel-partikel akan

mendekati target sekitar setengah selisihnya.

(c) Hitung posisi atau koordinat partikel j pada iterasi ke-i dengan cara

Xj(i) = Xj(i − 1) + Vj(i); j = 1, 2, ..., N (3)

Evaluasi nilai fungsi tujuan untuk setiap partikel dan nyatakan se-

bagai

f [X1(i)], f [X2(i)], ..., f [XN (i)]

.

5. Cek apakah solusi yang sekarang sudah konvergen. Jika posisi semua

partikel menuju ke satu nilai yang sama, maka ini disebut konvergen.

Jika belum konvergen maka langkah 4 diulang dengan memperbarui it-

erasi i = i + 1, dengan cara menghitung nilai baru dari Pbest,j dan Gbest.

Proses iterasi ini dilanjutkan sampai semua partikel menuju ke satu titik

solusi yang sama. Biasanya akan ditentukan dengan kriteria penghentian

(stopping criteria), misalnya jumlah selisih solusi sekarang dengan solusi

sebelumnya sudah sangat kecil.

3 Contoh

Misalkan kita mempunyai persoalan optimasi dengan satu variabel sebagai berikut

f(x) = (100 − x)2 (4)

dimana 60 ≤ x ≤ 120
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1. Tentukan jumlah partikel N = 4 Tentukan populasi awal secara random,

misalkan didapat

x1(0) = 80,

x2(0) = 90,

x3(0) = 110,

x4(0) = 75.

2. Evaluasi nilai fungsi tujuan untuk setiap partikel xj(0) untuk j = 1, 2, 3, 4.

dan nyatakan dengan

f1 = f(80) = 400,

f2 = f(90) = 100,

f3 = f(110) = 100,

f4 = f(75) = 625.

3. Tentukan kecepatan awal v1(0) = v2(0) = v3(0) = v4(0) = 0. Tentukan

iterasi i = 1; Lalu ke langkah nomer 4.

4. Temukan Pbest,1 = 80, Pbest,2 = 90, Pbest,3 = 110, Pbest,4 = 75, Gbest = 90.

Hitung v(j) dengan c1 = c2 = 1. Misalkan nilai random yang didapat,

r1 = 0.4, r2 = 0.5, dengan rumus Vj(i) = Vj(i − 1) + c1r1[Pbest,j − xj(i −
1)] + c2r2[Gbest − xj(i − 1)] diperoleh

v1(1) = 0 + 0.4(80− 80) + 0.5(90 − 80) = 5

v2(1) = 0 + 0.4(90− 90) + 0.5(90 − 90) = 0

v3(1) = 0 + 0.4(110− 110) + 0.5(90 − 110) = −10

v4(1) = 0 + 0.4(75− 75) + 0.5(90 − 75) = 7.5

Sedangkan untuk nilai x adalah

x1(1) = 80 + 5 = 85

x2(1) = 90 + 0 = 90

x3(1) = 110 − 10 = 100

x4(1) = 75 + 7.5 = 82.5

5. Evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel xj(1),

f1(1) = f(85) = 225,

f2(1) = f(90) = 100,

f3(1) = f(100) = 0,

f4(1) = f(82.5) = 306.25.

Sedangkan pada iterasi sebelumnya kita dapatkan
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f1(0) = f(80) = 400,

f2(0) = f(90) = 100,

f3(0) = f(110) = 100,

f4(0) = f(75) = 625.

Nilai dari f dari iterasi sebelumnya tidak ada yang lebih baik sehingga

Pbest untuk masing-masing partikel sama dengan nilai x-nya. Gbest = 100

Cek apakah solusi x sudah konvergen, dimana nilai x saling dekat. Jika tidak,

tingkatkan ke iterasi berikutnya i = 2. Lanjutkan ke langkah 4.

1. Pbest,1 = 85, Pbest,2 = 90, Pbest,3 = 100, Pbest,4 = 82.5, Gbest = 100

Hitung kecepatan baru dengan r1 = 0.3 dan r = 0.6 ( ini hanya sekedar

contoh untuk menjelaskan penghitungan, dalam implementasi angka ini

dibangkitkan secar arandom).

v1(2) = 5 + 0.3(85− 85) + 0.6(100 − 85) = 14

v2(2) = 0 + 0.3(90− 90) + 0.6(100 − 90) = 6.

v3(2) = −10 + 0.3(100− 100) + 0.6(100 − 100) = −10

v4(2) = 7.5 + 0.3(82.5 − 82.5) + 0.6(100− 82.5) = 18

Sedangkan untuk nilai x adalah

x1(2) = 85 + 14 = 99

x2(2) = 90 + 6 = 96

x3(2) = 100 − 10 = 90

x4(2) = 82.5 + 18 = 100.5

2. Evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel xj(2),

f1(2) = f(99) = 1,

f2(2) = f(96) = 16,

f3(2) = f(90) = 100

f4(2) = f(100.5) = 0.25.

Jika dibandingkan dengan nilai f dari iterasi sebelumnya, ada nilai yang

lebih baik dari nilai f sekarang yaitu f3(1) = 0, sehingga Pbest untuk

partikel 3 sama dengan 100, dan Gbest dicari dari min{1, 16, 0, 0.25} = 0

yang dicapai pada x3(1) = 100. Sehingga untuk iterasi berikutnya Pbest =

(99, 96, 100, 100.5) dan Gbest = 100.

Cek apakah solusi sudah konvergen, dimana nilai x saling dekat. Jika tidak kon-

vergen, set i = 3, masuk ke iterasi berikutnya. Lanjutkan ke langkah berikutnya
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dengan menghitung kecepatan v dan ulangi langkah-langahs elanjunya sampai

mencapai konvergen. Berikut adalah kode Matlab untuk implementasi PSO

dalam minimasi fungsi.

function [xopt,fmin,it]=simpelpso(N,maxit)

%written by budi santosa to implement modified PSO

% budi_s@ie.its.ac.id, faculty of industrial eng, ITS

%based on Engineering Optimization Theory and Practice

%book by Singiresu S. Rao

%to find minimum of single var function

dim = 1; % Dimension of the problem

upbnd = 90; % Upper bound for init. of the swarm

lwbnd = 120; % Lower bound for init. of the swarm

% Initializing swarm and velocities

x = rand(N,dim)*(upbnd-lwbnd) + lwbnd ;

v = rand(N,dim); %kecepatan awal

[brs,kol]=size(x);

f=zeros(N,1);

rhomax=0.9;rhomin=0.4;

for it=1:maxit

rho(it)=rhomax-((rhomax-rhomin)/maxit)*it;

end

for i=1:brs

f(i)=fungsi2(x(i,:));

end

%v=zeros(brs,kol);

it=1;

Pbest=x;

fbest=f;

[minf,idk]=min(f);

Gbest=x(idk,:);

lastbest=[0 0];
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minftot=[];

while it<maxit

r1=rand;r2=rand;

for j=1:brs

v(j,:)=rho(it).*v(j,:)+r1.*(Pbest(j,:)-x(j,:))+r2.*(Gbest-x(j,:));

x(j,:)=x(j,:)+v(j,:);

f(j)=fungsi2(x(j,:));

end

%update Pbest

changerow = f < fbest;

fbest=fbest.*(1-changerow)+f.*changerow;

Pbest(find(changerow),:)=x(find(changerow),:);

[minf,idk]=min(fbest);

minftot=[minftot;minf];

Gbest=Pbest(idk,:);

if sum(var(Pbest))<1e-8

break

end

it=it+1;

lastbest=Gbest;

end

xopt=Gbest;

fmin=minf;

plot(minftot)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function f=fungsi2(x)

f=(100-x)^2;

Gambar pergerakan nilai fungsi tujuan (f(x) = (100 − x)2) untuk 50 iterasi

ditunjukkan dalam 1. Sedangkan gambar pergerakan nilai fungsi tujuan (f(x) =

(100−x)2) setelah dilakukan modifikasi terhadap PSO (dengan inertia) untuk 50

iterasi ditunjukkan dalam 2. kelihatan bahwa dengan modifikasi ini pergerkan

ke titik target lebih stabil dan konvergen lebih cepat.
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Figure 1: Pergerakan nilai fungsi tujuan untuk PSO tanpa improvement

4 PSO dengan Perbaikan

Dalam implementasinya, ditemukan bahwa kecepatan partikel dalam PSO di-

update terlalu cepat dan nilai minimum fungsi tujuan sering terlewati. Karena

itu ada revisi atau perbaikan terhadap algoritma PSO standard. Perbaikan itu

berupa penambahan suatu inersia θ untuk mengurangi kecepatan. Biasanya ni-

lai θ dibuat sedemikian hingga semakin meningkat iterasi yang dilalui, semakin

mengecil kecepatan partikel. Nilai ini bervariasi secara linier dalam rentang 0.9

hingga 0.4. Secara matematis perbaikan ini bisa dituliskan

Vj(i) = θVj(i−1)+c1r1[Pbest,j−Xj(i−1)]+c2r2[Gbest−Xj(i−1)]; j = 1, 2, ..., N

(5)

Bobot inersia ini diusulkan oleh [3] untuk meredam kecepatan selama iterasi,

yang memungkinkan kawanan burung menuju (kconverge) titik target secara
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Figure 2: Pergerakan nilai fungsi tujuan untuk PSO dengan improvement

lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan algoritma aslinya. Formula (5)

adalah modifikasi terhadap formula (2). Nilai bobot inersia yang tinggi menam-

bah porsi pencarian global (global exploration), sedangkan nilai yang rendah

lebih menekankan pencarian lokal (local search). Untuk tidak terlalu menitik-

beratkan pada salah satu bagian dan tetap mencari area pencarian yang baru

dalam ruang berdimensi tertentu, maka perlu dicari nilai bobot inersia (θ) yang

secara imbang menjaga pencarian global dan lokal. Untuk mencapai itu dan

mempercepat konvergensi, suatu bobot inersia yang mengecil nilainya dengan

bertambahnya iterasi digunakan dengan formula

θ(i) = θmax − (
θmax − θmin

imax
)i (6)

dimana θmax dan θmin masing-masing adalah nilai awal dan nilai akhir bobot

inersia, imax adalah jumlah iterasi maksimum yang digunakan dan i adalah

iterasi yang sekarang. Biasanya digunakan nilai θmax = 0.9 dan θmin = 0.4.
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Perubahan atau modifikasi formula untuk mengupdate kecepatan ini seperti step

size α dalam algoritma Steepest Descent, dimana nilai α yangterlalu besar akan

memungkinan suatu local optimum akan terlewati sehingga algoritma justru

menemukan local optimal yang lain yang tidak lebih baik nilainya.

5 Implementasi PSO dengan Matlab

Berikut ini diberikan kode Matlab untuk implementasi PSO baik yang meng-

gunakan PSO asli dan PSO yang dimodifikasi. Pembaca bisa membandingkan

bagaimana pergerakan vektor solusi menuju solusi optimal atau melihat perg-

erakan nilai fungsi tujuannya dari kedua algoritma ini. Untuk implementasi ini

digunakan fungsi Himmelblau f(x) = (x2
1 + x2 − 11)2 + (x1 + x2

2 − 7)2.

function [xopt,fmin,it]=simpelpso1(N,maxit)

%written by budi santosa to implement original PSO

% budi_s@ie.its.ac.id, faculty of industrial eng, ITS

%based on Engineering Optimization Theory and Practice

%book by Singiresu S. Rao

%to find minimum of Himmelblau function with two variables

dim = 2; % Dimension of the problem

upbnd = -6; % Upper bound for init. of the swarm

lwbnd = 6; % Lower bound for init. of the swarm

% Initializing swarm and velocities

x = rand(N,dim)*(upbnd-lwbnd) + lwbnd ;

v = rand(N,dim); %kecepatan awal

[brs,kol]=size(x);

f=zeros(N,1);

rhomax=0.9;rhomin=0.4;

for it=1:maxit

rho(it)=rhomax-((rhomax-rhomin)/maxit)*it;

end

for i=1:brs
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f(i)=himel(x(i,:));

end

%v=zeros(brs,kol);

it=1;

Pbest=x;

fbest=f;

[minf,idk]=min(f);

Gbest=x(idk,:);

lastbest=[0 0];

minftot=[];

while it<maxit

r1=rand;r2=rand;

for j=1:brs

v(j,:)=rho(it).*v(j,:)+r1.*(Pbest(j,:)-x(j,:))+r2.*(Gbest-x(j,:));

x(j,:)=x(j,:)+v(j,:);

f(j)=himel(x(j,:));

end

%update Pbest

changerow = f < fbest;

fbest=fbest.*(1-changerow)+f.*changerow;

Pbest(find(changerow),:)=x(find(changerow),:);

[minf,idk]=min(fbest);

minftot=[minftot;minf];

Gbest=Pbest(idk,:);

if sum(var(Pbest))<1e-8

break

end

it=it+1;

lastbest=Gbest;

end

xopt=Gbest;

fmin=minf;

plot(minftot)
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [xopt,fmin,it]=simpelpso2(N,maxit)

%written by budi santosa to implement modified PSO

% budi_s@ie.its.ac.id, faculty of industrial eng, ITS

%based on Engineering Optimization Theory and Practice

%book by Singiresu S. Rao

%to find minimum of Himmelblau function with two variables

dim = 2; % Dimension of the problem

upbnd = -6; % Upper bound for init. of the swarm

lwbnd = 6; % Lower bound for init. of the swarm

% Initializing swarm and velocities

x = rand(N,dim)*(upbnd-lwbnd) + lwbnd ;

v = rand(N,dim); %kecepatan awal

[brs,kol]=size(x);

f=zeros(N,1);

rhomax=0.9;rhomin=0.4;

for it=1:maxit

rho(it)=rhomax-((rhomax-rhomin)/maxit)*it;

end

for i=1:brs

f(i)=himel(x(i,:));

end

%v=zeros(brs,kol);

it=1;

Pbest=x;

fbest=f;

[minf,idk]=min(f);

Gbest=x(idk,:);

lastbest=[0 0];

minftot=[];
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while it<maxit

r1=rand;r2=rand;

for j=1:brs

v(j,:)=rho(it).*v(j,:)+r1.*(Pbest(j,:)-x(j,:))+r2.*(Gbest-x(j,:));

x(j,:)=x(j,:)+v(j,:);

f(j)=himel(x(j,:));

end

%update Pbest

changerow = f < fbest;

fbest=fbest.*(1-changerow)+f.*changerow;

Pbest(find(changerow),:)=x(find(changerow),:);

[minf,idk]=min(fbest);

minftot=[minftot;minf];

Gbest=Pbest(idk,:);

if sum(var(Pbest))<1e-8

break

end

it=it+1;

lastbest=Gbest;

end

xopt=Gbest;

fmin=minf;

plot(minftot)
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