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ABSTRACT 

Dinar is gold currency made of 22 carat gold. Dinar has 4.25 gram in weight. Since it is of made from gold, dinar has 
sufficient resilience against inflation. Nevertheless, the price of dinar is not constant. Dinar prices are influenced by 
exchange rate against the dollar and world gold price. The movement from day to day will form a time series data. In the 
study, the grammatical evolution is used to predict dinar price. Grammatical evolution will be tested on grammar with 
two characteristics: sinusoids, and linear. Dinar price data is obtained from the compilation of the world gold price and 
BI exchange rate. Data used from 2003 until May 2010. Research will focus on three groups : in stable, volatile, and all 
data condition. From the results of this study, indicated smallest MAPE is 0.74% at stable data condition, 0.87% MAPE 
on fluctuating data, and 1.07% MAPE on overall data. 
Keywords: Grammatical Evolution, Prediction, Dinar Price.  
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Dalam beberapa decade terakhir, bermacam-macam investasi telah berkembang, termasuk Tabungan, Deposito, Saham, 
Reksadana, Emas dan yang lainnya. Investasi itu bukannya tidak memiliki resiko. Dua kali krisis moneter terjadi di 
Indonesia, tahun 1998 dan 2008, investasi Emas membuktikan jauh lebih aman dari investasi lainnya[6]. Investasi dalam 
bentuk emas kini mulai marak, termasuk investasi Dinar Emas. Hingga kini ada beberapa lembaga yang mengedarkan 
dinar di Indonesia. Lembaga itu antara lain wakala nusantara, dinar first, dan gerai dinar. 
 
Dinar adalah mata uang Islam yang terbuat dari 4.25 gram emas 22 karat. Nilai dinar cenderung stabil terhadap inflasi. 
Harga dinar emas dinilai cukup fluktuaktif, mengikuti pergerakan harga emas. Secara garis besar harga dinar di Indonesia 
dipengaruhi oleh dua faktor yakni: kurs USD terhadap IDR dan harga emas dunia. Seperti diketahui, kedua faktor itu 
sangat fluktuatif. Ada saat harga USD turun, ataupun naik, demikian juga dengan harga emas dunia. Melihat mulai 
maraknya investasi dinar emas, diperlukan suatu sistem peramalan harga dinar emas yang mampu memprediksi fluktuasi 
harga dinar emas. Melalui sistem prediksi ini, masyarakat diharapkan dapat menentukan kapan berinvestasi dinar emas. 
 
Kasus peramalan harga dinar emas ini akan dibangun berbasiskan Evolutionary Algorithms (EAs) menggunakan 
algoritma Grammatical Evolution (GE). Algoritma ini memiliki kekuatan dalam menentukan fungsi yang sesuai dengan 
pergerakan data secara otomatis. Pada kasus peramalan, GE menghasilkan model peramalan terbaik dengan representasi 
kromosom yang berupa fungsi/program.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana menerapkan Grammatical Evolution pada prediksi harga dinar 
di Indonesia untuk didapatkan suatu fungsi yang meminimalkan galat prediksi. 
 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian adalah: 
a. menerapkan algoritma Grammatical Evolution untuk memprediksi harga dinar emas, 
b. membandingkan grammar dengan karakteristik sinusoid dan linier terhadap data prediksi harga dinar pada kondisi 

stabil dan fluktuatif, 
c. menganalisa hubungan pembagian data dan pengaruhnya terhadap performansi, serta 
d. menganalisis performansi yang diukur dengan mean absolute percentage error (MAPE). 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Teknik Peramalan 
Situasi peramalan sangat beragam dalam horizon waktu peramalan, faktor yang menentukan hasil sebenarnya, tipe pola 
data, dan berbagai aspek lainnya. Untuk menghadapi penggunaan yang luas seperti itu, beberapa teknik telah 
dikembangkan. Teknik tersebut dibagi menjadi metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dapat dibagi 
ke dalam deret berkala (time series) dan metode kausal, sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode 
eksploratoris dan normatif [1]. 
 
Peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat tiga kondisi berikut, yaitu tersedia informasi tentang masa lalu, 
informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik (angka), dan dapat diasumsikan bahwa beberapa 
aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang[1].      
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2.2 Grammatical Evolution 
Evolutionary Algortihms (EAs) merupakan  algoritma-algoritma komputasi yang berbasis evolusi biologi yang ada di 
dunia nyata. Salah satu algoritmanya yaitu Grammatical Evolution (GE). GE merupakan pengembangan dari Genetic 
Programming (GP). Perbedaannya terletak pada representasi individu. GE menggunakan representasi individu yang 
dapat digunakan untuk mengevolusi program yang bebas bahasa[2].  
 
2.3 Backus Naur Form (BNF) 
Backus Naur Form (BNF) adalah notasi untuk mengekspresikan grammar dalam bentuk production rules. BNF terdiri 
dari: 1) terminal-terminal yang merupakan item-item yang dapat muncul dalam bahasa tersebut, yaitu: +, -, dan 
sebagainya; dan 2) non terminal yang dapat diperluas ke dalam satu atau lebih terminal dan non terminal. Suatu grammar 
dapat direpresentasikan sebagai tuple {N, T, P, S}, dengan N adalah himpunan non-terminal, T adalah himpunan 
terminal, P adalah himpunan production rule yang memetakan elemen-elemen dalam N menjadi T, dan S adalah simbol 
mulai (start symbol) yang berupa satu simbol non-terminal (anggota N)[2]. Berikut ini merupakan contoh grammar BNF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Representasi Individu 
Pada GE, suatu individu dapat langsung direpresentasikan ke dalam kromosom yang berupa bilangan integer. Untaian 
angka integer ini kemudian ditranslasi menggunakan production rules sehingga dapat menghasilkan program atau fungsi. 
Berikut merupakan penjelasan mengenai bagaimana proses menerjemahkan individu menjadi suatu fungsi. 
 

22579 3566 12965 22014 25629 5291 24476 29953 19212 9894 
Gambar 1. Contoh Individu GE Dengan 10 Gen Integer 

 
Translasi dimulai non terminal <expr>. Dari production rules untuk <expr>, maka <expr> dapat dikembangkan menjadi 
(<expr> + <expr>) atau <coeff> * (<ratio> / <var>). Dimulai dari gen pertama, untuk memilih satu di antara dua pilihan 
tersebut, maka nilai integer gen pertama dioperasikan modulo dua. Jika hasil operasi modulo menghasilkan nilai 0, maka 
pilih kemungkinan pertama. Jika hasil operasi modulo menghasilkan nilai 1, maka pilih kemungkinan kedua. Tabel 
berikut mengilustrasikan secara lengkap translasi kromosom di atas: 
 

Tabel 1. Proses Translasi Kromosom 
Gen Modulo Hasil Mod Aturan Terpilih Ekspresi 
   - <expr> 
22579 2 1 2B <coeff> * (<ratio> / <var>)
3566 2 0 4A (<coeff>) <op> (<coeff>) * (<ratio> / <var>) 
12965 2 1 4B (<float>) <op> (<coeff>) * (<ratio> / <var>) 
22014 14 6 6G (4) <op> (<coeff>) * (<ratio> / <var>) 
25629 2 1 5B (4) – (<coeff>) * (<ratio> / <var>) 
5291 14 1 4B (4) – (<float>) * (<ratio> / <var>) 
24476 14 4 6E (4) – (5) * (<ratio> / <var>) 
29953 2 1 2B (4) – (5) * (<var> / <var>) 
19212 5 2 3C (4) – (5) * (x3 / <var>) 
9894 5 4 3E (4) – (5) * (x3 / x5) 

 
3. Gambaran Sistem 
Grammatical Evolution (GE), memiliki kemiripan dengan Genetic Algorithm. GE menggunakan operator-operator 
evolusi, seperti seleksi orang tua, rekombinasi, mutasi, dan seleksi survivor. Pada GE terdapat dua operator tambahan 
yaitu duplicate dan prune.  
 
 
 
 
 

N = {expr,op} 
T = { +, -, x1, x2, x3, x4, x5, 20, -20, 10, -10, 5, -5, 4, -4, 3, -3, 2, -2, 1, -1,(,) } 
S = {expr} 
P, yang direpresentasikan sebagai berikut: 
<expr> ::= (<expr> + <expr>) | <coeff> * (<ratio> / <var>) 
<ratio> ::= <ratio> <op> <ratio> | <var> 
<var> ::= x1 | x2 | x3 | x4 | x5 
<coeff> ::= (<coeff>) <op> (<coeff>) | <float> 
<op> ::= + | - 
<float> ::=  20 | -20 | 10| -10| 5| -5 | 4 | -4 | 3 | -3 | 2 |-2 | -1 | 1 
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3.1 Inisialisasi Populasi 
Pada proses Inisialisasi Populasi, akan dibangkitkan kromosom-kromosom sejumlah ukuran populasi. Di mana setiap 
kromosom berisi sejumlah gen hasil pembangkitan bilangan random integer positif dengan domain [1,32767]. Panjang 
setiap kromosom tidak tetap, melainkan berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, namun dibatasi dengan parameter 
maksimal jumlah gen. Sehingga, dalam satu populasi, panjang kromosom yang dapat terbentuk adalah dalam range [1, 
maksimal jumlah gen]. 
 
Langkah dalam inisialisasi populasi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Menentukan parameter Ukuran Populasi dan 
Maksimum Jumlah Gen. (2) Membangkitkan bilangan random antara [1, Maksimum Jumlah Gen] untuk menentukan 
panjang kromosom. (3) Membangkitkan kromosom dengan panjang sesuai hasil tahap 2, dan nilai tiap gen dibangkitkan 
dari nilai random antara [1, 32767]. (4) Mengulangi tahap 2-3 sejumlah Ukuran Populasi yang sudah ditetapkan pada 
tahap 1.      
 
3.2 Translasi Kromosom 
Pada proses ini akan dilakukan proses translasi kromosom yang berisi bilangan integer menjadi bentuk fungsi sesuai 
dengan grammar BNF yang digunakan. Berikut merupakan tahapan proses translasi kromosom: (1) Mendefinisikan 
grammar BNF yang akan digunakan. (2) Melakukan proses translasi kromosom menjadi bentuk fungsi sesuai dengan 
grammar BNF. (3) Melakukan pengecekan kromosom yang tidak valid, yaitu yang tidak membentuk fungsi lengkap. Jika 
kromosom tidak valid, lakukan duplikasi kromosom, dengan mengkopi gen-gen kromosom dengan urutan acak. 
Banyaknya duplikasi kromosom yang digunakan dalam sistem ini dibatasi hanya sampai enam kali duplikasi. Jika sampai 
enam kali proses duplikasi, kromosom yang dibentuk tetap menghasilkan fungsi yang tidak valid, maka bangkitkan 
kromosom baru. (4) Melakukan prune terhadap gen-gen kromosom yang tidak terpakai ketika menghasilkan fungsi yang 
valid, baik untuk kromosom yang mengalami duplikasi maupun tidak. 
 
3.3 Pendefinisian Backus Naur Form (BNF) 
Backus Naur Form (BNF) pada Grammatical Evolution (GE) digunakan untuk menggenerate suatu fungsi/program untuk 
menyelesaikan persoalan yang ada. Pada penelitian digunakan dua buah grammar yakni grammar 1 dan grammar 2. 
Grammar 1 memiliki karakteristik linier, dan grammar 2 lebih menekankan bentuk sinusoid. Kedua grammar ini akan 
dilakukan analisis pada bagian berikutnya untuk diketahui hasil yang cocok terhadap kasus. Berikut adalah grammar 
yang dipergunakan. 
Grammar 1:  

 
Grammar 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Evaluasi Individu dan Elitisme 
Pada proses ini setiap fungsi hasil translasi kromosom akan dievaluasi dengan cara menghitung nilai fitness (1-
MAPE*100%) dan nilai MAPE. Hasil evaluasi, akan dipergunakan proses elitism. Individu terbaik pada setiap 
generasinya dipertahankan, sehingga tidak menghilang dari populasi. 
 
 

N = {expr, op} 
T = { +, -, *, x1, x2, x3, x4, x5, e1, e2, e3, e4, e5, 0.1 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 0.8, 0.9, (, ), 1} 
S= <expr> 
Production Rule: 
<expr> := (0.1*<var_x>)+((1-0.1)*<expr>) | (0.1*<var_x>)+((1-0.1)*<var_e>) | (0.2*<var_x>)+((1-0.2)*<expr>) 
 |  (0.2*<var_x>)+((1-0.2)*<var_e>) | (0.3*<var_x>)+((1-0.3)*<expr>) | (0.3*<var_x>)+((1-0.3)*<var_e>) 
 |  (0.4*<var_x>)+((1-0.4)*<expr>) | (0.4*<var_x>)+((1-0.4)*<var_e>) | (0.5*<var_x>)+((1-0.5)*<expr>) 
 |  (0.5*<var_x>)+((1-0.5)*<var_e>) | (0.6*<var_x>)+((1-0.6)*<expr>) | (0.6*<var_x>)+((1-0.6)*<var_e>) 
 |  (0.7*<var_x>)+((1-0.7)*<expr>) | (0.7*<var_x>)+((1-0.7)*<var_e>) | (0.8*<var_x>)+((1-0.8)*<expr>) 
 |  (0.8*<var_x>)+((1-0.8)*<var_e>) |  (0.9*<var_x>)+((1-0.9)*<expr>) | (0.9*<var_x>)+((1-0.9)*<var_e>) 
<op> :=  +   |  - 
<var_x>  :=  x1 | x2 | x3 | x4 | x5  
<var_e>  :=  e1 | e2 | e3 | e4 | e5 

N = {expr, op, pre_op} 
T = {sin, cos, exp, log, +, -, *, /, ^, x1, x2, x3, x4, x5, e1, e2, e3, e4, e5, 0.1 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 0.8, 0.9, 1, 2, 3, (, )} 
S= <expr>  
Production Rule: 
<expr> := <expr><op><expr> | (<expr><op><expr>) | <pre_op> (<expr>) | <var> | <const> 
<op>  := + | - | * | / | ^ 
<pre_op> := sin | cos |exp | log 
<var> := x1 | x2 | ... |x5| e1 | e2 | ... |e5 
<const> := 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ...|0.9 | 1 | 2 | 3
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3.5 Linear Ranking 
Linear ranking merupakan metode perankingan untuk keperluan pemilihan orang tua pada proses selanjutnya. Pada 
proses ini, setelah semua individu dalam populasi diurutkan secara ascending berdasarkan nilai fitnessnya, maka nilai 
fitness yang dihasilkan dari setiap fungsi diskalakan dengan menggunakan rumus: 

                                                                    (1) 
dengan, N adalah ukuran populasi, S adalah selective pressure (1.5) dr ref 1-2 , dan Pos adalah posisi individu dalam 
populasi, dimana individu terburuk berada di posisi 1 dan individu terbaik berada pada posisi N. Pada metode ini, nilai S 
yang digunakan berada dalam interval [1, 2]. 
  
3.6 Seleksi Orang Tua 
Proses seleksi orang tua merupakan proses pemilihan pasangan-pasangan individu untuk dilakukan perkawinan silang 
pada proses selanjutnya. Pada penelitian pemilihan orang tua digunakan roulette wheel pada individu yang mengalami 
Linear Ranking berdasarkan nilai Selective Pressure.  
 
Penggantian populasi menggunakan konsep generational replacement. Pemilihan orang tua dilakukan sekaligus untuk 
menghasilkan N individu orang tua (N adalah ukuran populasi). Untuk memperoleh rentang kumulatif tiap individu, 
dapat dilakukan dengan membagi nilai fitness individu hasil penskalaan dengan total nilai fitness semua individu (yang 
sudah diskalakan pula), sehingga intervalnya antara [0,1]. Kemudian dibangkitkan bilangan random antara [0,1], jika 
nilainya berada pada interval kumulatif suatu individu, individu itulah yang terpilih. Semua individu yang terpilih dikopi 
dan diletakkan di mating pool untuk dilakukan proses rekombinasi untuk setiap pasangannya. 
 
3.7 Pindah Silang 
Setelah mendapatkan N (ukuran populasi) kromosom di mating pool sebagai orang tua, akan dilakukan proses pindah 
silang terhadap pasangan orang tua berdasarkan probabilitas crossover. Proses pindah silang dilakukan dengan satu titik 
potong saja yang posisinya dibangkitkan secara acak. Untuk setiap pasangan orang tua, akan dibangkitkan bilangan acak 
antara [0,1]. Jika hasil pembangkitan bilangan acak tersebut kurang dari probabilitas crossover yang ditetapkan, maka 
akan dibangkitkan satu titik potong secara random dalam range [1, panjang kromosom orang tua yang terpendek]. 
Setelah itu, akan dilakukan pindah silang antara kedua orang tua pada titik tersebut. Sehingga dihasilkan dua kromosom 
anak hasil persilangan. 
 
3.8 Mutasi dan Seleksi Survivor 
Proses mutasi dilakukan pada setiap gen dalam kromosom berdasarkan pembangkitan bilangan acak. Jika bilangan acak 
yang dibangkitkan kurang dari probabilitas mutasi, maka mutasi dilakukan dengan cara mengganti nilai gen tersebut 
dengan nilai acak bilangan integer positif. Adapun nilai probabilitas yang digunakan adalah 1/N, dengan N adalan 
panjang kromosom. Seleksi survivor digunakan generational replacement, dimana N kromosom pada populasi generasi 
digantikan sekaligus pada generasi berikutnya oleh N kromosom baru hasil pindah silang dan mutasi. 
 
4. Analisis dan Hasil Percoban 
4.1 Data  
Pada percobaan, data didapat dari history penutupan emas yang didapat dari kitco.com. Data ini akan dikompilasi dengan 
kurs tengah BI pada nilai tukar USD terhadap IDR. Data yang dipergunakan dapat dilihat pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Harga Estimasi Dinar 2003-2010 

 
Untuk mendapatkan data perkiraan harga tukar dinnar tersebut, dipergunakan rumus sebagai berikut: 
 

                                              HED = 4.25 gr * USDIDR * HEDDD                  (2) 
                                         31.1 gr 

dengan harga estimasi dinar (HED) adalah harga estimasi dinar dalam rupiah. Harga ini disebut estimasi, karena harga 
sesungguhnya tidak selalu sama dengan harga estimasi. Namun demikian harga ini mendekati harga sesungguhnya. 
USDIDR adalah nilai tukar USD terhadap rupiah (berdasar data kurs tengah BI). Harga emas dunia dalam dolar 
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(HEDDD) adalah harga penutupan emas dunia yang diambil dari kitco.com yang dijual per troy ounce. 1 troy ounce 
setara dengan 31.1 gr emas. Data yang dipergunakan pada percobaan ini didapat dari tahun Januari 2003 - Mei 2010. 
Berikut adalah grafik data yang dipergunakan pada percobaan. 
 
4.2 Pembagian Data dan Skenario Pengujian 
Pada percobaan, data akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni : data stabil, dan data fluktuatif. Data stabil adalah data 
dengan pergerakan yang tidak mencolok. Data ini terdapat pada Januari 2003 hingga Januari 2006. Sedangkan data 
fruktuatif didapat dari tahun November 2007 hingga Mei 2010. 
 
Masing-masing kelompok akan dibagi menjadi 2 buah data yang akan dipergunakan untuk data training, dan data testing. 
Proporsi pembagian data training dan data testing ini nantinya akan dilakukan analisis dalam 3 skenario. Skenario itu 
adalah (a) 70% data learning, dan 30% data testing, (b) 75% data learning, dan 25% data testing, (c) 80% data learning, 
dan 20% data testing. Pembagian data ini akan dianalisis dan dicari pengaruh penggunaan data terhadap data prediksi. 
Setiap skenario akan diuji coba menggunakan parameter generasi sebanyak 400, jumlah populasi 50, probabilitas 
crossover 0.8, dan probabilitas mutasi 1/jmlgen. Masing-masing akan diujicobakan sebanyak 3 kali untuk kemudian 
dilakukan analisis terhadap hasil. 
 
4.3 Hasil Pengujian 
Dari skenario yang dilakukan, didapatkan hasil uji seperti pada tabel berikut. Pada tabel terlihat bahwa pembagian data 
dengan skenario (a) 70% data learning, dan 30% data testing lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan MAPE testing yang 
lebih kecil untuk data stabil maupun data fluktuatif. MAPE terkecil ini didapat oleh dua grammar yang berbeda yakni 
grammar 1 dan grammar 2. 
 

Tabel 2. Hasil Pengujian Menggunakan Grammar 1 dan Grammar 2 
Grammar 1 

  MAPE Training MAPE Testing Rata-rata Error Aktual Training Rata-rata Error Aktual Testing 

Skenario (a) Stabil 
Fluk-
tuatif Semua Stabil 

Fluk-
tuatif Semua Stabil 

Fluk-
tuatif Semua Stabil 

Fluk-
tuatif Semua 

Obeservasi 1 0.76% 1.50% 0.83% 0.74% 0.88% 1.31% 3,500.38 18,065.52 5,674.19 4,649.76 12,556.07 16,746.72 
Obeservasi 2 0.76% 1.49% 0.83% 0.74% 0.89% 1.31% 3,500.38 18,053.14 5,674.19 4,649.76 12,693.04 16,746.72 
Obeservasi 3 0.76% 1.50% 0.83% 0.74% 0.88% 1.30% 3,500.38 18,060.73 5,673.98 4,649.76 12,562.69 16,541.50 
Rata-Rata 0.76% 1.50% 0.83% 0.74% 0.89% 1.31% 3,500.38 18,059.80 5,674.12 4,649.76 12,603.94 16,678.31 
Skenario (b)                         
Obeservasi 1 0.75% 1.44% 0.85% 0.78% 0.90% 1.31% 3,478.49 17,501.66 6,181.26 4,965.19 12,976.81 17,075.99 
Obeservasi 2 0.75% 1.45% 0.85% 0.77% 0.89% 1.32% 3,479.38 17,572.57 6,190.70 4,913.37 12,842.76 17,227.76 
Obeservasi 3 0.75% 1.45% 0.85% 0.78% 0.90% 1.32% 3,478.49 17,531.35 6,190.70 4,965.19 12,973.83 17,227.76 
Rata-Rata 0.75% 1.45% 0.85% 0.77% 0.90% 1.32% 3,478.79 17,535.19 6,187.55 4,947.92 12,931.13 17,177.17 
Skenario (c)                          
Obeservasi 1 0.73% 1.41% 0.95% 0.85% 0.93% 1.07% 3,445.25 17,145.32 7,431.87 5,515.16 13,338.04 14,827.32 
Obeservasi 2 0.74% 1.41% 0.95% 0.75% 0.92% 1.07% 3,465.95 17,139.15 7,437.12 5,624.83 13,327.19 14,871.43 
Obeservasi 3 0.74% 1.41% 0.95% 0.78% 0.92% 1.07% 3,459.81 17,199.18 7,439.95 5,426.38 13,330.10 14,866.07 
Rata-Rata 0.74% 1.41% 0.95% 0.79% 0.92% 1.07% 3,457.00 17,161.22 7,436.32 5,522.12 13,331.78 14,854.94 

Grammar 2 

  MAPE Training MAPE Testing Rata-rata Error Aktual Training Rata-rata Error Aktual Testing 

Skenario (a) Stabil 
Fluk-
tuatif Semua Stabil 

Fluk-
tuatif Semua Stabil 

Fluk-
tuatif Semua Stabil 

Fluk-
tuatif Semua 

Obeservasi 1 0.76% 1.50% 0.83% 0.81% 0.88% 1.30% 3,487.70 18,138.66 5,665.76 5,109.00 12,443.04 16,581.21 
Obeservasi 2 0.76% 1.50% 0.83% 0.75% 0.88% 1.31% 3,514.92 18,057.54 5,679.92 4,713.69 12,499.69 16,745.01 
Obeservasi 3 0.76% 1.50% 0.83% 0.78% 0.87% 1.44% 3,487.38 18,071.30 5,657.41 4,888.75 12,371.24 18,316.42 
Rata-Rata 0.76% 1.50% 0.83% 0.78% 0.87% 1.35% 3,496.67 18,089.16 5,667.70 4,903.81 12,437.99 17,214.21 

Skenario (b)                         
Obeservasi 1 0.74% 1.45% 0.85% 0.80% 0.90% 1.33% 3,458.24 17,602.38 6,178.68 5,094.70 12,969.00 17,332.14 
Obeservasi 2 0.75% 1.46% 0.85% 0.85% 0.89% 39.22% 3,474.31 17,631.72 6,181.91 4,900.36 12,841.55 532,533.61 
Obeservasi 3 0.75% 1.44% 0.85% 0.77% 0.90% 1.32% 3,473.16 17,492.56 6,188.26 4,911.48 12,950.43 17,236.41 
Rata-Rata 0.74% 1.45% 0.85% 0.80% 0.90% 13.96% 3,468.57 17,575.56 6,182.95 4,968.85 12,920.33 189,034.05 
Skenario (c)                          
Obeservasi 1 0.73% 1.41% 0.94% 0.83% 0.91% 1.11% 3,438.45 17,197.40 7,429.41 5,430.82 13,158.57 15,437.24 
Obeservasi 2 0.73% 1.42% 0.95% 0.85% 0.94% 1.08% 3,454.21 17,232.05 7,450.47 5,518.72 13,491.84 15,034.30 
Obeservasi 3 0.73% 1.42% 0.95% 0.89% 0.92% 1.08% 3,429.51 17,285.01 7,463.35 5,813.48 13,313.65 15,016.22 

Rata-Rata 0.73% 1.42% 0.95% 0.86% 0.92% 1.09% 3,440.72 17,238.15 7,447.74 5,587.67 13,321.35 15,162.59 
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Pada data stabil grammar 1 lebih baik bila dibandingkan dengan grammar 2. Performansi terbaik didapatkan oleh 
skenario (a) dengan rata-rata MAPE terkecil 0,74%, dan rata-rata error data aktual terkecil sebesar Rp 4.649,76. Data 
error aktual pada data stabil ini relative terhadap Rp 612.940,34. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik data stabil di 
mana penurunan dan kenaikan data relative tidak terlalu bergelombang. Grammar yang dihasilkan terbaik untuk kasus 
data stabil adalah: (0.1*x1)+((1-0.1)*(0.9*x1)+((1-0.9)*(0.9*x1)+((1-0.9)*e4))). 
 
Pada data fluktuatif, didapatkan pembagian data dengan skenario (a) lebih baik dibanding dengan skenario yang lain. 
Namun berbeda dengan kondisi data stabil, grammar 2 lebih baik dibandingkan dengan grammar 1. Hal ini disebabkan 
oleh karakteristik data yang lebih fluktuatif seperti fungsi sinusoid. Fungsi terbaik yang dihasilkan pada data fluktuatif 
adalah (x1+(cos(exp(0.4))*(sin((3*sin(sin(x1))^sin((0.4+0.6))))-1)^2)). Fungsi ini menghasilkan MAPE terkecil 0,87%, 
dan rata-rata error aktual terkecil adalah Rp. 12.437,99. 
 
Untuk pembagian semua data, skenario (c) memiliki error yang lebih kecil. Pada skenario ini, komposisi data adalah 
penggabungan antara data stabil dengan data fluktuatif. Data fluktuatif diletakkan pada akhir, menurut histori pergerakan 
harga dinar. Pada pembagian semua data, didapatkan rata-rata error terkecil adalah 14.854,94, dengan MAPE terkecil 
1,07%. Pada pembagian semua data, skenario (a) dan (b) gagal menghasilkan MAPE terkecil. Hal ini disebabkan 
skenario (a), dan (b) lebih banyak melibatkan komposisi data stabil sebagai data training. Sedangkan data testing lebih 
bersifat fluktuatif. Data skenario (c) memiliki komposisi ideal untuk pembagian data semua, dikarenakan komposisi data 
training fluktuatif yang cukup.  
 
Dari tabel juga diketahui bahwa untuk memprediksi data fluktuatif, lebih baik jika dipergunakan data yang sudah 
dipisahkan fluktuatif saja. Hal ini tampak dari MAPE data fluktuatif dan data semua. Pada data semua, terdapat pengaruh 
yang cukup kuat dari data stabil, sehingga gagal mendapatkan MAPE yang lebih kecil. 
 
5. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan uji coba, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Prediksi data Dinnar menggunakan grammatical evolution membutuhkan grammar yang sesuai dengan karakteristik 

data. Hal ini ditunjukkan oleh hasil data prediksi terhadap pergerakan data stabil, dan data fluktuatif. 
2.  Pembagian data memiliki pengaruh pada pembentukan fungsi yang dihasilkan. Pada pergerakan data stabil dan 

pergerakan fluktuatif, data training memiliki karakteristik yang sama dengan data testing. Hal ini mendukung fungsi 
yang dihasilkan pada testing untuk diterapkan pada data training.  

3. Pada penggunaan seluruh data, komposisi data fluktuatif yang besar (skenario c) memiliki MAPE lebih kecil.  
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