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ABSTRACT 
Clonal Selection Algorithms (SCA) is an algorithm in the field of Artificial Immune System (AIS), a new field adopting 
immune system work scheme for mammal, in which human can be the model. This algorithm can be implemented in 
solving complex NP-Problems. The Clonal Selection principle is one behavior of immune system in the form of cell 
selection system, where cell that can recognize external material is reserved and multiplied, and cell that cannot is 
ignored. This research performs a study on the Artificial Immune System, focusing on the Clonal Selection Algorithm. 
The result of this study will be mapped into a complex problem domain in the form of a solution design for a complex 
problem. 
Keywords: Clonal Selection Algorithms, Artificial Immune System (AIS), Clonal Selection, Complex Problem. 
 
1. Pendahuluan 
Persoalan dinyatakan kompleks jika tidak terdapat solusi waktu polinomial untuk menyelesaikannya, misalnya persoalan 
Traveling Salesperson Problem (TSP) yang memiliki kompleksitas O(n!). Lain halnya dengan persoalan yang memiliki 
waktu solusi polinomial dimana kempleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran 
masukannya. Contohnya pada persoalan sorting memiliki kompleksitas O(n2) atau O(n log n), sementara persoalan 
persoalan searching memiliki kompleksitas O(n) atau O(log n). P Problems adalah himpunan semua persoalan keputusan 
yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Sedangkan NP Problems adalah himpunan 
persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Dalam rangka 
mencari solusi untuk persoalan kompleks, lahirlah algoritma-algoritma komputasi, termasuk juga algoritma yang 
terinspirasi dari sistem biologi (bio-inspired algorithms). Penelitian terkait jaringan syaraf yang berasal dari pengamatan 
kerja otak, algoritma optimasi berdasarkan perilaku koloni semut atau lebah, juga sistem evolusi pada sel yang mendasari 
algoritma evolusioner, misalkan algoritma genetika. 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu bio-inspired system yang memungkinkan untuk diamati dan menjadi dasar komputasi adalah sistem 
kekebalan/sistem imun[1][2]. Sistem kekebalan (immune system) merupakan sistem dengan elemen berupa antigen dan 
antibody, yang saling berinteraksi dan menghasilkan sifat kekebalan spesifik sesuai dengan hasil interaksi antar elemen[3].  
Perilaku sistem dalam membedakan sel dirinya sendiri (self) dan benda asing (non-self) memperlihatkan sistem imun 
memiliki sifat adaptif, belajar (learning), dan mampu mengingat (memorized).  
 
Kemampuan adaptif sistem imun diusung oleh teori seleksi sistem imun, yaitu Clonal Selection. Seleksi clonal dilakukan 
terhadap sel yang mengenali self saja dan kemudian dilakukan perbanyakan/kloning serta proses mutasi. Perilaku adaptif 
ini menjadi pembahasan tersendiri dan melahirkan cabang keilmuan yang disebut Artificial Immune System (AIS)[1,2]. 
Gagasan-gagasan AIS ditujukan menjadi solusi alternatif untuk berbagai persoalan kompleks. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk memahami perilaku sistem imun, khususnya perilaku seleksi. 
2) Untuk memahami algoritma yang dihasilkan dari model seleksi sistem imun.  
3) Untuk memetakan model dengan sebuah domain persoalan kompleks, dalam hal ini adalah TSP. 

 
1.3 Rumusan Permasalahan 
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perilaku sistem imun dapat dimodelkan dan menjadi algoritma untuk 
menyelesaikan sebuah persoalan kompleks (NP- Problem). 
 
2. Teori Dasar 
2.1 Sistem Imun 
Sistem imun adalah suatu sistem kompleks dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat-zat yang dihasilkannya, 
yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing (patogen) seperti kuman-kuman penyakit 
atau racunnya, yang masuk ke dalam tubuh[3]. Pada prinsipnya, sistem imun memiliki kemampuan untuk membedakan sel 
dari tubuh (disebut self) dan sel dari benda asing (disebut nonself). Antara self dan nonself dibedakan dengan penanda 
(marker) tersendiri yang akan dikenali oleh sistem imun. Elemen utama dalam sistem imun adalah antigen yaitu sesuatu 
yang dapat memicu respon imun. Antigen dapat berupa mikroba seperti virus, atau bagian dari mikroba tersebut. Elemen 
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lain dari sistem imun adalah antibody yang akan dihasilkan oleh sistem imun ketika sistem menemukan benda asing 
(nonself) yang berasal dari antigen. Antibodi yang dihasilkan akan memiliki struktur yang bersesuaian dengan antigen 
yang memasuki tubuh. Gambaran antigen dan antibodi dapat dilihat sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Elemen Sistem Imun[3]. 

 

 

Terdapat dua macam sel yang berperan dalam sistem imun untuk pembentukan antibody, yaitu B-Cell dan T-Cell. T-Cell 
terdiri dari tiga kelompok, yaitu T-Helper Cell (CD4/T4), T-Killer Cell, T Suppersor Cell (CD8). Seluruh sel imun 
bermula sebagai immature stem cell yang terdapat di bone marrow. Mereka akan merespon berbagai sinyal untuk tumbuh 
menjadi sel tipe spesifik: B Cell atau T Cell. 
 
2.2 Artificial Immune System 
Terdapat tiga teori utama pada sistem imun yang mendasari lahirnya bidang Artificial Immune System, yaitu Teori 
Jaringan Imun (Immune Network) oleh Jerne[3], teori Negative Selection, teori Clonal Selection oleh Burnet[5]. Teori 
jaringan imun menyatakan bahwa sel pembentuk antibody (yaitu sel B) membentuk suatu jaringan yang saling terhubung 
dalam rangka mengenali antigen (non-self). Sel-sel ini mengatur dirinya sendiri (self-organized) dengan menghilangkan 
dan sekaligus juga menstimulasi pembentukan sel dengan cara-cara tertentu yang mengarah kepada kestabilan jaringan. 
Dua buah sel akan terhubung jika terdapat kemiripan yang melebihi nilai batas (threshold) tertentu. Teori Seleksi 
Negative menyatakan bahwa terdapat skema seleksi dimana sel yang mengenali dirinya sendiri (self) akan dihancurkan, 
sementara sel yang tidak mengenali self tersebut akan dimatangkan dan disebar ke seluruh tubuh untuk mengenali non-
self dan menghancurkannya. Sel yang terseleksi dalam hal ini adalah Sel T dan proses seleksi berlangsung di suatu 
tempat yang bernama Thymus. Sedangkan Teori Seleksi Clonal menyatakan bahwa terdapat skema seleksi dimana sel 
yang mengenali non-self akan dipertahankan dan mengalami proses klon melalui skema somatic hypermutation (mutasi 
dengan probabilitas tinggi). Sel yang diseleksi merupakan Sel B yang bertanggung jawab membentuk antibodi yang 
spesifik. Berikut gambaran seleksi clonal: 

 
Gambar 2. Seleksi Clonal 

 
Berdasarkan teori sistem imun, AIS berkembang menjadi tiga kelompok besar, yaitu Negative Selection, Clonal 
Selection, dan Immune Network. Pada perkembangannya, Negative Selection mendapati prinsip bahwa sistem tidak 
sekedar membedakan antara self dan non self semata, tetapi juga mengenali bahwa di antara non-self tersebut terdapat 
keberbahayaan atau tidak. Hal ini dikemukakan sebagai Danger Theory[4]. Danger Theory banyak dimanfaatkan untuk 
aplikasi pengenalan intrusi dan keamanan jaringan komputer lainnya[4]. Secara diagramatis, keluarga AIS dapat 
dikelompokkan seperti Gambar 3.  
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Gambar 3. Hirarki Artificial Immune System 

 
Secara definisi, AIS menurut de Castro dan Timmis[1]. adalah sebagai adaptive systems, inspired by theoretical 
immunology and observed immunological functions, principles and models, which are applied to problem solving. AIS 
pada umumnya mengemukakan pembangunan dan implementasi kakas komputasi yang diinsprirasikan oleh prinsip dan 
proses dari sistem kekebalan vertebrata. Karena itu AIS banyak berkontribusi pada komputasi evolusioner (evolutionary 
computation) dan komputasi intelejensia (computational intellegence)[1].  
 
2.3 Clonal Selection Algorithms 
Tahun 2002 DeCastro dan Von Zuben mengemukakan hasil immune engineering dari prinsip seleksi clonal, yang diberi 
nama algoritma CLONALG[6]. Penelitian terkait CLONALG melahirkan gagasan-gagasan algoritma seleksi clonal 
(Clonal Selection Algorithms/CSA) lainnya mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan pada CLONALG. Prinsip 
seleksi clonal adalah seluruh proses pengenalan antigen, proliferasi (perbanyakan) sel, dan diferensiasi menjadi memori 
sel sesuai teori seleksi clonal dari Burnet. CLONALG pada awalnya diimplementasikan untuk permasalahan learning dan 
optimasi. Ulutas[7] menyatakan bahwa domain persoalan yang diselesaikan Algoritma Clonal Selection dalam kurun 
waktu 2002-2010 terkelompok seperti dalam Gambar 5.    

 
Gambar 4. Domain Persoalan Untuk CSA 

 
            Gambar 5. Domain Persoalan Untuk Hybrid-CSA 

 
Fungsi Optimasi, terdiri dari multi modal optimization dan continuous function optimization. Pattern recognition (PR) 
untuk binary character and face detection. Design misalkan continuous design, electromagnetic design, dan 
hardware/software design. Penjadwalan/scheduling, misalkan job shop scheduling dan project scheduling. Problem yang 
terkait dengan rekayasa industri (Industrial engineering/IE) misalkan facility location, layout, assembly planning, dan 
material handling systems. Problema klasik Traveling Salesperson Problem (TSP) dan permasalahan lainnya misalkan 
time series prediction, classification, fault diagnosis, machine learning, and virus detection. Selain itu, Ulutas 
menyatakan bahwa CSA banyak digunakan sebagai pelengkap untuk algoritma evolusioner lainnya seperti Jaringan 
Syaraf Tiruan, Algoritma Genetika, Optimasi Koloni Semut seperti pada Gambar 5.  
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3. Metodologi Penelitian 
Secara umum metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

 
  

Gambar 6. Metodologi Penelitian 
 
Penelitian diawali dengan melakukan studi litelatur terkait sistem imun dan perilakunya, Artificial Immune System, dan 
Clonal Selection. Dari litelatur, dipelajari model Clonal Selection Algorithms dan konstruksi algoritma berdasarkan 
pemetaan persoalan persoalan kompleks terhadap solusi sistem imun. Selanjutnya dilakukan simulasi dan proses analisis 
terhadap Clonal Selection Algorithm, untuk ditarik kesimpulan penelitian. Pada penelitian awal ini, dibatasi pada 
pemodelan dan rancangan pemetaan solusi. Untuk algoritma dan simulasi serta analisis, akan menjadi tahapan penelitian 
berikutnya. 
 
4. Clonal Selection Algorithms 
Prinsip dasar CLONALG adalah menghasilkan populasi antibodi N, masing-masing menetapkan solusi acak untuk proses 
optimasi. Pada setiap iterasi, beberapa antibodi yang ada terbaik dipilih, kloning, dan bermutasi untuk membangun suatu 
calon populasi baru. Antibodi baru kemudian dievaluasi dan persentase tertentu dari antibodi terbaik ditambahkan ke 
populasi asli. Prosentase antibodi terburuk dari generasi sebelumnya kemudian diganti dengan yang baru secara acak. 
Berikut adalah gambaran umum algoritma CLONALG terangkum pada Tabel 1. berikut ini dan dijelaskan pada Gambar 
8.  

Tabel 1. Algoritma CLONALG 
Tahap Nama Tahap Deskripsi 

1 Inisialisasi Inisialisasi populasi dari individual (N) secara random. 
2 Evaluasi Terdapat pola yang akan dikenali (P), untuk setiap pola tentukan kecocokan (affinity) 

setiap elemen dalam populasi terhadap pola tersebut.   
3 Seleksi dan 

Kloning 
Pilih sejumlah n dari N elemen dengan affinity tertinggi, bangkitkan copy dari 
individual ini dengan proposional terhadap affinity masing-masing dengan antigen. 

4 Hypermutation Mutasikan seluruh copy dengan kecepatan yang propoposional terhadap affinity 
masing-masing dengan pola masukan. 

5 Editing Receptor Tambahkan individual yang termutasi ke dalam populasi dan seleksi ulang sejumlah d 
dari individu yang matured sebagai sel memori. 

6  Ulangi tahap 1-5 sampai dengan kriteria terminasi terpenuhi 
 
Berikut gambaran model Seleksi Clonal: 

                   

Final isasi  Populasi  
Terbaik

Inisial isasi  
Populasi

Seleksi

Evaluasi

Kloning

Hypermutation Cek Kriteria Berhenti , 
Terpenuhi?

Cek Affinity Tinggi?

Edit Receptor

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 
Gambar 7. Model Seleksi Clonal 
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Terdapat 7 (tujuh) parameter yang didefinisikan user pada skema CLONALG, yaitu terangkum pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 2. Parameter Pada CLONALG 
No Parameter Simbol Deskripsi 

1 Antibody population size N Jumlah antibodi yang dikelola system 
2 Memory pool size  Ukuran memori pool 
3 Selection pool size n Jumlah antibodi dengan affinity tinggi yang akan dipilih untuk 

diperbanyak/cloning 
4 Remainder replacement size d Jumlah antibody dengan affinity terburuk yang akan direplace oleh 

antibody hasil cloning 
5 Clonal factor ß Konstanta untuk pengali jumlah kloning 
6 Number of generations G Jumlah generasi, digunakan untuk kriteria penghentian iterasi 
7 The random number 

generator seed 
 Bilangan random untuk ukuran populasi 

 
5. Clonal Selection Algorithms untuk Persoalan TSP 
5.1 Persoalan TSP 
Traveling Salesman Problem (TSP) adalah suatu persoalan dimana seorang sales harus melalui semua kota yang ditunjuk 
dengan jarak yang paling pendek dan setiap kota hanya boleh dilalui satu kali. Penyelesaian dalam TSP adalah jalur yang 
dilalui oleh salesman sesuai dengan batasan di atas. Penyelesaian terbaik adalah jalur dengan jarak terpendek. Persoalan 
TSP umumnya direpresentasikan ke dalam bentuk graf lengkap berbobot dan dicarikan sirkuit hamilton dengan total 
bobot minimum. TSP merupakan problem klasik yang sangat mudah dinyatakan namun sangat sulit dipecahkan. 
Problemnya adalah menemukan rute terpendek pada sebuah set N verteks-verteks, sehingga seluruh verteks dikunjungi 
sekali saja.  
 
TSP merupakan problem kombinatorial dimana yang memiliki alternatif kemungkinan rute yang banyak sekali yaitu, 1/2 
(N-1)!. Sejumlah besar teknik-teknik pencarian solusi telah dikembangkan, tetapi tetap memiliki keterbatasan terhadap 
ukuran problemnya. Teknik-teknik yang ada tak dapat menyelesaikan problem ini dengan cepat dan baik.Teknik yang 
baik di sini adalah baik dari segi kualitas solusinya, waktu komputasinya, maupun kesederhanaan dan kemudahan 
implementasinya. Pada kebanyakan teknik, tetap memerlukan waktu yang lama untuk mencapai solusi terbaiknya. 
Misalkan pendekatan teknik heuristik seperti Algoritma Genetika.  

 
5.2 Persoalan TSP dengan CSA 
Pada bagian ini akan dijelaskan pendekatan AIS untuk menyelesaikan persoalan TSP. Dengan pendekatan AIS, Timmis 
menggagas tiga langkah konstruksi persoalan, yaitu: 1) Representasi, 2) Fungsi Affinity, dan 3) Algoritma. Algoritma 
CSA yang dapat dipergunakan adalah CLONALG. Representasi adalah langkah utama dalam memetakan persoalan. Pada 
kegiatan representasi, kita harus melakukan analogi antara sistem imun dan persoalan sebagai berikut: 
 

Tabel 3. Representasi Persoalan dan Sistem Imun 
Sistem Imun  Persoalan 
Patogen  Permasalahan, merupakan lingkungan antigen. Dalam hal ini simpul graf 

merepresentasikan antigen  
Respon Imun  Solusi yang dicari. Dalam hal ini solusi adalah lintasan terpendek  
B-cells Agen yang ditumbuhkan untuk mengeksplor lingkungan (mencari solusi terbaik)  
Seleksi clonal  Menciptakan agen pencari baru untuk menjelajahi kota  
Positive/negative 
selection 

Penyeleksian agen yang buruk/tidak berguna untuk membunuh dirinya sendiri (apoptosis)  

 
Pada TSP, lingkungan buatannya adalah graf kota dimana node merepresentasikan tiap kota, yang dianalogikan sebagai 
antigen. Sel B adalah agen pencari yang bergerak dari satu kota ke kota tetangganya dan dapat mengkloning dirinya atau 
menghancurkan dirinya sendiri berdasarkan kriteria seleksi positif dan seleksi negatif. Algoritma ini dimulai dengan 
meletakkan sebuah agen pencari pada kota asal. Dalam setiap siklus algoritma, agen dapat mengkloning dirinya dan hasil 
kloningnya ini bergerak ke kota tetangganya. Ketika suatu agen mencapai kota yang sudah pernah dikunjungi, maka akan 
memicu seleksi positif dan agen hasil kloning tadi dimatikan (solusi tidak berguna).  
 
Sebaliknya, jika tidak maka agen tadi akan mengkloning dirinya dan hasil kloning ini akan mendapat salinan dari kota-
kota yang sudah dikunjungi oleh pendahulunya. Ketika semua agen yang bertahan hidup sudah menyelesaikan 
perjalanannya (kembali ke kota asal), akan memicu seleksi negatif dan di antara agen-agen yang berhasil menyelesaikan 
tugasnya, akan dipilih yang paling cepat melakukan perjalanan (agen lain yang tidak berguna dihancurkan). Untuk 
menghentikan proses kloning, jalan terbaik adalah untuk mencoba membuat batas bawah dari solusi optimal. Batas 
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bawah ini akan menjadi tanda berhenti untuk agen lain yang masih berusaha mencari solusi lain, karena solusi tercepat 
sudah ditemukan. Hal ini secara signifikan mengurangi perjalanan yang sia-sia dan mengurangi jumlah populasi agen. 
Kondisi ini mengabaikan sejumlah jalur pada graf TSP segera ketika jalur ini menjadi tidak mungkin untuk mendapatkan 
solusi terbaik. Fungsi affinity pada TSP merepresentasikan minimum cost untuk perjalanan mengunjungi tiap kota hanya 
satu kali dan kembali ke kota asal. Fungsi affinity ini dapat menggunakan pendekatan dengan perhitungan jarak 
Euclidean dengan rumus sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
6. Kesimpulan 
Pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
 Perilaku sistem imun berupa seleksi, memiliki tujuh parameter yang terdiri dari: antibody population size, memory 

pool size, selection pool size, remainder replacement size, clonal factor, number of generations dan the random 
number generator seed. Banyaknya parameter menunjukkan kompleksitas sistem imun. 

 Algoritma yang dihasilkan, memiliki lima tahapan utama yaitu 1) Inisialisasi populasi awal, 2) Evaluasi, 3) Seleksi 
dan Kloning, 4) Hypermutation, 5) Editing Receptor. Jika solusi belum ditemukan, maka algoritma akan kembali ke 
tahapan dua. Keberhasilan algoritma ditentukan oleh cepat atau tidaknya proses mendapatkan solusi. Nilai awal 
inisialisasi populasi akan menentukan kovergensi proses. Sedangkan proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan 
fungsi affinity yang harus ditentukan dengan baik. 

 Algoritma CSA dapat diterapkan ke dalam persoalan kompleks, contohnya persoalan TSP. Bagian terpenting adalah 
bagian representasi, yaitu memetakan persoalan ke dalam perilaku sistem imun, dan bagian fungsi affinity. 

 
7. Future Work 
Penelitian awal ini menghasilkan pemahaman terkait model seleksi sistem imun dan algoritma yang diadopsi, yaitu CSA, 
bernama CLONALG. Domain persoalan kompleks yang dipilih, yaitu TSP, direpresentasikan ke dalam CSA dan siap 
diimplementasikan. Pekerjaan selanjutnya adalah mengimplementasikan hasil pemetaan ke dalam pemrograman dengan 
kakas tertentu. Lalu menetapkan test set untuk persoalan TSP dan mengeksekusi CSA. Selanjutnya perlu dilakukan 
analisis hasil eksekusi, khususnya untuk parameter kecepatan komputasi dan akurasi hasil. Sebagai pembanding, 
sebaiknya dilakukan penyelesaian persoalan CSA dengan teknik lainnya, misalkan dengan menggunakan algoritma 
genetika. 
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Dimana:  
d =  jarak  
A =  representasi antibody 
B =  representasi antigen 
Dim =  panjang vektor 


