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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Analisa Permasalahan 

Dalam melakukan pemecahan pada suatu Sudoku, diperlukan pengenalan terhadap 

soal atau angka yang sudah diberikan pada awal Sudoku atau given pada Sudoku itu 

sendiri, pengenalan pada setiap angka ini dapat dicapai dengan menggunakan 

rekognisi karakter optik,  pengenalan ini sendiri memiliki berbagai macam metode 

yang dapat digunakan, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Rekognisi 

karakter optik yang statis memiliki kelemahan melakukan pengenalan jika sebuah 

karakter memiliki perbedaan yang jauh dari yang sudah ditetapkan secara 

pengkodean aplikasi. Untuk itu perlu dibangun sebuah aplikasi rekognisi karakter 

optik yang pintar. Pintar dalam hal ini adalah dapat melakukan pembelajaran. Jika 

sebuah karakter dengan tipe atau bentuk yang berbeda pada sebuah tingkatan 

tertentu, sistem dapat melakukan analisis terhadapnya dan mencari sebuah keluaran 

yang benar atau paling mendekati benar menurut sistem berdasarkan data 

pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.2 Solusi Permasalahan 

Seperti yang sudah dijelaskan pada sup bab permasalahan, membangun 

sebuah sistem rekognisi karakter optik yang pintar adalah solusi yang baik untuk 

melakukan pemecahan masalah yang ada. Untuk mencapai kemampuan tersebut, 

maka penggunaan kecerdasan buatan perlu diterapkan dalam aplikasi yang akan 

dibangun. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam kecerdasan buatan 
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adalah dengan penggunaan neural network feed-forward di mana koneksi antar 

satuannya hanya berhubungan maju satu arah dengan pembelajaran 

backpropagation, di mana proses analisa dan pembelajaran dapat dilakukan.  

Neural network  yang diharapkan menjadi solusi adalah sebuah jaringan 

dinamis yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran. Kemampuan 

ini ditujukan agar jaringan dapat melakukan penyesuaian pemrosesan pada koneksi 

yang menghubungkan antar layer pada jaringan. Dalam hal ini, pengguna dapat 

menjadi pelatihnya dengan kemungkinan masukan pembelajaran yang diberikan 

oleh pengguna bukan merupakan masukan pembelajaran yang benar atau baik 

adalah pemikiran besar dari pembangunan aplikasi ini. 

 

3.3 Perancangan Aplikasi 

Aplikasi pemecah Sudoku ini memiliki beberapa bagian. Bagian yang 

pertama berguna untuk mengubah sebuah citra menjadi masukan yang siap untuk 

diproses oleh rekognisi karakter optik untuk dikenal jenis karakter yang ada pada 

citra dengan masukan berupa pixel dari citra objek. Bagian kedua adalah bagian 

yang berguna untuk melakukan rekognisi karakter optik sendiri. Bagian ketiga dan 

yang terakhir adalah bagian pemecahan Sudoku berdasarkan pengenalan yang telah 

didapatkan sebelumnya. 

System flow secara umum yang dapat menjelaskan langkah penyelesaian 

Sudoku dari aplikasi ini dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 System Flow Aplikasi Pemecah Sudoku 

 

Seperti yang sudah digambarkan pada gambar 3.1, sistem yang akan dibangun 

terdiri dari beberapa proses sebelum maupun sesudah proses rekognisi karakter 

optik yang bertujuan untuk melakukan pengenalan terhadap masing–masing 

karakter serta proses pembelajaran terhadap neural network dilakukan. Pemrosesan 

rekognisi dilakukan berdasarkan pada hasil dari proses adaptive threshold yang 

berguna untuk mengubah citra menjadi citra binary atau hitam putih dan feature 
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extraction untuk melakukan pengenalan ciri pada citra. Seluruh hasil proses ini 

kemudian ditampilkan pada pengguna agar dapat dikonfirmasi oleh pengguna dan 

diberikan pembenaran jika ada yang hasil tidak sesuai. Proses selanjutnya adalah 

pemecahan Sudoku dari hasil rekognisi yang telah dilakukan. Proses pembelajaran 

dilakukan hanya jika pengguna melakukan penyesuaian pada hasil rekognisi seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing–

masing proses dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.3.1 Adaptive Threshold 

Proses yang pertama dilakukan adalah adapative threshold, proses ini 

digunakan untuk mengubah sebuah citra menjadi citra binary. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam proses adaptive threshold ini ada pada tiga hal. Hal yang 

pertama adalah membangun integral image yang merupakan kumpulan nilai warna 

per baris. Hal kedua adalah posisi lokal yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan mengenai nilai tengah warna pembanding, titik lokal baik panjang 

maupun lebar ditentukan oleh nilai s, nilai s menentukan panjang dan lebar dari titik 

yang akan diambil. Pada aplikasi ini, nilai s yang ditentukan adalah seperdelapan 

dari ukuran lebar. Hal yang terakhir adalah penentu bahwa perubahan sebuah pixel 

menjadi hitam atau putih, nilai ini dilambangkan dengan t, nilai t dalam aplikasi ini 

adalah dua puluh, yang berarti bila nilai pixel lebih dari dua puluh persen dari nilai 

tengah maka pixel tersebut akan berubah menjadi hitam dan yang sebaliknya akan 

menjadi putih. Flowchart dari proses ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Flowchart Adapative Threshold  
 

3.3.2 Feature Extraction 

Proses yang kedua dilakukan adalah feature extraction. Proses ini digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari citra yang menjadi masukan. Proses ini meliput 
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tiga buah proses utama di mana metode Hough transform yang merupakan metode 

untuk melakukan deteksi pada garis terpanjang pada citra, berperan penting. 

Seluruh proses yang berperan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut. 

 

Gambar 3.3 System Flow Feature Extraction 

 

Proses pertama pada proses feature extraction yang dilakukan adalah untuk 

menentukan rotasi pada citra Sudoku. Proses dimulai dengan menerapkan Hough 

transform pada bagian tengah dari citra Sudoku sendiri, dengan melakukan deteksi 

pada garis pembatas horizontal antar kolom pada Sudoku maka dengan melakukan 

asumsi bahwa seluruh garis sejajar maka dapat didapatkan derajat kemiringan dari 

Sudoku itu sendiri. 

Proses ini diawali dengan mengambil bagian tengah pada citra Sudoku, pada 

aplikasi ini bagian yang akan diproses adalah tinggi pada daerah tiga per tujuh 
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tiga pixel. Pengambilan contoh pada tengah citra dan jarak pada lebar digunakan 

untuk meringankan pemrosesan mengingat pemrosesan citra pada Android sangat 

memakan sumber daya. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Deteksi Sudut Rotasi 
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Proses ini kemudian dilanjutkan dengan membuat grafik Hough transform di 

mana pada gambar 3.4, nilainya diwakili oleh variabel accobj. Grafik ini dibangun 

dengan melakukan kumulasi pada lokasi pixel sebesar enam puluh hingga seratus 

dua puluh derajat jika pixel yang ditemukan adalah berwarna hitam, dengan asumsi 

citra Sudoku yang diberikan tidak berotasi di luar enam puluh hingga seratus dua 

puluh derajat. Langkah selanjutnya adalah mengambil nilai dari grafik Hough 

transform yang memiliki nilai yang tertinggi ditandai dengan variabel vote dan 

derajatnya adalah theta. 

Proses kedua pada proses feature extraction yang dilakukan adalah untuk 

menentukan letak Sudoku. Proses dimulai dengan melakukan Hough transform 

untuk menentukan daerah Sudoku dan daerah latar. Proses dilakukan dengan 

melakukan iterasi dari sisi horizontal lalu kemudian sisi vertikal dengan melakukan 

pencarian terhadap pixel putih terdekat yang dapat ditarik sepanjang mungkin 

sehingga dapat ditemukan perbatasan antara latar dan Sudoku sendiri. 

Proses pada gambar 3.5, menggambarkan proses dalam melakukan deteksi 

garis horizontal pada citra Sudoku. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan 

iterasi pada rho yang merupakan panjang sisi miring untuk mendapatkan nilai y 

yang mewakili panjang gambar di mana berubah menurut derajat rotasinya, jika 

pixel berwarna hitam maka sum akan ditambah, hal ini dilakukan untuk melakukan 

deteksi berapa banyak pixel hitam yang dilewati jika kurang dari tiga pixel maka 

variabel longestwhiteLen yang mewakili garis yang bisa ditarik terpanjang, akan 

diperbaharui dengan nilai whiteLen jika nilainya lebih besar. Pada proses 

selanjutnya, proses yang serupa dilakukan pada sisi vertikal sehingga didapatkan 

garis terpanjang baik dari sisi horizontal dan vertikal, sehingga dengan diambil 
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longestwhiteLen yang memiliki nilai terbesar, maka dapat diperoleh garis atas, 

bawah, kanan, dan kiri. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Hough Transform Letak Sudoku Horizontal 
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batasan yang telah diketahui melalui proses sebelumnya, dengan diketahuinya 

perbatasan maka dapat ditentukan kemungkinan letak garis kenol, ketiga, keenam, 

dan kesembilan baik secara horizontal dan vertikal. Sudoku yang sudah dapat 

dibagi menjadi sembilan kotak kecil, dapat ditentukan letak masing–masing kotak 

terkecil dari Sudoku. Proses ini menghasilkan citra potongan dari citra penuh 

Sudoku. 

Proses ini memiliki flowchart yang mirip dengan yang digunakan untuk 

melakukan deteksi pada sudut rotasi, namun dengan menggunakan masukan yang 

sudah didapatkan pada pada proses yang sebelumnya, misalnya perhitungan 

mengenai perubahan sisi pada sisi panjang dan lebar.  

Pada proses ini yang perlu di perhatikan adalah variabel inputLine, variabel 

ini merupakan hasil dari proses sebelumnya di mana terdiri dari garis atas, bawah, 

kanan, dan kiri. Variabel offset adalah panjang dari masing–masing garis, 

sedangkan variabel hiLimit dan loLimit merupakan kemungkinan letak dari garis 

pembatas kolom yang ada pada Sudoku. Proses ini juga dilakukan dua kali untuk 

sisi horizontal dan vertikal. Proses ini akan menghasilkan posisi letak pada masing–

masing karakter given yang ada pada Sudoku. Flowchart dari proses ini dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Flowchart Hough Transform Deteksi Kolom Sudoku Sisi Horizontal  

 

3.3.3 Rekognisi Karakter Optik 

Proses ini memerlukan masukan nilai garis pendeteksi pada masing–masing 

karakter yang tersedia menjadi masukan neural network. Neural network yang akan 

digunakan adalah jenis feed-forward dan multi-layer perceptron di mana aliran 

pemrosesan dari jaringan ini hanya dapat bergerak maju. 

Masukan pada neural network yang akan dibangun adalah berupa garis 

pendeteksi hal ini perlu dilakukan untuk melakukan untuk menjaga performa 
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mengganggu proses rekognisi maupun pembelajaran. Penjelasan lebih lanjut 

mengenai masukan ini dapat dilihat dengan tahapan sebagi berikut. 

1. Pada saat proses inisialisasi, garis pendeteksi didefinisikan sebagai titik x dan 

y awal, dan titik x dan y akhir seperti pada gambar 3.3 yang ditentukan secara 

acak oleh aplikasi sebanyak lima ratus buah. 

2. Setiap masukan citra yang sudah dibagi menjadi karakter, ditumpukan dengan 

garis – garis deteksi yang sudah ditetapkan pada proses inisialisasi, ketika garis 

pendeteksi melewati pixel yang bewarna hitam maka nilainya adalah satu 

namun jika tidak maka akan bernilai nol, seperti visualisasi pada gambar 3.3.  

3. Namun jumlah lima ratus garis pendeteksi ini, dianggap terlalu besar dan perlu 

dilakukan pengurangan jika ada data yang duplikat, yaitu memiliki nilai yang 

sama pada tiap angka. 

4. Pengurangan berikutnya dilakukan dengan melakukan perhitungan usabilities 

dan diambil seratus garis pertama yang memenuhi tetapan usabilities yang 

ditentukan dalam perhitungan. 

 

Gambar 3.7 Visualisasi Masukan Neural Network  

 

Berikut adalah tahapan – tahapan perancangan neural network yang akan 

digunakan dalam aplikasi dalam hubungan dengan rekognisi karakter optik. 

1. Neural network seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.16, pada dasarnya 

terdiri dari tiga buah layer utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output 
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layer. Masing–masing dari layer ini saling berhubungan di mana memiliki 

koneksi satu arah bergerak maju, selain itu baik input layer, hidden layer, dan 

output layer dapat dibagi menjadi menjadi bagian yang lebih kecil disesuaikan 

dengan maksud dan tujuannya jaringan itu dibuat. 

2. Input layer pada aplikasi ini telah ditetapkan seratus buah. Hal ini dapat 

ditentukan setelah melihat penjelasan sebelumnya, di mana sebuah karakter 

dikenali dengan menggunakan garis yang ditentukan secara acak. Bentuk dari 

masukannya adalah angka satu atau nol. Bernilai satu di mana sebuah garis 

memotong pada karakter, dan bernilai nol di mana sebuah garis tidak 

memotong karakter. Namun karena perhitungan yang digunakan untuk 

menentukan nilai ketepatan adalah activation function, yang akan dijelaskan 

berikutnya, maka input harus berubah menjadi nilai antara satu hingga minus 

satu, pada hal ini maka setiap masukan harus disesuaikan, di mana satu 

menjadi setengah dan nol menjadi minus setengah. 

3. Hidden layer memiliki sembilan buah neuron, hal ini disesuaikan dengan 

jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh neural network yaitu nilai satu 

sampai dengan sembilan di mana digunakan dalam Sudoku seperti yang 

digambarkan pada gambar 3.8. Selain itu pada masing–masing neuron 

memiliki koneksi untuk setiap masukan, koneksi satu arah ini memiliki nilai 

yang disebut dengan weight. Nilai dari koneksi ini memiliki peran yang 

penting dalam melakukan pengenalan, dalam melakukan pembelajaran nilai 

weight adalah yang akan diperbaharui dengan melakukan perbandingan antara 

hasil yang diharapkan dengan hasil dari activation function pada setiap neuron. 
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Gambar 3.8 Perancangan Neural Network Input Layer 

 

4. Antara hidden layer dan output layer juga memiliki koneksi satu arah yang 

memiliki nilai. Nilai ini dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan 

melalui activation function, seperti yang digambarkan pada gambar 3.8. Pada 

aplikasi ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sigmoid function, 

fungsi ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan antara jumlah dari 

weight dan nilai dari masukan pada seluruh masukan setiap satu neuron. Hasil 

dari activation function ini adalah berupa nilai satu hingga minus satu di mana 

yang paling mendekati satu adalah neuron yang dianggap oleh sistem paling  

mendekati benar. 

0 

Hidden 
Layer 

Output 
Layer 

1 

2 

99 

Input 

Weight 

Weight 

Weight 

Weight 

Activation 

function 

Implementasi Neural ..., Stephen, FTI UMN, 2013



 

Gambar 3.9 Perancangan Neural Network Akhir 
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Berikut adalah flowchart yang menggambarkan keseluruhan proses untuk 

untuk melakukan rekognisi pada seluruh potongan citra yang telah didapatkan.  

Gambar 3.10 Flowchart Rekognisi Karakter Optik 
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Gambar 3.11 Flowchart Sub Proses Rekognisi Karakter Optik (process) 

 

Flowchart menggambarkan proses rekognisi pada seluruh citra karakter 

dilakukan. Proses akan melakukan iterasi untuk melihat pada kolom yang memiliki 
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normalisasi dengan melakukan pengurangan sebanyak setengah pada seluruh input.  

Input kemudian akan dimasukkan dalam neural network untuk dilakukan 

perhitungan  pada neural network, kemudian dari seluruh output yang didapat maka 

perlu dicari yang paling mendekati nilai satu, neuron dengan output yang paling 

mendekati satu akan dianggap sebagai kemungkinan terbesar melakukan rekognisi 

dengan benar. 

 
3.3.4 Backpropagation 

 

Gambar 3.12 Flowchart Backpropagation  
 

Proses yang paling penting dalam neural network adalah proses adaptasi 

dengan melakukan pembelajaran terhadap seluruh bentuk dari angka yang baru 
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sehingga pada pengenalan selanjutnya bentuk yang baru tersebut dapat dikenali 

dengan tidak melupakan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya.  

Proses pembelajaran dilakukan dua kali, proses pembelajaran pertama 

merupakan proses pembelajaran inti di mana weight berubah secara sesuai dengan 

nilai learning rate semakin besar nilai learning rate maka perubahan semakin cepat 

namun kelemahan terdapat pada perubahan yang diharapkan dan nilai yang 

diharapkan memiliki jarak yang cukup besar, untuk itu pembelajaran kedua 

diperlukan untuk memperkecil jarak yang selisih. Variabel input merupakan 

masukan yang didapatkan dengan cara yang sama dengan pada proses rekognisi 

karakter optik dan output adalah harapan yang diharapkan dari seluruh masukan. 

Kegiatan pembelajaran akan diulang terus menerus jika error melebih dari error 

limit, nilai converged adalah true jika error kurang dari error limit dan false jika 

error lebih dari error limit. Selain itu jumlah perubahannya adalah sebanyak 

perhitungan dari learning rate. Gambar 3.12 adalah flowchart yang 

menggambarkan keseluruhan proses untuk untuk melakukan pelatihan pada neural 

network. 
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Gambar 3.13 Flowchart Sub Proses learnStart 

 

Dalam melakukan proses pembelajaran, backpropagation akan melakukan 

perhitungan mengenai error yang didapatkan melalui selisih antara hasil dari 

sigmoid function yang dilambangkan dengan output dan hasil yang diharapkan pada 

seluruh neuron yang dilambangkan dengan array trainOutput. Flowchart 

perhitungan ini dapat digambarkan pada gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Flowchart Sub Proses Perhitungan Error (calcError) 

 

 Perhitungan akan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan besaran 

perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan pada learningRate dan besarnya error 

yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya pada seluruh neuron yang 

merupakan hasil dari perhitungan error, dilambangkan dengan variabel err. 

Flowchart perhitungan ini, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Flowchart Sub Proses Perhitungan Besaran Perubahan (calcUpdate) 

 

Langkah terakhir adalah melakukan perubahan pada weight pada seluruh 

neuron sesuai dengan besaran perubahan didapatkan pada perhitungan sebelumnya. 

Flowchart untuk langkah ini dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Flowchart Sub Proses Perubahan Pada Weight (updateWeight) 
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3.3.5 Struktur Navigasi Menu 

Berikut adalah struktur navigasi antarmuka yang dapat digunakan oleh 

pengguna dalam menggunakan aplikasi. 

 

Gambar 3.17 Struktur Navigasi Menu 
 

Terdapat tiga buah halaman yang masing–masing memiliki tujuan yang 

berbeda–beda, penjelasan lebih lanjut mengenai halaman ini dijelaskan berikut ini. 

1. Halaman utama 

Halaman yang dapat dilihat oleh pengguna begitu aplikasi dijalankan, pada 

halaman ini, terdapat menu untuk melakukan pemilihan terdapat citra yang 

akan dipilih untuk diproses dan dilakukan pemotongan. 

2. Halaman rekognisi dan pembelajaran 

Halaman yang memiliki konten berupa daftar dari seluruh citra potongan dari 

Sudoku beserta dengan hasil rekognisi dari seluruh karakter yang bersangkutan.  

Pada halaman ini juga disediakan pop-up yang berguna untuk melakukan 

perubahan pada nilai dari karakter yang bersangkutan. Dengan disediakan 

daftar maka pengguna dapat melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari 

rekognisi. 
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3. Halaman Sudoku hasil 

Halaman yang berisi mengenai hasil dari perhitungan seluruh aplikasi, pada 

halaman ini terdapat message yang menunjukkan jika prosesnya berhasil atau 

gagal disertai dengan Sudoku yang sudah selesai. 

 

3.3.6 Sketsa Antarmuka Aplikasi 

Sketsa antarmuka aplikasi berguna sebagai acuan utama dalam melakukan 

pembangunan antarmuka pada aplikasi. Perancangan sketsa antarmuka dapat 

dilihat sebagai berikut. 

1. Halaman Utama 

 

Gambar 3.18 Sketsa Antarmuka Halaman Utama 

 

Pada telepon pintar berbasis sistem operasi Android, menu dapat diakses 

dengan menggunakan tombol dedikasi menu pada perangkat keras maupun 

perangkat lunak, bagi telepon pintar yang tidak memiliki tombol dedikasi maka 
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pada bagian kiri atas akan terdapat elemen khusus yang akan digunakan untuk 

memanggil menu. Jika menu gallery dipilih maka aplikasi akan memanggil 

internal API dari aplikasi gallery dasar dari sistem operasi Android. Aplikasi 

internal tersebut dapat diperuntukkan untuk melakukan pemotongan citra 

sehingga ukuran dan kualitas dari citra Sudoku yang menjadi masukan menjadi 

lebih efisien. 

2. Halaman rekognisi dan pembelajaran 

 

Gambar 3.19 Sketsa Antarmuka Halaman Rekognisi dan Pembelajaran  

 

Pada halaman ini, terdapat list view yang berisi informasi mengenai citra yang 

menjadi objek rekognisi, elemen pada list view disebut sebagai list view item. 

List view item ini memiliki beberapa elemen seperti pada gambar 3.19, elemen 

tersebut adalah img yang menampilkan gambar dari potongan karakter, angka 

deteksi adalah hasil dari rekognisi dengan masukan berdasarkan img, dan 

lokasi kolom dan baris adalah lokasi kolom dan baris untuk masing–masing 

img pada kolom Sudoku. Jika list view item diklik maka pop-up yang berisi 
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text box, tombol ok, dan cancel. Pop-up ini berguna untuk mengubah nilai dari 

citra yang telah terdeteksi, lalu dilakukan pembelajaran darinya. Elemen 

textview pada pop-up ini hanya akan menerima masukan satu hingga sembilan 

di mana jenis papan ketik yang digunakan adalah number yang dimaksudkan 

untuk memberikan masukan berupa angka. Tombol proses berguna untuk 

melanjutkan pada proses berikutnya, jika diperlukan maka proses 

pembelajaran dilakukan. 

3. Halaman Sudoku hasil 

 

Gambar 3.20 Sketsa Antarmuka Halaman Sudoku hasil  

 

Halaman ini berisi dua buah elemen, yang pertama adalah pesan bahwa 

pemecahan Sudoku berhasil atau gagal, dan yang kedua adalah tabel Sudoku 

dengan seluruh given dan solusinya yang merupakan hasil perhitungan akhir 

dari aplikasi ini. Untuk kembali atau melakukan masukan citra yang berbeda 
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maka dapat menekan tombol kembali baik pada perangkat keras maupun pada 

perangkat lunak bagi telepon pintar yang tidak memiliki tombol fisik.
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