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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan Melihat pada pengimplementasian neural network dan 

pembelajarannya dengan backpropagation, dapat disimpulkan bahwa neural 

network berhasil diterapkan dalam melakukan rekognisi karakter optik pada setiap 

nilai masukan dari citra angka yang telah diberikan pada Sudoku atau given. 

 Pembelajaran dengan backpropagation juga dapat dengan baik melakukan 

pembelajaran pada setiap perbaikan yang perlu dilakukan oleh pengguna. Proses 

rekognisi dengan neural network akan menentukan neuron yang dianggap paling 

benar dengan melakukan perhitungan pada activation function, dimana yang 

digunakan adalah sigmoid function.  

Proses pembelajaran dengan backpropagation akan menentukan tingkat 

kesalahan dari rekognisi yang telah dilakukan, dihitung besarnya perubahan yang 

dilakukan, dan perubahan weight pada tiap neuron sehingga neural network yang 

ada dapat menghasilkan hasil yang lebih baik pada pemrosesan selanjutnya. Selain 

neural network dan backpropagation, digunakan metode adaptive threshold, 

digunakan untuk mengubah citra berwarna ataupun tertimpa bayangan menjadi 

sebuah citra binary atau hitam dan putih juga telah dianggap berhasil dalam 

mengurangi efek bayangan dan warna pada citra Sudoku.  

Metode lain yang juga digunakan adalah Hough transform yang berguna 

untuk mendeteksi sudut dan masing–masing kolom pada Sudoku dapat 

implementasikan sehingga masukan yang baik dapat diperoleh oleh neural network. 
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Jika dilihat dalam tingkatan keakuratan rekognisi karakter optik dan 

pembelajarannya, dapat disimpulkan bahwa keakurasian dari neural network 

adalah baik di mana neural network dapat melakukan rekognisi pada setiap 

masukan dan pembelajaran dapat memperbaiki hasil rekognisi.  

Tingkat keakurasian baik dalam pengertian bahwa neural network adalah 

jaringan yang berbasis pada data, di mana perlu dilakukan pelatihan pada suatu 

bentuk tertentu yang baru untuk dapat memberikan hasil yang baik. Sedangkan 

pada adaptive threshold dan Hough transform, masih terjadi kekurangan dalam 

melakukan pendeteksian dengan jenis karakter yang memiliki ketebalan yang tipis. 

Mengingat citra diambil oleh pengguna bukanlah sebuah citra yang bersih dalam 

arti besar ukurannya, kualitas citra itu sendiri, dan kualitas pada saat pengambilan 

sebagai masukan pada aplikasi ini.  

 

5.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis terhadap penelitian 

ini setelah melihat hasil implementasi yang telah dilakukan. 

1. Pengembangan dalam melakukan pembelajaran dalam penelitian ini sangat 

bergantung pada manusia dalam melakukan perbaikan yang ada. Pengecekan 

yang dilakukan oleh manusia tidak sempurna. Terdapat kemungkinan bahwa 

masukan pembelajaran yang dilakukan oleh manusia dapat terjadi kesalahan. 

Sehingga pembelajaran yang dilakukan sendiri oleh sistem dapat mengurangi 

risiko ini dalam melakukan pemasukan untuk melakukan proses pembelajaran. 

2. Jenis Sudoku yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sudoku klasik di 

mana memiliki baris dan kolom berjumlah tetap, yaitu sembilan. Namun, pada 
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perkembangannya memiliki berbagai macam jenis bentuk yang baru di mana 

menjadi batasan dalam penelitian ini. 

3. Pada penelitian ini, sudut rotasi yang dapat dideteksi adalah antara enam puluh 

hingga seratus dua puluh. Pendeteksian sudut rotasi di luar batasan ini dapat 

menjadi nilai tambah dalam pendeteksian tentunya dengan melihat dan 

memperbaiki citra angka yang didapatkan bila dalam keadaan tidur atau 

terbalik. 

4. Pemisahan antara citra angka dengan citra dasar masih memiliki kekurangan 

dalam melakukan penentuan karakter dan noise. Pemrosesan citra lebih lanjut 

diharapkan dapat membantu dalam pemisahan, meskipun kegagalan 

pemisahan pada citra karakter tidak terlalu berpengaruh pada penyelesaian 

Sudoku yang dilihat sebagai satu kesatuan. 

5. Implementasi rekognisi dalam penelitian ini dapat memberikan pada seluruh 

jenis font maupun tulisan tangan, namun pada penelitian ini hanya dilihat pada 

jenis font san-serif. Sehingga penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dapat 

menguatkan implementasi rekognisi pada penelitian ini.   
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