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Abstrak
Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan pengembangan aplikasi permainan dan
pencarian solusi (problem solver) Sudoku. Penelitian ini dilakukan dengan memasukan peraturan permainan
Sudoku ke dalam komputer untuk kemudian diproses dengan algoritma tertentu yang ditujukan untuk
mencari solusi (problem solver) terbaik dari persoalan Sudoku tersebut. Banyak penelitian yang dilakukan
dengan menerapkan kecerdasan buatan (Artificial Inteligence) pada komputer untuk memecahkan masalah
ini. Kecerdasan buatan ini bertujuan agar komputer memiliki kecerdasan sehingga dapat melakukan berbagai
kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Sudoku terdiri dari berbagai macam tingkat kesulitan.
Semakin sulit soal, tentu akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan soal tersebut.
Adakalanya dalam mengerjakan kita mengalami jalan buntu, untuk itu penulis membuat aplikasi yang dapat
menemukan solusi dengan input yang acak namun tetap terikat pada peraturan dasar Sudoku dengan
menggunakan metode Algoritma Genetika dan pemenuhan konstrain. Karena keunikan sifat Algoritma
Genetika ini, maka dipilih Algoritma Genetika untuk pembuatan aplikasi Sudoku ini dimana hasil yang akhir
yang didapat merupakan hasil kromosom (solusi) yang terbaik (solusi optimal). Dengan penerapan Algoritma
Genetika, didapatkan hasil berupa problem solver yang lebih optimum dengan dihasilkannya mutasi yang
terus-menerus untuk mencapai solusi, sehingga solusi akan lebih cepat tercapai.
Kata kunci : game sudoku, artificial intelligence, solusi (problem solver), algoritma genetika
1.

Pendahuluan

Permainan atau game adalah suatu struktur
kegiatan, yang biasanya dilakukan untuk
kesenangan dan kadang-kadang digunakan
sebagai sarana pendidikan. Permainan berbeda
dengan pekerjaan, yang biasanya dilakukan untuk
mendapat suatu upah tertentu, atau dengan seni,
yang lebih peduli dengan ekspresi ide. Ada
berbagai macam jenis permainan, adalah satunya
adalah jenis permainan yang menggunakan alat
tulis dan kertas sebagai medium pusat permainan.
Salah satu contoh permainan jenis ini adalah
Sudoku.
Sudoku adalah sebuah permainan teka-teki
berdasarkan
logika
dengan
kombinasi
penempatan angka. Tujuan dari permainan ini
adalah untuk mengisi mengisi N x N kotak
sehingga tiap baris dan kolom mengandung angka
satu sampai N masing-masing hanya satu kali,
terdapat juga M x M kotak yang dimana nilai dari
M adalah akar dari N. Sama halnya seperti pada
baris dan kolom, area M x M mengandung angka
satu sampai N.
Sudoku terdiri dari berbagai macam tingkat
kesulitan. Semakin sulit soal, tentu akan semakin
lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan
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soal tersebut. Adakalanya dalam mengerjakan kita
mengalami jalan buntu, untuk itu penulis
membuat aplikasi yang dapat menemukan solusi
dengan input yang acak namun tetap terikat pada
peraturan dasar Sudoku dengan menggunakan
metode Algoritma Genetika dan pemenuhan
konstrain.
Algoritma Genetika merupakan bagian dari
artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan
memiliki konsep optimasi yang didasarkan pada
mekanisme evolusi biologis yang memiliki
berbagai jenis kromosom induk dalam
pembentukkan kromosom pada individu –
individu baru (anak). Kemampuan individu yang
lebih kuat akan memiliki kemampuan yang lebih
tinggi untuk mempertahankan hidup dan memiliki
tingkat reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan individu yang lemah. Kromosom–
kromosom induk dan anak dalam aplikasi ini
mewakili solusi–solusi yang mungkin dihasilkan,
sehingga dengan mengadaptasi Algoritma
Genetika memungkinkan solusi dengan kualitas
terbaik akan tetap bertahan. Karena keunikan sifat
Algoritma Genetika ini, maka dipilih Algoritma
Genetika untuk pembuatan aplikasi Sudoku ini
dimana hasil yang akhir yang didapat merupakan
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hasil kromosom (solusi) yang terbaik (solusi
optimal).[1]
Sebuah game yang ada dalam perangkat
bergerak tentu dapat memberikan hiburan yang
menarik kepada para pecinta game. Karena
mereka dapat bermain game di mana saja secara
praktis dan mudah. Kesederhanaan dalam
bermain game namun tidak membosankan, serta
dapat membuat pemain ingin kembali memainkan
game tersebut. Oleh karena itu berbagai
pendekatan terus dikembangkan untuk membuat
sebuah game yang dapat dimainkan dalam
perangkat bergerak atau mobile yang menarik,
salah satunya berbasis aplikasi pemograman
android.
Oleh karena itu, penulis mengusulkan
sebuah aplikasi game mobile tentang permainan
Sudoku yang dapat menunjang pembelajaran
dalam mengasah logika berpikir. Untuk membuat
game ini lebih menarik sekaligus ingin
mengeksplorasi teknologi baru Android OS
Mobile yang saat ini semakin berkembang pesat,
penulis berusaha untuk membuat aplikasi game
mobile Sudoku pada Android OS Mobile. Adanya
desain level yang dinamis dan pemecahan
permasalahan (solver) pada aplikasi tersebut dapat
membantu sebagai media pembelajaran dalam
mengasah logika yang dapat dimainkan dalam
teknologi mobile.
2.

diperkenalkan ke Jepang dan mendapatkan nama
“Sudoku”. Nama ini berasal dari kata “Suuji wa
dokushin ni kagiru” yang dapat diterjemahkan
menjadi angka harus sendiri atau muncul sekali.
Pada April 2005, New York Post menerbitkan
teka-teki Sudoku sebagai fitur secara teratur dan
mulai sekitar bulan Juli 2005, Sudoku mencapai
kepopuleran di Amerika dan muncul sebagai
acara live di televisi. Di Indonesia sendiri, Sudoku
muncul dalam bentuk buku yang cukup digemari.
[3]
Bentuk Sudoku yang paling umum
berukuran 9 x 9 kisi dan terbagi menjadi 3 x 3
kotak yang disebut subgrid. Secara tradisional,
tujuan permainan ini adalah mengisi semua kotak
– kotak kecil dalam kolom, baris dan subgrid
dengan angka satu sampai sembilan sedemikian
sehingga dalam satu deret angka hanya muncul
sekali saja demikian juga dalam satu kolom dan
satu subgrid. Karena berhubungan dengan angka
permainan ini terlihat lebih matematis. Contoh
Sudoku dengan angka dapat dilihat dalam gambar
1 : [4]

Game

Game adalah media untuk melakukan
aktifitas bermain. Aktifitas bermain merupakan
suatu aktifitas yang meliputi pemecahan masalah
yang menjadi tantangan dari game tersebut,
dengan mengikuti suatu aturan tertentu. [2]
Penulis menyimpulkan bahwa game atau
permainan biasanya dilakukan untuk kesenangan
dan kadang – kadang digunakan sebagai alat
pendidikan. Untuk membuat sebuah game,
terlebih dahulu pembuat game harus membuat
deskripsi yang menceritakan game yang akan
dibuat. Selain itu dibutuhkan juga design game
yang sederhana untuk mempermudah pembuatan
game. Dari design yang telah dibuat dapat
diketahui semua elemen – elemen yang
dibutuhkan dalam pembuatan game, misalnya
karakter user, karakter musuh, animasi serangan
dan sebagainya.
2.1. Game Sudoku
Sudoku modern diterbitkan pertama kali
dalam Dell Magazine pada tahun 1979. Teka-teki
ini dibuat oleh Howard Garns, seorang pensiunan
arsitek dan perancang teka-teki dari Amerika
Serikat. Meskipun, demikian, cikal bakal Sudoku
sebenarnya telah muncul pada akhir abad ke-19 di
Perancis. Pada bulan April 1984, teka-teki ini

Gambar 1. Contoh Sudoku (a) dan Sudoku
lengkap (telah diselesaikan) (b)
3.

Penerapan Algoritma Genetika

Perancangan aplikasi game Sudoku
menggunakan Eclipse Galileo sebagai desain
pengembang aplikasi. Eclipse memiliki sifat
multi-platform (dapat dijalankan di semua
platform),
multi-language
(mendukung
pengembangan
aplikasi
beberapa
bahasa
pemrograman) dan multi-role (digunakan juga
sebagai aktivitas dalam siklus pengambangan
perangkat lunak), Sedangkan untuk platform yang
digunakan pada aplikasi game Sudoku ialah
platform Android 2.2 (Froyo) jenis yang
merupakan generasi kedua dari Sistem Operasi
Android. Aplikasi game yang akan dirancang
hanya dapat dijalankan pada handphone yang
memiliki sistem operasi android seperti :
Samsung Galaxy Mini, Nexian Journey.
Pada game logika ini, user harus menyusun
angka 1 – 9 pada blok – blok yang sudah
disediakan. Blok – blok tersebut disusun ke dalam
9 kotak lagi. Permainan selesai bila semua blok
pada kotak telah terisi semua dengan angka 1 – 9.
Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel
yang kosong dengan angka antara 1 dan 9 (setiap
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sel hanya 1 angka) sesuai dengan persyaratan
yaitu angka hanya dapat muncul sekali dalam
setiap baris, angka hanya dapat muncul sekali
dalam setiap kolom dan angka hanya dapat
muncul sekali dalam setiap area/kotak.
4.1. Solusi Puzzle Game Sudoku
Ada dua proses yang dilakukan oleh
perangkat lunak ini, yaitu pembangkitan
(generate) puzzle Sudoku dan penyelesaiannya
menggunakan Algoritma Genetika. Proses yang
pertama adalah proses membuat puzzle Sudoku
yang valid, yang artinya memiliki solusi.
Pengguna permainan kemudian dapat melakukan
permainan untuk menyelesaikan puzzle tersebut.
Proses kedua adalah penyelesaian puzzle
tersebut menggunakan Algoritma Genetika.
Sebelum memasuki proses tersebut, terlebih
dahulu dicari kandidat-kandidat solusi untuk
masing-masing kotak puzzle. Hal ini bertujuan
untuk mengeliminasi kandidat-kandidat solusi
yang tidak mungkin. Contoh, jika suatu kotak
telah terisi dengan angka 9, maka angka 9 tersebut
dieliminasi dari kandidat pada kotak – kotak di
baris, kolom, dan region yang sama. Dengan
langkah tersebut, diharapkan Algoritma Genetika
akan memiliki konvergensi yang baik. Solusi dari
suatu puzzle didapatkan jika suatu kromosom
memiliki nilai fitness yang sempurna, karena
kromosom dengan nilai fitness di bawah nilai
fitness sempurna berarti bukan solusi dari puzzle
Sudoku.
Pada Algoritma Genetika, satu kromosom
adalah satu kandidat solusi puzzle. Karena nilai
yang mungkin pada solusi adalah antara 1 sampai
dengan 9, maka representasi kromosom yang
digunakan adalah deretan bilangan bulat (integer)
dengan panjang kromosom sama dengan jumlah
kotak yang kosong pada puzzle. Nilai fitness
diambil dari panjang kromosom dikurangi dengan
jumlah gen error. Gen error adalah gen yang
berisi angka yang berulang pada baris, kolom,
atau region. Metode seleksi yang digunakan
adalah Roulette-Wheel.
4.2. Pembangkitan Puzzle
Pembangkitan
puzzle
adalah proses
pembuatan puzzle Sudoku yang valid. Puzzle
sudoku direpresentasikan dengan array dua
dimensi. Puzzle ini harus memenuhi aturan dalam
permainan Sudoku, yaitu tidak boleh ada angka
yang berulang pada baris, kolom, dan region.
Puzzle ini kemudian dikosongkan beberapa
kotaknya yang jumlahnya tergantung ada tingkat
kesulitan permainan.
Tekniknya, kandidat-kandidat pada setiap
blok direpresentasikan dengan sebuah List. Pada
kondisi awal, list tersebut berisi angka 1 hingga 9.
Karena papan berukuran 9x9, penyimpanan sel –

516

sel tersebut dilakukan menggunakan array dua
dimensi dengan ukuran 9x9. Kemudian looping
dilakukan untuk semua sel tersebut, dari kiri ke
kanan, atas ke bawah. Untuk masing-masing sel,
diambil angka secara random dari kandidatkandidat yang tersedia untuk sel tersebut.
Kemudian angka yang terpilih tersebut
dihapuskan dari kandidat pada sel – sel pada
baris, kolom, dan region yang sama. Dengan
teknik ini, satu puzzle Sudoku yang valid dapat
dibangkitkan dalam waktu yang cukup cepat (< 1
detik).
Adapun pseudocode untuk permasalahan di
atas adalah :
a. Lakukan langkah 2 hingga 9 selama tidak
terjadi error.
b. Buat array of list berukuran 9x9.
c. Isi setiap list dengan angka 1 hingga 9.
d. Lakukan langkah 5 hingga 9 untuk semua sel.
e. Ambil satu angka dari kandidat secara acak.
f. Hapus angka yang terpilih dari kandidat pada
baris yang sama.
g. Hapus angka yang terpilih dari kandidat pada
kolom yang sama.
h. Hapus angka yang terpilih dari kandidat pada
region yang sama.
i. Jika kandidat pada sel kosong, ulangi dari
langkah 2 (terjadi error).
j. Kosongkan secara random sejumlah sel sesuai
dengan tingkat kesulitan.
4.3. Representasi Kromosom
Kromosom adalah representasi solusi dari
suatu masalah pada algoritma Genetika. Pada
Sudoku, kromosom adalah representasi suatu
solusi dari puzzle yang berisi angka-angka yang
akan diisikan pada kotak-kotak yang kosong
sehingga panjang kromosom adalah sama dengan
jumlah kotak yang kosong pada puzzle. Nilai
untuk masing-masing gen pada kromosom
diambil secara acak dari kandidat-kandidat pada
setiap sel. Kandidat nilai untuk setiap kromosom
adalah angka 1 hingga 9. Pada pemrograman,
kromosom direpresentasikan dengan array of
integer (int[]). Bentuk kromosom dapat dilihat
pada Gambar 2.
4 7 8 9 4 3 6 1 7 4 6 5 2 5 6 9 9 7 4 7
Gambar 2. Contoh Bentuk Kromosom
4.4. Eliminasi Kandidat
Eliminasi kandidat
dilakukan untuk
menghilangkan kandidat-kandidat solusi yang
tidak mungkin. Kandidat yang tidak mungkin
adalah kandidat yang memiliki angka yang
berulang pada baris, kolom, atau region yang

Seminar Nasional Informatika 2015

sama. Adapun pseduocode untuk permasalahan
ini adalah :
a. Lakukan langkah 2 hingga 8 untuk semua sel
kosong.
b. Buat list, isi dengan angka 1 hingga 9.
c. Lakukan langkah 3 untuk sel-sel berisi pada
baris yang sama.
d. Hapus angka yang ditemui dari list.
e. Lakukan langkah 6 untuk sel-sel berisi pada
kolom yang sama.
f. Hapus angka yang ditemui dari list.
g. Lakukan langkah 8 untuk sel-sel berisi pada
region yang sama.
h. Hapus angka yang ditemui dari list.
4.5. Naked Single d
Naked Single adalah salah satu teknik dalam
penyelesaian puzzle Sudoku secara manual.
Tujuan dari teknik ini adalah mencari sel-sel
kosong yang hanya memiliki satu kandidat
(kandidat tunggal) yang artinya sel tersebut hanya
mungkin diisikan dengan angka tersebut.
Teknik ini biasanya dilakukan dengan
menuliskan kandidat-kandidat setiap sel secara
manual. Teknik ini merupakan langkah awal
dalam penyelesaian karena teknik ini adalah
teknik yang paling sederhana. Pada perangkat
lunak
ini, pencarian dilakukan dengan
memanfaatkan hasil dari eliminasi kandidat. Selsel dengan kandidat tunggal akan diisi langsung
dengan nilai kandidat tunggal tersebut. Adapun
pseudocode dari langkah di atas adalah :
a. Lakukan langkah 2 hingga untuk semua sel
kosong.
b. Hitung jumlah kandidat.
c. Jika jumlah kandidat sama dengan 1, isi sel
dengan kandidat tersebut
d. Jika tidak, maka sel tersebut tidak dalam
kondisi Naked Single.
4.6. Fungsi Fitness
Untuk menghitung nilai fitness masing –
masing kromosom, terlebih dahulu dihitung
jumlah angka yang berulang pada baris, kolom,
dan region pada puzzle setelah angka-angka pada
kromosom diisikan pada kotak-kotak yang kosong
pada puzzle. Fungsi fitness yang digunakan cukup
sederhana, yaitu adalah pengurangan panjang
kromosom dengan jumlah angka yang berulang
sehingga kromosom yang merupakan solusi
puzzle adalah kromosom yang mempunyai nilai
fitness sebesar panjang kromosom.
Contoh perhitungan untuk puzzle pada
Gambar 3 di bawah ini :

Gambar 3. Contoh Puzzle Sudoku
Jika diisikan kromosom,
terbentuk seperti pada Gambar 4 :

maka

akan

Gambar 4. Contoh Kromosom Puzzle Sudoku
Maka akan didapatkan hasil pada Gambar 5
di bawah ini :

Gambar 5. Kotak – Kotak yang Error pada Puzzle
Angka berwarna merah adalah se-sel yang
error. Maka nilai fitness untuk kromosom tersebut
adalah :
Fitness = panjang kromosom – jumlah error
= 20 – 7
= 14
Solusi dari suatu puzzle Sudoku adalah
kromosom dengan nilai fitness sempurna, yaitu
sebanyak jumlah kotak yang kosong.
4.7. Seleksi
Metode seleksi yang digunakan adalah
metode
Roulette-Wheel
yang
membuat
kromosom-kromosom dengan nilai fitness tinggi
memiliki kemungkinan terpilih yang tinggi pula.
Probabilitas keterpilihan setiap kromosom
ditentukan dengan cara membagi nilai fitness
kromosom tersebut dengan total nilai fitness.
Untuk itu, yang terlebih dahulu harus dihitung
adalah total nilai fitness. Kemudian dilakukan
pembagian masing-masing nilai fitness dengan
total fitness tersebut. Nilai tersebut adalah
probabilitas setiap kromosom yang berkisar antara
nol dan satu.
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Kemudian pada proses pemutaran roda
roulette, teknisnya juga sederhana. Suatu bilangan
acak dibangkitkan, dengan jangkauan nilai antara
nol dan satu. Nilai acak tersebut kemudian
dibandingkan dengan nilai probabilitas masingmasing kromosom. Pembandingan dilakukan dari
kromosom yang terkecil. Kromosom yang
memiliki nilai fitness yang lebih besar atau sama
dengan nilai acak akan menjadi individu yang
terpilih.

Gambar 7. Mutasi Single Point
Adapun flow chart Algoritma Genetika pada
aplikasi ini terlihat pada Gambar 8 berikut :

Tabel 1. Contoh Probabilitas Seleksi untuk
Setiap Kromosom

4.8. Elitisme
Elitisme dilakukan untuk mempertahankan
individu terbaik karena ada kemungkinan bahwa
individu terbaik itu tidak terpilih pada proses
seleksi. Jika itu terjadi, maka bisa saja Algoritma
Genetika
kehilangan
konvergensinya.
Implementasi
mekanisme
elitisme
pada
pemrograman cukup sederhana yaitu pilih dua
individu dengan nilai fitness tertinggi.
4.9. Pindah Silang (Crossover)
Metode pindah silang yang
adalah pindah silang dengan satu titik.
gen kemudian dilakukan pada kedua
mulai titik gen tertentu sampai akhir
seperti Gambar 6 di bawah ini.

digunakan
Pertukaran
kromosom
kromosom

Gambar 8. Flowchart Algoritma Genetika

Gambar 6. Crossover Single Point
4.10. Mutasi
Mutasi dilakukan satu titik, yaitu dengan
mengganti nilai pada gen tertentu dengan nilai
yang lain yang mungkin diisikan pada kotak yang
bersesuaian. Mutasi Single Point dapat dilihat
pada Gambar 7.
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4.

Eksperimen dan Pembahasan

Setelah perencanaan dan pembuatan sistem,
maka langkah selanjutnya yaitu melakukan
pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah
sistem yang dibangun dapat dijalankan sesuai
dengan yang diinginkan. Pada bab ini, pengujian
difokuskan pada implementasi Algoritma
Genetika untuk menyelesaikan suatu puzzle.
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Puzzle yang digunakan untuk percobaan
adalah puzzle dengan tingkat kesulitan Sulit (55
kotak kosong). Puzzle ini disimpan ke dalam file
dan di-load pada setiap percobaan. Percobaan
yang dilakukan adalah dengan mengubah-ubah
konfigurasi Algoritma Genetika, yaitu jumlah
individu, generasi maksimum, crossover rate,
jumlah titik crossover, dan mutation rate.
Untuk setiap konfigurasi, dilakukan 10
percobaan dan diambil nilai rata-ratanya. Hal ini
dilakukan
karena
Algoritma
Genetika
memberikan hasil yang berbeda-beda untuk
konfigurasi yang sama.
Percobaan ini dilakukan untuk mencari batas
maksimum generasi yang optimal. Pada proses
evolusi, jika jumlah generasi telah mencapai batas
maksimum, maka populasi akan diinisialisasi
kembali dan proses evolusi diulang dari awal. Hal
ini bertujuan untuk menghindari proses evolusi
yang stagnan, yang artinya tidak ada peningkatan
nilai fitness pada populasi. Grafik yang
ditampulkan pada Gambar 9 di bawah ini adalah
grafik nilai rata-rata dari percobaan tersebut.

Gambar 9. Grafik Pengaruh Jumlah Generasi
Maksimum terhadap Waktu Evolusi
Grafik di atas menunjukkan pengaruh
jumlah generasi maksimum pada waktu evolusi.
Penambahan jumlah generasi maksimum dapat
menurunkan performa Algoritma Genetika. Hal
itu membawa kepada analisa yang lain, seperti
ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 10 berikut.

inisialisasi populasi baru dapat membawa kepada
solusi dengan lebih cepat. Dan penambahan
jumlah
generasi
maksimum
berarti
memperpanjang stagnasi dan akan membuang
waktu.
Percobaan jumlah kromosom dilakukan
dengan menambah jumlah kromosom untuk
dilihat pengaruh pada performa Algoritma
Genetika. Hasil percobaan digambarkan pada
grafik berikut.

Gambar 11. Grafik Pengaruh Jumlah Kromosom
terhadap Waktu Evolusi
Grafik di atas menunjukkan pengaruh
jumlah kromosom dalam populasi terhadap waktu
evolusi. Penambahan jumlah kromosom akan
menurunkan waktu yang dibutuhkan oleh
Algoritma Genetika untuk mencapai solusi. Hal
ini karena jumlah kromosom yang semakin
banyak akan memperkaya populasi akan variasi
yang membawa kepada solusi. Namun begitu,
grafik menunjukkan penurunan waktu yang tidak
signifikan dari jumlah kromosom 20 hingga 40.
Ini disebabkan karena semakin banyak kromosom
pada populasi berarti semakin banyak operasioperasi seleksi, crossover, dan mutasi yang harus
dilakukan, dan itu menambah waktu evolusi.
Percobaan crossover rate dilakukan untuk
melihat pengaruh probabilitas crossover pada
waktu evolusi Algoritma Genetika. Hasil
percobaan digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 12. Pengaruh Crossover Rate terhadap
Waktu Evolusi
Gambar 10. Stagnasi pada Proses Evolusi
Grafik di atas menunjukkan peningkatan
nilai fitness pada proses evolusi suatu populasi.
Grafik tersebut juga menggambarkan nilai fitness
yang tidak meningkat hingga generasi ke-2000.
Ada kemungkinan nilai fitness tersebut akan
meningkat pada generasi-generasi selanjutnya,
namun akan lebih baik jika dilakukan inisialisasi
populasi dari awal. Hal ini disebabkan karena

Grafik di atas menunjukkan pengaruh
crossover rate atau probabilitas crossover
terhadap waktu evolusi. Pada grafik tersebut ada
penurunan performa Algoritma Genetika yang
sebanding dengan penambahan crossover rate.
Percobaan mutation rate dilakukan untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap waktu evolusi.
Hasil percobaan digambarkan pada grafik berikut
:
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Gambar 13. Grafik Pengaruh Mutation Rate
terhadap Waktu Evolusi
Grafik di atas menunjukkan pengaruh
mutation rate atau probabilitas mutasi terhadap
waktu evolusi. Pada grafik tersebut terjadi
penurunan performa Algoritma Genetika yang
sebanding dengan penambahan mutation rate. Hal
ini disebabkan karena mutasi dibutuhkan terusmenerus untuk mencapai solusi. Menaikkan
mutation rate berarti memperbanyak proses
mutasi yang terjadi sehingga solusi akan lebih
cepat tercapai.
5.

Implementasi

Implementasi dilakukan pada emulator
eclipse Galileo dengan versi 2.2 ke atas. Adapun
tampilan permainan Sudoku berbasis android
seperti Gambar 14 di bawah ini :

Gambar 16. Tampilan Permainan Puzzle Sudoku
Aplikasi ini dibuat dengan bahasa
pemograman Eclipse for Java Developers dapat
dijalankan dengan komputer yang berbasiskan
windows ataupun handphone android.
6.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa
yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka
dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
a. Dalam proses evolusi menuju nilai fitness
yang sempurna, seringkali terjadi stagnasi
yang membuang waktu dan menyebabkan
waktu evolusi menjadi panjang. Pengulangan
proses evolusi dari awal (inisialisasi populasi)
dapat memperbaiki waktu evolusi.
b. Inisialisasi populasi di awal proses evolusi
sangat menentukan konvergensi proses
evolusi.
c. Penambahan jumlah kromosom dalam
populasi dapat meningkatkan performa
algoritma namun tidak signifikan karena
membutuhkan komputasi yang lebih tinggi.
d. Peningkatan crossover rate dan mutation rate
dapat meningkatkan konvergensi.

Gambar 14. Tampilan Awal Aplikasi
Daftar Pustaka:

Gambar 15. Tampilan Tingkat Kesulitan Aplikasi
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