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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudoku adalah permainan teka-teki yang melatih kemampuan logika

manusia. Permainan ini sangat digemari dan dikenal hampir di seluruh dunia.

Banyak situs di internet dan kolom di surat kabar ataupun majalah melampirkan

teka-teki Sudoku sebagai hiburan tambahan bagi pembaca. Banyak pula yang

telah mengembangkan aplikasi permainan ini di perangkat elektronik, seperti

mobile phone, komputer, dan tablet PC yang menyediakan puzzle Sudoku.

Umumnya, masalah terjadi ketika pemain mengerjakan puzzle Sudoku di

media kertas, seperti surat kabar ataupun majalah, karena pemain akan dibatasi

oleh media, waktu dan alat tulis. Tidak banyak orang yang rela untuk membawa

surat kabar atau majalah tersebut bersamanya hanya untuk menyelesaikan puzzle

tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Atas dasar permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, didapatkan

sebuah ide untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara mendigitalisasikan

puzzle pada media kertas ke dalam sebuah media elektronik. Media elektronik

yang digunakan dapat berupa mobile phone, tablet PC ataupun komputer.

Pada penelitian ini, media yang digunakan untuk menampung hasil

digitalisasi adalah mobile phone. Hal ini dikarenakan mobile phone lebih banyak
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digunakan dibandingkan dengan komputer yang cenderung memiliki dimensi

yang lebih besar dan berat.

Untuk melakukan digitalisasi puzzle Sudoku dibutuhkan beberapa proses

sampai puzzle tersebut dapat dikenali oleh sistem, dimulai dari pengambilan data

yang dilakukan dengan pengambilan gambar dari puzzle Sudoku, kemudian

dilanjutkan ke dalam proses pengolahan citra untuk mengenali letak puzzle pada

gambar, dan kemudian sistem akan mengenali angka-angka yang ada pada puzzle.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas dalam

pengembangannya. Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman

Java.

2. Aplikasi dijalankan pada sistem operasi Android dengan versi minimal

2.2.

3. Posisi tombol home pada smartphone harus berada di bagian bawah

ketika pengambilan gambar.

4. Seluruh bagian dari puzzle harus berada di dalam layar ketika

membidik gambar yang akan didigitalisasi.

5. Hasil foto berukuran 240x320 pixel.
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6. Ukuran papan permainan teka-teki Sudoku yang digunakan adalah 9×9

dan terbagi menjadi sembilan block dengan ukuran setiap block-nya

adalah 3×3.

7. Nilai yang digunakan untuk mengisi papan permainan teka-teki

Sudoku yaitu angka 1 sampai 9.

8. Tidak dilakukan pelatihan pengenalan angka yang merupakan hasil

pengolahan citra.

9. Aplikasi yang akan dibangun tidak memberikan solusi untuk

menyelesaikan permasalahan teka-teki Sudoku.

1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi pada

mobile phone dengan OS Android yang dapat mendigitalisasi puzzle Sudoku yang

ada pada media seperti koran atau buku untuk kemudian dimainkan pada mobile

phone tersebut. Untuk menjembatani aplikasi dalam mendigitalisasi puzzle,

digunakan kamera dari mobile phone untuk mengambil foto dari puzzle sebagai

data untuk diproses oleh sistem. Setelah aplikasi selesai dibuat, akan dilakukan

pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam mengenali letak

dari puzzle dan angka yang ada pada puzzle.

1.5. Metodologi

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang

digunakan adalah:
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1. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang

berhubungan dengan pemrograman pada mobile phone dengan OS

Android, dan pemrosesan citra.

2. membangun sebuah aplikasi untuk melakukan pengambilan gambar dan

pemrosesan citra untuk kemudian dilakukan pengenalan angka yang ada

pada puzzle sehingga dapat ditampilkan dan dimainkan pada mobile

phone.

3. Melakukan pengujian aplikasi untuk menguji tingkat keberhasilan sistem

dalam mengenali letak puzzle dan angka pada puzzle.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik

yang dibahas pada tugas akhir. Dilanjutkan dengan rumusan dan

batasan masalah topik, diikuti juga dengan tujuan dan metodologi

yang digunakan. Pada akhir bab dijelaskan pula mengenai

sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam

penyusunan tugas akhir, yaitu mencakup teori tentang Sudoku,
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platform pengembangan yang menggunakan sistem Android, dan

teknik pengolahan citra yang digunakan, yaitu Thresholding,

Region Labeling, dan Perspective Transform.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem

dari aplikasi yang dibuat untuk mengenali grid dari puzzle Sudoku

dan kemudian ditampilkan pada layar.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang

dirancang, serta penjelasan singkat mengenai cara penggunaan

graphical user interface aplikasi. Hasil dari pengujian sistem juga

dijelaskan pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan

yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran

untuk pengembangan lebih lanjut.

 


