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ABSTRAK

Puzzle  Sudoku  merupakan  suatu  puzzle  yang  
bertujuan menyusun angka-angka 1 sampai dengan  
9 dengan aturan dalam satu baris, satu kolom, dan  
satu region tidak ada angka yang berulang. Telah  
banyak  algoritma  yang  digunakan  untuk 
menyelesaikan permasalahan ini, antara lain adalah  
Unique Missing Candidate, Naked Singles, Hidden  
Singles,  Coloring  and  Multi-Coloring,  Forcing  
Chains, Guessing, dan lain-lain.

Penggunaan algoritma genetik untuk menyelesaikan  
permasalahan  puzzle  sudoku  telah  banyak  
dilakukan.  Penelitian-penelitian  tersebut  
merekomendasikan  beberapa  teknik  crossover  
dan/atau  mutasi  serta  pembentukan  kromosom.  
Namun seluruh teknik tersebut memerlukan generasi  
yang sangat lama untuk sampai menemukan solusi  
yang tepat. Dalam menyelesaikan permasalahan ini  
digunakan 3 varian dari algoritma genetik.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  varian  
pertama dari algortima genetik tidak terlalu bagus,  
disebabkan  oleh  pembentukan  kromoson  yang 
belum  memperhatikan  masalah  batasan.  Untuk  
mengatasi  masalah  tersebut  digunakan  algoritma  
genetik kedua yaitu dengan pembentukan kromosom 
sudah  memperhatikan  masalah  batasan.  Namun  
solusi  yang  diharapkan  hanya  dapat  ditemukan  
apabila hanya sedikit sel yang akan dicari nilainya.  
Kemudian  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  
dibuatlah  algortima  genetik  ketiga  dengan  
menggunakan teknik pengkodean yang sama dengan 
varian  kedua  tetapi  dengan  menggunakan  proses  
seleksi dan mutasi.

Kata kunci : Puzzle Sudoku, Algortima Genetik

1. PENDAHULUAN

Puzzle  Sudoku  merupakan  suatu  puzzle  yang 
bertujuan menyusun angka-angka 1 sampai dengan 
9 dengan aturan dalam satu baris,  satu kolom, dan 
satu region tidak ada angka yang berulang.  Puzzle 
ini terdiri atas 9x9 sel, yang dibagi menjadi 9 baris, 9 
kolom,  dan  9  region.  Satu  region  merupakan 
kumpulan sel dengan ukuran 3x3 [4]. Pada gambar 
di bawah tiap-tiap sel dibatasi oleh garis tebal.

Telah  banyak  algoritma  yang  digunakan  untuk 
menyelesaikan permasalahan ini, antara lain adalah 
Unique Missing Candidate, Naked Singles, Hidden 
Singles,  Coloring  and  Multi-Coloring,  Forcing 
Chains, Guessing, dan lain-lain

. 
2. LANDASAN TEORI

Teori  pendukung akan  diberikan  secara  singkat 
pada makalah ini, yang meliputi : algoritma genetik, 
metode  roullet-wheel

2.1. ALGORITMA GENETIK

Algoritma  Genetik  adalah  suatu  algoritma 
optimasi  yang  meniru  mekanisme  dari  genetika 
alam. Sebenarnya terdapat banyak sekali variasi dari 
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algoritma  genetik  di  banyak  referensi.[1]  Pada 
dasarnya, untuk kasus permutasi, algoritma genetik 
memiliki  enam  komponen  langkah  utama,  yaitu 
pembuatan  populasi  awal,  pengkodean, 
penghitungan nilai  fitness,  seleksi,  reproduksi,  dan 
mutasi.[2]  Penggunaan  algoritma  genetik  untuk 
menyelesaikan  permasalahan  puzzle  sudoku  telah 
banyak  dilakukan.  Penelitian-penelitian  tersebut 
merekomendasikan  beberapa  teknik  crossover 
dan/atau  mutasi  serta  pembentukan  kromosom. 
Namun seluruh teknik tersebut memerlukan generasi 
yang sangat lama untuk sampai menemukan solusi 
yang tepat. 

2.2. METODE  ROULLET-WHEEL

Metode  seleksi  roda  roulette  ini  merupakan 
metode  yang  paling  sederhana,  dan  sering  juga 
dikenalkan  dengan  nama stochastic  sampling  with 
replacement.  pada  metode ini,  individu2 dipetakan 
dalam  suatu  segmen  garis  secara  berurutan 
sedemikan  hingga  tiap-tiap  segmen  individu 
memiliki  ukuran  yang  sama  dengan  ukuran 
fitnessnya.  sebuah  bilangan  random  dibangkitkan 
dan individu yang memiliki segmen dalam kawasan 
bilangan random tersebut akan terseleksi. proses ini 
diulang  hingga  diperoleh  sejumlah  individu  yang 
diharapkan.[2]

2.3.  Persilangan  satu  titik  (single-pont 
crossover)

Pada penyilangan satu titik, posisi penyilangan 
k  (k=1,2,3,…,N-1)  dengan  N  =  panjangan 
kromosom diseleksi  secara  random.  Variabel-
variabel  ditukar  antar  kromosom  pada  titik 
tersebut unyuk menghasilkan anak. [2]

2.4. Penyilangan banyak titik (multi 
point crossover)

Pada penyilangan banyak titik, m posisi penyilangan 
ki (k=1,2,3,...,N-1; i=1,2,...,m) dengan N = panjang 
kromosom  diseleksi  secara  random  dan  tidak 
diperbolehkan ada posisi yang sama, serta diurutkan 
naik. Variabel-variabel ditukar antar kromosom pada 
titik tersebut untuk menghasilkan anak.[2]

3. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Dalam menyelesaikan  permasalahan  ini  digunakan 
beberapa varian dari algoritma genetik. Pada varian 
pertama  digunakan  pengkodean  dengan 
menggunakan bilangan berbasis 3. Dengan cara ini 
angka  1  s.d  9  dapat  dikodekan  tepat  sebanyak 
kombinasi  yang mungkin dari  bilangan berbasis 3. 
Pengkodean  dilakukan  terhadap  sel-sel  yang  akan 
dicari nilainya.

Proses  seleksi  digunakan  metode  roullet-wheel. 
Untuk crossover digunakan metode persilangan satu 
titik.  Untuk  mutasi  digunakan  metode  pemilihan 
kode gen secara acak. Jadi hasil dari proses mutasi 
adalah  gen  0,1  atau  2.  Hasil  yang  didapat 

induk

anak

induk

anak



Prosiding  SNASTI 2008.  ISBN 978-979-89683-31-0

menggunakan varian pertama ini tidak terlalu bagus, 
ini  disebabkan  oleh  pembentukan  kromosom yang 
belum  memperhatikan  masalah  batasan/constrain, 
yaitu dalam satu baris, satu kolom, dan satu region 
tidak ada angka yang berulang.

Untuk  mengatasi  permasalah  dari  varian  pertama 
digunakan  algortima  genetik  varian  kedua.  Pada 
varian  ini  pembentukan  kromosom  sudah 
memperhatikan  masalah  batasan/constrain. 
Kromosom akan dikodekan dengan bilangan integer 
1-9.  Sebelum  pembentukan  kromosom  terlebih 
dahulu  dilakukan  eliminasi  terhadap  kode  gen. 
Untuk setiap sel yang akan dicari nilainya, eliminasi 
gen  dilakukan  dengan  cara  mengecek  tiap  baris, 
kolom  dan  region  dari  sel  tersebut.  Hasil  dari 
eliminasi adalah kode-kode gen yang mungkin ada 
untuk masing-masing sel yang akan dicari nilainya. 
Namun  dalam  pembentukan  kromosom  ini  harus 
masih melanggar constrain yang ada, karena apabila 
constrain  benar-benar  ditepati,  maka  pada 
pembentukan  kromosom  solusi  pasti  sudah 
ditemukan. Agar algoritma genetik dapat digunakan 
maka  constrain  tersebut  harus  sedikit  dilanggar. 
Kemudian  untuk  seleksi  tetap  digunakan  metode 
roullet-wheel sedangkan untuk crossover digunakan 
pindah silang banyak titik. Selain itu digunakan pula 
proses  pelestarian,  yaitu  kromosom  yang  benilai 
fitness tinggi akan tetap dipertahankan pada generasi 
selanjutnya  (semakin  tinggi  nilai  fitness,  semakin 
baik  kromosom  tersebut).  Hasil  yang  didapat 
menggunakan varian ini adalah lebih baik daripada 
varian sebelumnya. Namun solusi yang diharapkan 
hanya  dapat  ditemukan  apabila  hanya  sedikit  sel 
yang  akan  dicari  nilainya.  Apabila  jumlah  sel 
banyak,  maka  proses  pencarian  akan  sangat  lama. 
Hal  ini  tetap  terjadi  dengan  mengubah  nilai-nilai 
variabel seperti nilai kemungkinanan crossover (pc), 
nilai kemungkinan mutasi (pm), nilai kemungkianan 
pelestarian  (r),  dan  besarnya  populasi  (popsize). 
Tetapi  dari  varian  ini  diketahui  bahwa  crossover 
tidak  terlalu  memberi  dampak  pada  peningkatan 
nilai  fitness.  Dengan  meningkatkan  nilai  pm, 
peningkatan  nilai  fitness  untuk  tiap-tiap  generasi 
lebih baik.

Untuk  mengatasi  masalah  dari  varian  kedua, 
dibuatlah  algoritma  genetik  varian  ketiga.  Pada 
varian ini digunakan teknik pengkodean yang sama 
dengan  varian  kedua,  dan  hanya  menggunakan 
proses  seleksi  dan  mutasi.  Jumlah  individu  yang 

digunakan  cukup  1  individu.  Pembuatan  varian 
ketiga  ini  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  untuk 
menyelesaikan  permasalah  sudoku,  tiap-tiap  gen 
harus  dicari  yang  paling  sempurna  (nilai  fitness 
terbaik). Seperti dua varian sebelumnya, nilai fitness 
ditentukan  dengan  cara  menghitung  banyaknya 
angka  1-9  dalam satu  baris,  satu  kolom,  dan  satu 
region  untuk tiap-tiap  sel.  Kondisi  berhenti  adalah 
apabila  seluruh  sel  yang  akan  dicari  nilainya 
memiliki nilai fitness 3.

Pada  algoritma  genetik  varian  ketiga  ini, 
diilustrasikan  sebagai  satu  individu  yang  mencoba 
mengubah  diri  untuk  mencapai  kondisi  yang 
terbaik.Agar  terjadinya  perubahan  pada  dirinya,  ia 
hanya dapat melakukan mutasi gen.  Hal ini dipilih 
karena  dari  varian  kedua,  proses  crossover  tidak 
memberikan  perubahan  yang  berarti.  Perbedaan 
mendasar  pada  varian  ini  dibandingkan  dengan 
varian dasar adalah penghitungan fitness dilakukan 
untuk masing-masing gen, bukan kromosom. Setelah 
penghitungan telah dilakukan,  kemudian  dilakukan 
mutasi terhadap gen-gen yang memiliki nilai fitness 
terkecil  (nilai  fitness  terbaik  adalah  1/3).  Gen-gen 
tersebut  akan  diganti  oleh  gen-gen  yang  mungkin 
untuk  masing-masing  sel.  Dengan  cara  seperti  ini 
diharapkan  agar  nilai  fitness  untuk  masing-masing 
gen akan naik menuju angka 1/3. Kondisi berhenti 
adalah apabila semua gen memiliki nilai fitness 1/3. 
Hasil dari penggunaan varian ketiga ini adalah solusi 
dapat  ditemukan,  meskipun  kadang-kadang  harus 
dicoba beberapa kali. Dari  semua tingkat kesulitan 
sudoku (very  easy,  easy,  medium,  hard,  fiendish), 
varian  ini  dapat  menemukan  solusi.  

Berikut  langkah-langkah  penyelesaian  puzzle 
sudoku menggunakan algoritma genetik :
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Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, langkah 
pertama  yang  harus  dilakukan  adalah 
pengidentifikasian  gen-gen  yang  mungkin  untuk 
tiap-tiap sel yang akan dicari nilainya.  Sel-sel yang 
akan dicari  nilainya ditandai dengan angka 0. Dari 
gambar  di  atas  diketahu  bahwa kita  akan  mencari 
nilai sel (1,2), (1,3), (1,4),  (1,6), (1,7), (1,8),  (2,1), 
(2,3),  (2,4),  (2,6),  (2,7),  (2,9),  (3,2),  (3,3),  (3,5), 
(3,7),  (3,8),  (4,2),  (4,4),  (4,5),  (4,6),  (4,8),  (5,1), 
(5,2),  (5,5),  (5,8),  (5,9),  (6,2),  (6,4),  (6,5),  (6,6), 
(6,8),  (7,2),  (7,3),  (7,5),  (7,7),  (7,8),  (8,1),  (8,3), 
(8,4),  (8,6),  (8,7),  (8,9),  (9,2),  (9,3),  (9,4),  (9,6), 
(9,7),  (9,9).  Pada kondisi  awal,  gen yang mungkin 
untuk  masing-masing  sel  adalah  1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
Setelah  dilakukan  eliminasi,  maka  gen  yang 
mungkin untuk masing-masing sel adalah :

Setelah  diketahui  gen-gen  yang  mungkin  dari 

masing-masing  sel,  langkah  selanjutnya  adalah 
membentuk  kromosom.  Gen-gen  tersebut  dipilih 
secara  acak  untuk  masing-masing  sel.  Berikut 
contoh kromosomnya.

549792579449847471516316169687733613311144
8445533 

Setelah  kromosom  terbentuk,  langkah  selanjutnya 
adalah  menghitung  nilai  fitness.  Pada  varian  ini, 
nilai  fitness  dihitung  untuk  masing-masing  gen. 
Caranya  adalah  memasukkan  semua  nilai  tersebut 
pada  selnya  masing-masing,  sehingga  akan 
menghasilkan:

Dari  gambar  tersebut  kita  dapat  menghitung 
banyaknya angka yang sama dalam satu baris, satu 
kolom,  dan  satu  region  untuk  masing-masing  sel 
yang akan dicari  nilainya. Misal kita akan mencari 
nilai fitness sel (1,2). Karena sel (1,2) berisi angka 5, 
maka kita akan melihat baris ke-1, kolom ke-2 dan 
region ke-1.  Pada baris  ke-1 angka 5 ada  1,  yaitu 
pada sel (1,2). Pada kolom ke-2 angka 5 ada 1, yaitu 
pada sel (1,2). Pada region ke-1 angka 5 ada 2, yaitu 
pada sel (1,2) dan (2,1), Sehingga banyaknya angka 
5 ada 4 (fitness = 1/4). 

Setelah semua gen dihitung, maka hasilnya adalah 
sebagai berikut:
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Langkah selanjutnya adalah memilih gen-gen yang 
memiliki  nilai  fitness  terendah  (fitness  terbaik  = 
1/3).  Pemilihan  ini  dilakukan  untuk  dilakukan 
mutasi terhadap gen-gen tersebut.  Dari tabel di atas 
maka  gen  yang  akan  dimutasi  adalah  gen  (7,8). 
Karena gen yang mungkin untuk sel (7,8) adalah 3 
dan 4, maka hasil mutasi adalah salah satu dari dua 
gen tersebut.

Langkah-langkah  tersebut  akan  dilakukan  terus 
hingga  nilai  fitness  seluruh  gen  adalah  1/3  atau 
sudah  mencapai  maksimum  generasi  yang 
diinginkan.  Hasil  akhir  dari  proses  di  atas  adalah 
sebagai berikut:

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini 
digunakan  3  varian  dari  algoritma  genetik.  Hasil 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
varian  pertama dari  algortima genetik tidak terlalu 
bagus,  disebabkan  oleh  pembentukan  kromoson 
yang  belum  memperhatikan  masalah  batasan. 
Algoritma genetik kedua digunakan untuk mengatasi 
masalah  tersebut  yaitu  dengan  pembentukan 
kromosom sudah  memperhatikan  masalah  batasan. 
Namun  solusi  yang  diharapkan  hanya  dapat 
ditemukan apabila hanya sedikit sel yang akan dicari 
nilainya.  Akhirnya  digunakan  algortima  genetik 
ketiga  dengan  menggunakan  teknik  pengkodean 
yang  sama  dengan  varian  kedua  tetapi  dengan 
menggunakan  proses  seleksi  dan  mutasi  sehingga 
permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik.
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