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 ABSTRAK 

Tito Cahyo Prasetyo, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 

Januari 2012, Aplikasi Pengubah Citra Nominal Ke Bentuk Terbilang, Dosen Pembimbing: Ir. 

Muhammad Aswin, MT. dan Adharul Muttaqin, ST., MT.. 

 

Metode integral proyeksi merupakan salah satu metode sederhana yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan ciri suatu pola. Citra yang berbentuk karakter angka dapat dikenali dengan 

mengambil ciri yang dimiliki dan membandingkan dengan ciri pada karakter template yang 

sudah ada. Setelah karakter dikenali maka angka yang berupa gambar dapat diubah menjadi 

angka terbilang. 

Pada skripsi ini ditunjukkan bagaimana metode pengubahan citra angka menjadi angka 

terbilang. Citra angka yang ditangkap menggunakan scanner selanjutnya dilakukan proses 

segmentasi untuk mendapatkan citra karakter terpisah. Masing-masing karakter tersebut diambil 

cirinya berupa fitur dengan menggunakan metode integral proyeksi. Fitur tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan fitur-fitur template untuk mendapatkan nilai selisih RMSE(root mean 

square error) terkecil yang menunjukkan kecocokan citra dengan template. Setelah masing-

masing karakter dikenali selanjutnya dilakukan pengubahan menjadi angka yang terbilang. 

 

 

Kata kunci:  Integral Proyeksi, Template, Fitur, RMSE
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           BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan  teknologi  informasi  saat ini dapat dikatakan sengat pesat dan mampu 

menangani semua masalah yang berhubungan dengan pengolahan informasi. Contoh real saat 

ini adalah dengan adanya system informasi dengan metode pengolahan data yang begitu 

complek yang sebelumnya manusiapun tidak mampu menangani dengan adanya system ini 

hal yang sedemikian rupa telah terpecahkan. Informasi WEB yang, suatu teknologi yang kita 

tidak bias pungkiri lagi bahwa keberadaannya sangat membantu manusia dalam share 

informasi. Pengolahan Citra pun sekarang sudah mulai digalakkan, Contoh nyata pemantauan 

garis marka di salah beberapa jalanan Jakarta sangat membantu polisi dalam menertibkan 

para pengendara jalan dan masih banyak lagi teknologi informasi saat ini yang banyak 

memebantu manusia dalam memecahkan masalah sehari-hari. 

Namun walaupun demikian masih banyak hal yang harus kita kembangkan dalam 

disiplin ilmu teknologi informasi ini. Misalnya saja hal-hal yang berkaitan dengan 

pengolahan citra.hal ini masih sangat jarang dikembangkan. Kita lihat permasalahan yang 

ada sekarang dalam hal salah pembacaan akibat kurang mampunya pengelihatan manusia 

yang bias dikarenakan faktor usia masih belum terpecahkan.dalam hal ini, teknologi 

informasi yang menangani masalah demikian pun masih belum banyak tersentuh atau bahkan 

belum dikaji. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini dikembangkan suatu perangkat lunak yang 

mampu mengenali sebuah tulisan tangan nominal dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan 

Cek, kwitansi dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan sangat riskan sekali apa bila 

terjadi salah pembacaan oleh human error. Karena hal-hal tersebut sangat erat kaitannya 

dengan keuangan.perangkat lunak ini bias dikembangkan dalam banyak bidang, misalnya 

saja sebagai perangkat lunak pembantu dalam proses pembelajaran pengenalan nominal dan 

angka-angka. Bahkan penulis berharap ada yang bersedia mengembangkan perangkat lunak 

ini kedalam output suara digital. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah aplikasi perangkat lunak yang mampu mengenali nominal dalam 

bentuk tulisan tangan manusia. 

2. Perangkat lunak tersebut dapat mengconvert dari format nominal kedalam format 

terbilang(mount). 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut : 

1. Data masukan (input) berupa  file  image (*.bmp) hasil scan bisa berupa image 

per-nominal. 

2. Tempat penulisan sudah disediakan sebelumnya. 

3. Karakter yang dikenali adalah angka (0-9). 

4. Font Type Calibri, Font Size dan posisi citra karakter Fix. 

5. Data hasil keluaran dalam bentuk Text. 

6. Warna Citra text harus hitam. 

7. Asumsi citra bebas gangguan. 

8. Background dari teks berwarna putih. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat perangkat lunak yang dapat membantu 

manusia dalam hal pembacaan citra nominal kemudian dikonvert dalam bentuk terbilang atau 

serangkaian kata yang merepresentasiakan jumlah terbilang tersebut. 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penyelesaian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyelesaian 

penyusunan skripsi dan pembuatan aplikasi converter citra nominal ke kalimat digital.  

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam implementasi aplikasi 

converter citra nominal ke kalimat digital.  

BAB IV Perancangan Sistem 

Bab ini berisi uraian mengenai perencanaan, perancangan, dan pembuatan sistem yang 

meliputi menerapkan teknologi yang akan digunakan. 

BAB V   Implementasi 

Membangun sebuah aplikasi yang sesuai dengan perancangan sistem sebelumnya. 

BAB VI  Pengujian 

 Memuat proses dan hasil pengujian terhadap sistem yang telah direalisasikan. 

BAB VII Kesimpulan dan Saran 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 
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           BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Citra Digital 

Citra  adalah    gambar  pada  bidang  dwimatra  (dua  dimensi). Citra   merupakan 

fungsi menerus (continue) dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Sumber cahaya 

menerangi  objek,  objek memantulkan  kembali  sebagian  dari  berkas  cahaya  tersebut. 

Pemantulan  cahaya  ini  ditangkap  oleh  alat-alat  optik,  misalnya  pada  mata  manusia, 

kamera,  pemindai  (scanner),  dan  lain  sebagainya,  sehingga  bayangan  objek  yang 

disebut citra tersebut terekam. 

  

 Citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat:  

1.  Optik berupa foto,  

2.  Analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi,  

3.  Digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. 

 

 Citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel, f (x,y) , di mana x  

dan  y  adalah  koordinat  spasial  dan  nilai  f (x,y) adalah  intensitas  cahaya  citra  pada 

koordinat  tersebut.  Teknologi  dasar  untuk  menciptakan  dan  menampilkan  warna 

merupakan  kombinasi  dari  tiga warna  dasar  yaitu merah,  hijau  dan  biru  (Red, 

Green,   21 Blue – RGB). Karena intensitas yang dimaksud berasal dari sumber cahaya 

dan cahaya adalah suatu bentuk energi, maka berlakulah keadaan di mana fungsi 

intensitas terletak di antara: 

  

Keterangan : 

 f (x,y)  merupakan intensitas cahaya pada titik (x,y) 

Pada hakekatnya gambar yang dilihat oleh mata kita  terdiri atas berkas-berkas cahaya 

yang dipantulkan oleh benda-benda sekitar kita. Sehingga bentuk dasar dari f(x,y) dapat 

dipandang  sebagai  karakterisasi  dari  dua  komponen.  Komponen  pertama  ialah 

pencahayaan (illumination) yaitu menyatakan jumlah sumber cahaya yang datang pada 
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bidang  yang  diamati,  dinotasikan  dengan  i(x,y),  sedangkan  komponen  lainnya 

dipantulkan oleh objek pada bidang tersebut, dinotasikan dengan r(x,y). Kombinasi dari 

perkalian fungsi i(x,y) dan r(x,y) membentuk f(x,y). 

 f(x,y) = i(x,y) * r(x,y) 

dengan : 

i(x,y)  : illumination / pencahayaan 

r(x,y)  : reflactane component / komponen pemantulan 

 di mana : 

  0 < i(x,y) < ∞ 

  0 < r(x,y) < 1 

Persamaan-persamaan di atas menyatakan bahwa reflektansi dibatasi oleh nol (0) yang 

berarti  terjadi  penyerapan  total  oleh  obyek  tersebut  dan  satu  (1)  berarti  cahaya  

yang dipantulkan total oleh obyek tersebut. 

 

2.2. Pemrosesan Citra (Image Processing) 

Secara  umum  dan  sederhana,  citra  dapat  didefinisikan  sebagai  representasi 

visual  dari  suatu  objek. Lebih  jauh  citra  dapat  juga  diartikan  sebagai  gambaran  

yang representatif  mengenai  suatu  objek  sedemikian  sehingga  citra  tersebut  dapat 

memberikan  kesan  yang  mendalam  mengenai  objek  yang  dimaksud.  Jika  ingin 

mendefinisikannya lebih bebas lagi, citra dapat didefinisikan sebagai bentuk visual yang 

dapat  diterima  secara  baik  oleh  indera  penglihatan,  apapun  bentuknya.  Komputer 

memiliki  cara  pandang  tersendiri  terhadap  suatu  citra.  Berbeda  dengan  citra 

konvensional yang misalnya melalui proses fotografis seperti pada foto dapat dihasilkan 

suatu  citra  nyata  yang  langsung  dapat  dinikmati  oleh  indera  penglihatan,  citra  pada  

computer  harus melalui  beberapa  tahapan  yang  cukup  rumit.  Tahapan  tersebut  dapat  

digambarkan  sebagai  suatu  rangkaian  proses  dari  proses  akuisi  data, manipulasi  

data, visualisasi data, serta proses penyimpanan data. 

Seringkali dokumen hasil scan memiliki banyak gangguan. Hal  ini disebabkan 

oleh beberapa  hal,  antara  lain  :  dokumen  yang  akan  di  scan memiliki  kualitas  yang  

jelek, kaca  kotor  atau  dokumen  yang  akan  di  scan  berada  dalam  posisi miring,  

gangguan  pada dokumen  scan  akan  mengurangi  keakuratan  sistem  dalam  melakukan  
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pengenalan karakter, oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk menghilangkan 

gangguan yang ada. Kinerja proses image processing ini akan mempengaruhi keakuratan 

keseluruhan sistem pengenalan karakter. 

2.3. Representasi Citra Digital 

Cita digital adalah sebuah citra f(x,y) yang telah di-diskretasi ke dalam koordinat 

spasial dan  tingkat keabuan. Citra digital dinyatakan  sebagai  sebuah matrik n x n yang 

terdiri atas baris dan kolom untuk menyatakan sebuah  titik pada citra dan elemen nilai 

matrik yang berupa nilai diskrit menyatakan  tingkat keabuan pada  titik  tersebut. Citra 

digital tiap elemen dikenal sebagai elemen gambar (picture element) atau pixel. 

 

Gambar 2.1 Representasi Citra Digital Dalam Bentuk Matrik 

 Untuk mendapatkan suatu citra digital diperlukan suatu konversi sehingga 

dapat diproses  oleh  komputer.  Proses  konversi  tersebut  dengan  membuat  kisi-kisi  

arah horizontal  dan  vertical  sehingga  diperoleh  gambar  dalam  bentuk  array  dua  

dimensi. Proses tersebut disebut digitasi atau sampling. Semakin  tinggi resolusi berarti 

semakin kecil ukuran pixel-nya, berarti semakin halus  gambar  yang  diperoleh  karena  

informasi  yang  hilang  akibat  pengelompokan tingkat  keabuan  pada  proses  

pembuatan  kisi-kisi  semakin  kecil,  tetapi membutuhkan penyimpanan bit yang makin 

besar pula. 
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2.4. Representasi Warna (Color Representation) 

Karena  persepsi manusia  akan warna  berdasarkan  respon  dari  tiga  cones yang 

berada  pada  bola  mata  manusia,  maka  representasi  warna  pun  didasarkan  pada  hal 

tersebut,  yang  biasa  disebut  sebagai  tristimulus  value.  Salah  satu model  representasi 

warna  berdasarkan  tristimulus  value  adalah  representasi  warna  RGB  yang  nantinya 

dapat dijadikan representasi grayscale untuk memudahkan pemrosesan citra. 

 

1. Representasi Warna RGB 

 Representasi  warna  ini  terdiri  dari  tiga  unsur  utama  yaitu  merah  (red),  hijau 

(green),  dan  biru  (blue). Gabungan  tiga warna  ini membentuk warna – warna  lainnya 

berdasarkan  intensitas dari masing – masing warna tersebut.dengan intesitas maksimal, 

dan  warna  hitam  merupakan  gabungan  dari  ketiga  warna  tersebut  dengan  intensitas 

minimal. 

 

2.5. Thresholding 

Thresholding adalah proses untuk memisahkan foreground dengan background 

dari  suatu  image.  Proses  Thresholding  dilakukan  dengan  cara  melihat  perbedaan 

intensitas  warna  dari  suatu  image.  Input  untuk  proses  thresholding  adalah  grayscale 

image  dan  colour  image.  Output  dari  proses  ini  adalah  binary  image  di mana  pixel 

hitam  mewakili  foreground  dan  pixel  putih  mewakili  background,  atau  sebaliknya. 

Binary  Image  adalah  suatu  image  yang  mana  pixelnya  hanya  memiliki  dua  nilai 

intensitas. Nilai  intensitas yang sering digunakan yaitu 0 untuk pixel hitam, 1 atau 255 

untuk pixel putih ataupun sebaliknya. 

Proses  thresholding  menggunakan  sebuah  parameter  yang  disebut  dengan 

intensity  threshold.  Setiap  pixel  dari  image  akan  dibandingkan  dengan  intensity 

threshold. Apabila  intensitas pixel  lebih  tinggi dari  intensity threshold maka pixel diset 

warna  putih,  sebaliknya  apabila  intensitas  pixel  lebih  rendah maka  pixel  diset warna 

hitam, bisa juga sebaliknya. 
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2.6. Segmentasi Citra 

Segmentasi  citra  merupakan  suatu  proses  pengelompokkan  citra  menjadi 

beberapa region berdasarkan kriteria tertentu, dengan kata lain, merupakan suatu proses 

pembagian citra ke dalam wilayah (region) yang mempunyai kesamaan fitur antara lain 

tingkat keabuan (grayscale), teksture (texture), warna (color), gerakan (motion). 

Berdasarkan  pengertiannya,  segmentasi  memiliki  tujuan  menemukan  karakteristik 

khusus yang dimiliki suatu citra. Oleh karena itulah, segmentasi sangat diperlukan pada 

proses  pengenalan  pola.  Semakin  baik  kualitas  segmentasi  maka  semakin  baik  pula 

kualitas pengenalan polanya. 

 

Secara  umum  ada  beberapa  pendekatan  yang  banyak  digunakan  dalam  proses  

segmentasi antara lain : 

 

 

1.  Teknik threshold, yaitu pengelompokan citra sesuai dengan distribusi properti  

pixel penyusun citra.  

2.  Teknik  region-based,  yaitu  pengelompokkan  citra  ke  dalam  region-region  

tertentu secara langsung berdasar persamaan karakteristik suatu area citranya.   

3.  Edge-based methods,  yaitu pengelompokkan  citra  ke  dalam wilayah  berbeda  

yang  terpisahkan  karena  adanya  perbedaan  perubahan warna  tepi  dan warna  

dasar citra yang mendadak. 

 

Pendekatan  pertama  dan  kedua  merupakan  contoh  kategori  pemisahan  image 

berdasarkan  kemiripan  area  citra,  sedangkan  pendekatan  ketiga merupakan  salah  

satu contoh  pemisahan  daerah  berdasarkan  perubahan  intensitas  yang  cepat  terhadap  

suatu daerah. Performansi  citra  segmentasi  dapat  dilakukan  secara  kuantitatif  dan  

kualitatif.   Penilaian  secara  kuantitatif  dilihat  dari  segi  performansi  yang  dihasilkan  

melalui perhitungan  yang  dilakukan  dengan  menghitung  nilai  koefisien  variansi  dari  

hasil segmentasi. Sedangkan, untuk pernilaian kualitatif ditinjau dari segi pengamatan 

mata manusia (Mean Opinion Score/MOS). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dalam pengerjaan skripsi ini terdiri dari tahap-tahap sebagai 

berikut: 

3.1. Studi Literatur 

   Mempelajari literatur-literatur atau buku dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan aplikasi sistem, Visual C#, Pengolahan Citra Digital dan literatur-

literatur yang terkait. 

3.2. Analisis Kebutuhan 

   Analisis kebutuhan bertujuan untuk mendapatkan semua kebutuhan yang 

diperlukan dari sistem yang akan dibangun. Metode analisis yang digunakan adalah 

menggunakan Template yang sudah dibuat/dideklarasikan terlebih dahulu. Dengan kata 

lain angka yang akan dibuat template disesuaikan dengan kemungkinan terbesar tulisan 

angka manusia yang sebenarnya. 

3.3. Perancangan 

   Perancangan sistem pengolahan citra digital konfersi nominal analog ke terbilang 

digital dilakukan setelah semua kebutuhan sistem didapatkan melalui tahap analisis 

kebutuhan. Perancangan sistem ini diawali dengan pembuatan template angka terlebih 

dahulu. Tujuan dari ini adalah untuk mencocokan capture dari tulisan angka sebenarnya 

terhadap template yang sudah dibuat terlebih dahulu. Tentu saja template yang sudah 

dibuat harus sudah di survei dengan benar terhadap kemiripan yang ada pada umumnya. 

Lebih lanjut dari sistem ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dari penjelasan 

dibawah ini : 
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3.4. Alur Proses Sistem 

 Alur proses pada program ini secara garis besar dapat di gambarkan dengan flowchart 

sebagai berikut ini :  

Mulai

Image

503

Threshold

Sampling Karakter

Matching Template

Result

Limaratus Tiga

Selesai

If Image Match;

Integral Proyeksi

If size image>size 

template Perbesar Image

(image size=image 

template)

Perkecil Image

(image size=image 

template)

Grayscale

 

Gambar 3.1 Flowchar Proses Program 

(Sumber : Perancangan) 

 

 



11 

 

   Dari proses diatas secara garis besar ada empat proses utama, diantaranya yaitu 

threshold, pemecahan karakter, integral proyeksi dan pencocokan terhadap template atau 

biasa disebut dengan matching template.berikut penjelasan step by step mengenai proses 

tersebut diatas. 

3.4.1. Grayscale 

Dengan menggunakan representasi warna RGB gambar yang berwarna dapat 

diubah menjadi  gambar  yang  terdiri  dari warna  putih  dan  gradiasi warna  hitam  yang 

biasa disebut gambar grayscale. Proses ini diperlukan hanyalah untuk memperhalus dalam 

output proses selanjutnya yaitu Thresholding. 

3.4.2. Threshold 

Pada proses ini binary  image  dimana  pixel hitam  mewakili  foreground  dan  

pixel  putih  mewakili  background atau  sebaliknya. Binary  Image  adalah  suatu  image  

yang mana pixelnya hanya memiliki dua nilai intensitas. Nilai intensitas yang sering 

digunakan yaitu 0 untuk pixel hitam, 1 atau 255 untuk pixel putih ataupun sebaliknya. 

Dalam implementasi pada image angka ini background akan dijadikan full warna putih dan 

angka dikonvert kedalam warna hitam penuh. Jadi hal ini mempermudah dalam proses 

setelahnya yaitu Integral Proyeksi. 

3.4.3. Sampling Karakter 

Sampling karakter dimaksudkan untuk mengindentifikasi dari tiap karakter yang ada. 

Dimisalkan ada tiga karakter dalam capture sebelumnya, maka dari ketiga karakter tersebut 

dipisah menjadi tiga image/bagian image yang nantinya image tersebut akan dibandingkan 

dengan template. Proses lebih jelasnya akan dijelaskan dalam proses matching image. 

Untuk ilustrasi Sampling karakter dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 7 8 
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Gambar 3.2 Ilustrasi gambar yang dipecah menjadi bagian perkarakter 

 (Sumber : Perancangan) 

 

 Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada tiga buah angka yang disekelilingnya 

dibatasi oleh garis putus-putus. Dengan begitu kita dapatkan tiga buah informasi yang 

berisi informasi dari ketiga image tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Ilustrasi informasi yang didapat dari hasil Sampling karakter 

(Sumber : Perancangan) 

3.4.3. Resize Image (Bicubic) 

Resize image merupakan suatu metode dimana image yang berukuran kurang dari 

atau lebih dari template, dikondisikan ukurannya sesuai dengan template yang sudah 

disediakan tersebut. Hal ini digunakan supaya dalam penghitungan Integral Proyeksi 

menghasilkan jumlah data yang sama dengan template. Dapat dipastikan untuk ukuran 

resize image asli akan dijadikan ukuran 10x13 pixel. Ukuran tersebut didapat dari 

perbandingan pengukuran dari font size yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Resize image dapat mempresisikan pada waktu proses template matching. Lebih jelas 

mengenai algoritma Resize image perhatikan gambar berikut ini. 

4 7 
 

8 
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Gambar 3.4 Ilustrasi Resize Memperbesar satu pixel dengan method Bicubic 

(Sumber : Wikipedia) 

Pada metode ini piksel empat terdekat digunakan untuk membuat piksel 

menengah. Dalam metode ini, 16 terdekat piksel digunakan untuk membuat piksel F 

menengah ('p'q). Oleh karena itu kualitas gambar output akan meningkat. Pada gambar di 

bawah ini, sebuah piksel antara F (p', q') [Dekat ke F(p, q)] diciptakan oleh interpolasi 

terdekat 4 * 4 piksel dari F (p-1, q-1) ke F (p+2, q+2). Rincian interpolasi ini dijelaskan 

dengan bantuan kode dan persamaan yang diperlukan. 

 

              

          Gambar 3.5 Ilustrasi Resize dengan method Bicubic 

(Sumber : Perancangan) 
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Sedangkan pada resize dengan metode memperkecil algoritma menggunakan 

system interpolsai atau dengan istilah sederhana yaitu rataan. Pada prinsipnya bisa dilihat 

gambar ilustrasi dibawah ini. 

 

P(n,m) P(n+1,m) P(n+2,m) 

P(n,m+1) P(n+1,m+1) P(n+2,m+1) 

P(n,m+2) P(n+1,m+2) P(n+2,m+2) 

 

 

Gambar diatas mendeskripsikan ada 3x3 pixel dengan variasi index yang berbeda. 

Pada kasus kali ini karena sebelumnya ada proses yang dinamakan threshold yaitu 

bilinierisasi, variasi yang didapat yaitu nilai 0 atau 1. Kemudian pada proses ini diambil 

sampel yaitu 4 pixel diantaranya P(n,m); P(n+1,m); P(n,m+1) dan P(n+1,m+1). Nilai 

yang akan dirubah nantinya yaitu P(n,m) penetapan nilai tersebut ditentukan berdasarkan 

rata-rata dari semua nilai pada 4 pixel itu. Dengan rumus rata seperti berikut:  

 

 

 

Dari rumus diatas pasti terdapat variasai nilai yaitu 1, 0.75, 0.5, 0.25, 0. Dari sini 

dapat ditetapkan bilamana nilai dari Rt adalah 1/0.75/0.5 maka nilai dari P(n,m) adalah 1 

atau warna hitam dan bilamana Rt bernilai 0.25/0 nilai P(n,m) adalah 0 atau berwarna 

putih. Penetapan nilai diatas berdasarkan dari,agar supaya mendapatkan suatu titik/pixel 

hitam. Dalam artian pengambilan warna hitam lebih diprioritaskan daripada pengambilan 

warna putih. Dikarenakan pada template matching pencocokan berdasarkan warna hitam. 

 

3.4.2. Integral Proyeksi 

Integral Proyeksi adalah suatu teknik yang menjumlahkan nilai setiap kolom atau 

setiap baris. Secara detail, image merupakan sekumpulan titik-titik(pixel) yang 

membentuk deret matrix NxM, atau dapat difungsikan sebagai ƒ(x,y). Jadi pada dasarnya 

P(n,m) + P(n+1,m) + P(n,m+1) + P(n+1,m+1) 

              4 

Rt = 
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hal tersebut terbentuk dari sederetan informasi pada sumbu X dan Y. dengan metode 

Integral Proyeksi ini kita dapat mencari informasi dalam bentuk apa pun, dalam hal ini 

kita batasi jumlah kolom dan baris. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Definisi Integral proyeksi 

(Sumber : Perancangan) 

 Sedangkan bagaimana implementasi Integral Proyeksi dalam image ini dapat diilustrasikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Ilustrasi pengambilan Informasi Fitur dengan Integral Proyeksi 

(Sumber : Perancangan) 

 Dengan menelaah Gambar Ilustrai di atas semisal ada image dengan bergambarkan angka 

empat(4). Gambar tersebut discan berdasarkan kolom-Y kemudian kita dapat informasi 

berupa sederetan nilai yaitu h(j) dan h(i). Kedua matrix tersebut dijadikan satu dalam 

matrik Fitur{h(j) dan h(i)}. Informasi Fitur itulah yang dijadikan ciri dari tiap image 

Nkolom

j

Nbaris

i

jixih

jixjh

1

1

),(

),(

4 Nbaris

i

jixjh
1

),(

Nkolom

j

jixih
1

),(
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masing-masing karakter. Dan proses selanjutnya adalah mencocokan Fitur tersebut dengan 

Fitur template yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini akan lebih dijelaskan pada sub 

Matching Image. 

 

3.4.3. Matching Image 

Matching Image disini merupakan proses penting yang menentukan dimana pada 

proses ini didapat sebuah keputusan, karakter apakah gambar yang sudah diplot 

sebelumnya itu? Untuk lebih jelas tentang bagaimana proses dari matching template ini 

mari kita lihat ilustrasi gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dari gambar di atas akan terjadi perbedaan antara gambar yang asli yaitu kiri dan 

Template yang sudah disediakan gambar kanan. Integral proyeksi sudah dilaksanakan 

sebelumnya untuk mendapat fitur angka. Dari kedua fitur tersebut diambil/dicari selisihnya. 

Kemudian nilai yang memiliki perbedaan paling kecil, maka karakter tersebut dinyatakan 

sesuai dengan inisialisasi user berapakah nilai image itu. 

   Pada program ini informasi dari citra template disimpan di sebuah file yang 

berextensi .txt. Jadi sebelum dilakukan matching, citra dari template diinisialisasikan 

dahulu sesuai dengan konfigurasi yang disamakan dengan spesifikasi citra berwarna 

monochrome yakni hanya hitam dan putih. Sedangkan ukuran dari template 15x30 pixel. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa informasi dari template tersebut tidak menjadi satu 

 4 
Nbaris

i

jixjm
1

),(

Nkolom

j

jixil
1

),(

Original Image (I) Template (T) 

 4 
Nbaris
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jixjk
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j

jixih
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bagian dari code program. Jadi file template yang berextensi .txt akan dibuffer dalam 

memory setelah program di exekusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rumusan berikut di atas menjelaskan tentang I yaitu vector ciri yang diperoleh dari hasil 

Integral proyeksi baris dan kolom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dengan mendapatkan nilai RMSE b  dan RMSE k  langkah terakhir adalah membandingkan 

berapa besar minimal kesalahan yang diperbolehkan serta nilai yang nilai kesalahannya 

paling kecil dengan template berarti karakter tersebut mempuntyai nilai index template 

yang sudah ditentukan. 

 

15
)T ,I (RMSE

15

1

2

mkb
i ii mk

 

15
)T ,I (RMSE

15

1

2

lhk
i ii lh

 

T  ={m(1), m(2), m(3),….. m(15)} 

I  ={k(1), k(2), k(3),….. k(15)}  k 

I  ={h(1), h(2), h(3),….. h(15)} h 

m 

T  ={l(1), l(2), l(3),….. l(15)} l 
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Bilamana didapat nilai yang sudah disebutkan diatas berarti image angka tersebut adalah 

match. Dan terakhir didapatkan nilai index yang diinginkan. 

3.5. Implementasi 

   Implementasi dilakukan dengan mengacu kepada perancangan perangkat lunak. 

Implementasi perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. 

Sistem dapat mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya pada tahapan ini, bila 

ternyata diperlukan pergantian. 

3.6. Pengujian 

   Pengujian perangkat lunak pada skripsi ini dilakukan agar dapat menunjukkan 

bahwa perangkat lunak telah mampu bekerja sesuai dengan spesifikasi dari kebutuhan yang 

melandasinya. Pengujian yang dilakukan meliputi Pengujian performa sistem yaitu 

pengujian yang dilakukan secara langsung dalam artian system dijalankan kemudian 

direport apakah ada sesuatu yang kurang atau tidak. 

3.7. Kesimpulan dan Saran 

   Pada tahap ini, diambil kesimpulan dari hasi pengujian dan analisis terhadap 

perancangan dan pembuatan sistem pengolahan digital. Tahap selanjutnya adalah 

pembuatan saran yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi 

dan menyempurnakan penulisan serta untuk memberikan pertimbangan atas pengembangan 

aplikasi selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi match  RMSE = nilai terkecil dari perhitungan template 
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BAB IV 

PERACANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

Bab ini membahas Perancangan dan implementasi aplikasi karakter recognition 

dimana pada dasarnya yang mengenali image berupa angka dan merubahnya dalam 

bentuk terbilang. Beberapa tahap yang dilakukan oleh system ini adalah capture image 

dari scanner, pengolahan citra dan display terbilang dari nominal tersebut. Pembuatan 

secara bertahap tersebut agar memudahkan penganalisaan aplikasi pada setiap bagian 

maupun aplikasi keseluruhan. 

4.1. Perancangan Secara Umum 

Perancangan aplikasi global merupakan tahap awal sebagai acuan dalam  

merancanga aplikasi yang akan dibuat. Perancangan ini didahului dengan pendefinisian 

kegiatan pelaku atau user dalam menggunakan program pengubah citra nominal untuk 

mengetahui terbilangnya dengan teknik pengolahan citra serta perangkat yang digunakan 

meliputi blok system diagram dan cara kerja aplikasi. 

4.1.1. Blok Sistem Diagram 

Garis besar design yang akan  dibuat untuk aplikasi pengubah citra nominal ke 

bentuk terbilang terdiri dari beberapa langkah. Berikut ini blok diagram yang ditunjukkan 

dalam Gambar 4.1.  

Citra Nominal Scan Komputer

Terbilang

 

 

Gambar 4.1 Diagram Blok Sistem Secara Keseluruhan 

(Sumber: Perancangan) 
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Fungsi masing-masing bagian dalam diagram blok ini adalah sebagai berikut: 

1. Citra Nominal, merupakan suatu image/gambar/citra yang memberikan informasi berupa 

tulisan angka. Tetapi dalam kasus ini informasi hanya dapat ditangkap oleh panca indra 

yang bekerjasama dengan otak manusia. Dengan mengkaji hal tersebut, dibuatlah suatu 

program computer yang bisa mengenali citra angka tersebut. Citra Nominal tersebut 

berupa sebuah kertas yang kemudian di print. 

2. Scan, proses scan ini dimaksudkan untuk merubah informasi yang sebelumnya dalam 

bentuk analog menjadi dalam bentuk digital. Scan biasa kita temui dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu berupa capturing image. 

3. Komputer, merupakan sebuah alat di mana terdapat instruksi-instruksi berupa listing 

program. Pada proses di sini merupakan proses inti yaitu bagaimana suatu image akan 

diolah dengan berbagai metode yang dibuat oleh programmer. 

4. Terbilang, terbilang di sini merupakan hasil akhir dari serangkaian proses secara 

keseluruhan. Terbilang disini merupaka sebuah informasi. Yang menginformasikan citra 

nominal apakah yang telah dicapture sebelumnya. Lebih jelasnya terbilang tersebut 

dalam bentuk bahasa indonesia yang baku. 

4.1.2. Cara Kerja Aplikasi 

Cara kerja aplikasi ini yaitu dengan menscan/capture Image yang sebelumnya 

diprint dalam kertas A4. Tentunya gambar tersebut merupakan gambar berupa angka, serta 

hasil print nominal dengan ketentuan background berwarna hitam dan nominal berwarna 

putih serta hasil print berasumsi bebas gangguan. Gambar diletakan tepat di atas scanner 

dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pabrikan scanner. Kemudian jalankan scanner 

didapatkanlah citra digital. Jalankan program aplikasi pengubah citra nominal analog ke 

bentuk terbilang, masukkan citra tersebut kedalam program untuk diproses guna 

mendapatkan imformasi berupa karakter apakah serta konversi menjadi karakter terbilang. 

Dalam pembuatan aplikasi ini digunakanlah scanner yang ada pada umumnya. 

Settingan dibuat agar supaya gambar yang dihasilkan mencapai tidak lebih dan tidak 

kurang dari 1750x1275 pixel dan dalam format citra bitmap. Sebelum gambar tersebut 

diproses terlebih dahulu gambar dirotate 90 derajat kekanan. Barulah image tersebut 

dimasukkan dalam program aplikasi untuk diproses selanjutnya. Adapun macam-macam 

proses yang ada pada program atau biasa kita sebut dengan metode. Teknik tersebut yaitu 
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Grayscale, threshold, segmentasi karakter, image resize, Integral Proyeksi, Matching 

Template dan RMSE. Keluaran dari program yaitu informasi dalam bentuk karakter yang 

biasa kita sebut dalam Terbilang. 

4.1.3. Konfigurasi Perangkat Keras 

Pengolahan citra ini dapat bekerja dengan baik apabila citra memiliki karakteristik 

yang baik pula. Citra yang baik pertama memang bebas dari gangguan. Misal bebas dari 

noda, sobek, hasil print yang cacat gambar pudar atau tidak kelihatan. Untuk mendapat 

citra yang baik haruslah paham betul mengenai alat print dan scanner yang berkualitas,serta 

settingan benar. Tidaklah sulit memang untuk mendapatkan cira digital hasil scan yang 

diinginkan.  

4.2. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C# dengan software IDE Microsoft Visual Studio 2010. System ini 

dirancang dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Melakukan Grayscale untuk mengabu-abukan gambar. 

2. Melakukan Threshold mengubah image menjadi warna biner hitam dan putih saja. 

3. Melakukan Segmentasi character mambagi image menjadi beberapa bagian. 

4. Melakukan Resize Image untuk memperkecil Image. 

5. Melakukan Integral Proyeksi supaya mendapat ciri dari tiap image karakter(extraksi ciri). 

6. Melakukan Template Matching untuk mencocokan dengan template yang sudah 

dideklarasikan sebelumnya. 

Proses pembuatan program dalam hal ini pengolahan citra secara detail design 

aplikasi secara umum ditunjukkan pada Gambar  4.3 berikut: 
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Image

Terbilang

Segmentasi 

Karakter

Resize

Integral 

Proyeksi

Template 

Matching

 

 

Gambar 4.2 Diagram Blok Sistem Secara Keseluruhan 

(Sumber : Perancangan) 

4.2.1. Perancangan Program Pengolahan Citra 

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya proses perancangan program 

ada beberapa tahap. Dari tahapan tersebut diharapkan image yang akan diproses akan 

mendapat perlakuan yang semestinya. Pertama kali image(hasil scan) berupa file gambar 

yang berextensi Bitmap yakni Image yang masih memiliki warna yang bervariasi yakni 

RGB(Red,Grean,Blue). Dan setiap pixel dari gambar mempunyai korelasi antara RBG 

atau biasa disebut dengan kombinasi warna. Karena pada dasarnya warna-warna adalah 

gabungan dari setiap warna dasar Red/Merah, Green/Hijau dan Blue/Biru. Image tersebut 

dijadikan file yang berwarna monochrome yakni tiap pixel hanya berwarna hitam atau 

putih saja dan proses menjadikan kondisi seperti tersebut adalah Threshold. Hal ini 
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dimaksudkan agar memprmudah penghitungan pada proses selanjutnya nanti. Porses 

selanjutnya yaitu adalah sampling karakter. Sampling yang dimaksud di sini adalah 

pemecahan dari tiap karakter. Didapatkanlah image-image yang berjumlah sesuai dengan 

jumlah karakter yang ada. Barulah proses Integral Proyeksi dilaksanakan, tujuannya 

untuk extrasi ciri. Extrasi ciri dimaksudkan agar mendapat informasi yang unix dengan 

metode menjumlahkan tiap baris dan kolom kemudian disimpan dengan pada suatu array 

tertentu dan array tersebutlah yang dimaksud dengan ciri dari image karater tersebut. 

Barulah proses yang disebut dengan RMSE(Root Multiple Squeroot Error) dilakukan 

untuk memperkecil error pada proses Template Mathcing yakni proses terakhir yang 

ditandai dengan didapatkanlah informasi secara fix karkater apakah tersebut.  

4.2.1.1. Perancangan sub pengolahan citra bagian Operasi Threshold 

Sebuah citra memiliki nilai dengan range antara 0-255(total 256). Hal ini 

merepresentasikan tingkat keabu-abuan dengan dapat secara jelas kita lihat bahwa bila 

tingkat itu bernilai 0 maka pixel tersebut berwarna putih. Kemudian bila tingkat keabua-

abuan sebuah pixel tersebut bernilai 255, maka pixel itu berwarna hitam pekat. Dalam 

proses ini hanya diperkenankan warna monochrome. Untuk pixel dengan tingkat kebua-

abuan 128 kebawah, maka pixel tersebut secara mutlak dijadikan bernilai 0. Hal ini 

berarti dengan warna yang begitu terang/cerah akan dijadikan putih. Begitu juga 

sebaliknya apabila lebih atau sama dengan 128 maka akan dijadikan bernilai 255 atau 

warna hitam. Untuk lebih jelasnya simak diagram flowchar dibawah ini: 
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Gambar 4.3 Diagram Blok Sistem Operasi Threshold 

(Sumber : Perancangan) 

4.2.1.2. Perancangan sub pengolahan citra bagian Operasi Segmentasi Karakter 

Segmentasi karakter ini digunakan untuk memecah karakter pada citra karakter. 

Pertama kali citra asli memiliki ukuran 1750x1275 pixel. Sedangkan citra yang 

diinginkan hanyalah berukuran 295x950. Pada proses segmentasi metodenya adalah 

Y 

N 

Y 

N 
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pertama kali menetukan titik yang akan dijadikan referensi di mana/daerah mana yang 

akan dicrop/potong. Bilamana kita ilustrasikan ada sebuah image dengan resolusi X dan 

Y. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar ilustrasi di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Ilustrasi Proses Cropping 

(Sumber : Perancangan) 

Pada gambar di atas sangat jelas bahwa untuk mendapatkan sebuah croping image maka 

ada 3 variable yang dibutuhkan yakni titik referensi, X dan Y. Maka hasil yang didapat 

adalah sebuah image dengan resolusi X dan Y dengan komposisi pixel yang ada pada 

bagian image semesta. Sedangkan untuk lebih spesifik tentang ukuran(dalam Pixel) dari 

tiap sudut perhatikan gambar dibawah ini : 
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Gambar 4.5 Ilustrasi Proses Cropping 

(Sumber : Perancangan) 

4.2.1.3. Perancangan sub pengolahan citra bagian Operasi Resize 

Proses yang digunakan adalah menggunakan metode bicubic interpolasi. Dimana 

pada setiap 4 pixel yang berkawanan akan dibuat semacam rata-rata warna. Tetapi untuk 

hal ini rata yang dimaksud adalah warna mayoritas, hitam atau putih. Jadi secara lebih 

jelas, 4 piksel terdekat dijadikan patokan. Pada perumpamaan ini pixel yang paling sudut 

kita beri indek dan nama F(p,q) ada pixel terdekatnya yakni F’(p+1,q), F’’(p,q+1) dan 

F’’’(p+1,q+1). Perhatikan ilustrasi dibawah ini: 

P(n,m) P(n+1,m) P(n+2,m) 

P(n,m+1) P(n+1,m+1) P(n+2,m+1) 

P(n,m+2) P(n+1,m+2) P(n+2,m+2) 

 

Gambar diatas mendeskripsikan ada 3x3 pixel dengan variasi index yang berbeda. Pada 

kasus kali ini karena sebelumnya ada proses yang dinamakan threshold yaitu bilinierisasi, 

variasi yang didapat yaitu nilai 0 atau 1. Kemudian pada proses ini diambil sampel yaitu 

4 pixel diantaranya P(n,m); P(n+1,m); P(n,m+1) dan P(n+1,m+1). Nilai yang akan 

dirubah nantinya yaitu P(n,m) penetapan nilai tersebut ditentukan berdasarkan rata-rata 

dari semua nilai pada 4 pixel itu. Dengan rumus rata seperti berikut:  

 

 

 

 

 

Dari rumus di atas pasti terdapat variasai nilai yaitu 1, 0.75, 0.5, 0.25, 0. Dari sini dapat 

ditetapkan bilamana nilai dari Rt adalah 1/0.75/0.5 maka nilai dari P(n,m) adalah 1 atau 

warna hitam dan bilamana Rt bernilai 0.25/0 nilai P(n,m) adalah 0 atau berwarna putih. 

Penetapan nilai diatas berdasarkan dari,agar supaya mendapatkan suatu titik/pixel hitam. 

Dalam artian pengambilan warna hitam lebih diprioritaskan daripada pengambilan warna 

Rt = 
P(n,m) + P(n+1,m) + P(n,m+1) + P(n+1,m+1) 

   4 
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putih. Dikarenakan pada template matching pencocokan berdasarkan warna hitam. Untuk 

secara algoritma flowchart bisa dilihat pada diagram dibawah ini: 

Start

Inisialisasi 4 Pixel 

terdekat

F=(p1+p2+p3+p4)/4

If

F=1/0.75/0.5 

p1=Hitam(255)

(p2,p3,p4)

Hapus

p1=Putih(0)

(p2,p3,p4)

Hapus

Selesai

Image

Resolusi 

X,Y

ΣInit4 Pixel

Σinit++

 

Gambar 4.6 Diagram Blok Sistem Operasi Resize 

(Sumber : Perancangan) 

 

Y 

N 
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4.2.1.4. Perancangan sub pengolahan citra bagian Operasi Integral Proyeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas mengilustrasikan ada dua buah Image yang secara harfiah 

memiliki informasi karakter sama, yaitu angka 4. Dengan mengextrasi ciri dari masing-

masing karakter tersebut maka dapatlah suatu ciri yang merupakan perpaduan dari 

penjumlahan baris dan kolom. Perpaduan baris dan kolom tersebut biasa disebut dengan 

Fitur. Untuk mendapatkan ciri baris dan kolom tersebut digunakan suatu metode yang 

sisebut dengan Integral Proyeksi. Perhatikan diagram berikut untuk lebih jelas mengenai 

proses Integral Proyeksi dalam hal exstrasi ciri: 

4 
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Mulai
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(X,Y)

GetPixel(X,Y)
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x++

y++
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Gambar 4.7 Diagram Blok Sistem Operasi Integral Proyeksi X 

(Sumber : Perancangan) 
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Mulai

Image

Resesolution

(X,Y)

GetPixel(X,Y)

If

Pixel=1

Index_X++

Index_X

Selesai

y++

x++

x<ResX

y<ResY

 

     Gambar 4.8 Diagram Blok Sistem Operasi Integral Proyeksi Y 

(Sumber : Perancangan) 
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Setelah dilakukan proses extrasi ciri, didapatlah sebuah Informasi dengan format 

sebagai berikut. Dan informasi tersebut berlaku sama pada image template yang sudah 

dilaksanakan serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas I merupakan fitur Image asli dari perhitungan Integral 

Proyeksi. Sedangkan T fitur Template hasil dari perhitungan Integral proyeksi yang 

sama pula. Untuk yang berindex k dan m, merupakan hasil perhitungan Integral proyeksi 

kolom. Hal ini dapat kita lihat jumlah komponen sebanyak 30 buah, yang 

menggambarkan jumlah pixel dalam kolom. Sebaliknya berbeda dengan yang berIndex 

h dan l. yang merupakan hasil perhitungan Integral proyeksi baris, hal ini ditandai 

dengan jumlah komponen yang sebanyak 15 buah dan representasi pula dari jumlah 

pixel lebar Image. 

4.2.1.5. Perancangan sub pengolahan citra bagian Operasi Template Matching 

Template matching merupakan proses tahap akhir dimana untuk mendapatkan 

informasi apakah karakter yang telah didapat fiturnya diIntegral proyeksi tersebut. Pada 

intinya template matching tidak hanya mencocokan saja,tetapi juga ada perhitungan 

statistik yang disebut dengan RMSE(Root Mean-Square Error). Perhitungan tersebut 

melibatkan beberapa operasi matematika. Diantaranya pengurangan, pangkat, akar 

kuadrat, pembagian dan rata-rata. Untuk lebih jelas rumus RMSE adalah sebagai berikut: 

 

m T  ={m(1), m(2), m(3),….. m(15)} 

I  ={k(1), k(2), k(3),….. k(15)}  k 

I  ={h(1), h(2), h(3),….. h(15)} h 

T  ={l(1), l(2), l(3),….. l(15)} l 

m 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Implementasi Rumus RMSE  

(Sumber : Perancangan) 

Pada rumusan diatas akan mendapatkan hasil yang menentukan atau memutuskan 

persamaan dangan karakter template. Berikut gambaran toleransi serta keputusan 

kecocokan dengan karakter templatenya: 
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                   Gambar 4.10 Diagram Blok Sistem Operasi Mathcing Template 

(Sumber : Perancangan) 
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4.3. Implementasi Sistem 

Setelah tahap perancangan, selanjutnya adalah tahap implementasi. Implementasi 

ini merupakan proses transformasi hasil perancangan perangkat lunak yang talah dibuat 

ke dalam kode(code) sesuai dengan sintaks dari bahasa pemrograman yang digunakan. 

4.3.1. Lingkungan Implementasi 

Aplikasi dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Studio C# dengan Aforge.NET 

framework. Sistem diimplementasikan dengan menggunakan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Perangkat keras : 

A. Komputer 

Spesifikasi : 

• Processor  : Intel Core 2 Dou processor T5500 1.66 GHz  

• Memory   : 2024 MB RAM 

• OS   : Windows 7 

B. Printer 

• Printer Type  : Workgroup printer - Laser – Monochrome 

• Print Speed         : up to 23 ppm - B/W - A4 (8.25 in x 11.7 in), 

up to 24 ppm - B/W - Letter A Size (8.5 in x 11 in) 

• Max Resolution  : 1200 dpi x 1200 dpi 

• Processor  : 264 MHz 

2. Perangkat Lunak : 

• Sistem operasi  : Microsoft Windows XP sp3 

• Bahasa pemrograman : Microsoft Visual Studio C#.NET 2010 

• Framework  : Aforge .NET Framework  

4.3.2. Implementasi Algoritma pada Bagian Pengolahan Citra 

Berikut dibawah ini akan menjelaskan tentang lebih mendetail berkaitan dengan masalah 

aplikasi/implementasi dari code program itu sendiri. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 

perancangan adapun sejumlah 5 buah sub pengolahan perangkat lunak. Selanjutnya seperti apa 
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coding yang akan diimplementasikan perhatikan sub bab penjelasan Implementasi Algoritma 

berikut: 

4.3.2.1. Proses Operasi Threshold 

Pada bagian ini, Aplikasi melakukan sebuah transformasi warna dari warna yang 

memiliki berbagai kombinasi yakni warna merah, hijau dan biru dirubah kedalam warna 

monochrome yaitu hanya hitam dan atau putih saja.  

Berikut ini dimana untuk inisialisasi dari proses Threshold itu sendiri: 

Threshold filter2 = new Threshold(128); 

Kumudian dibawah ini merupakan suatu operator kondisi dimana adapun 

penginisialisasian tiap pixel yang ada pada Image dan merubahnya sesuai dengan kehendak. 

Maksud dari kehendak adalah merubah pixel warna menjadi pixel yang bernialai 255 atau 0. 

Adapun sebuah pointer yakni *ptr sebagai inisialisasi hasil dari seleksi kondisi tersebut. 

for ( int y = startY; y < stopY; y++ ) 

                { 

                    // for each pixel 

                    for ( int x = startX; x < stopX; x++, ptr++ ) 

                    { 

                        *ptr = (byte) ( ( *ptr >= threshold ) ? 255 : 0 ); 

                    } 

                    ptr += offset; 

                } 

Setelah semua terconvert, jadilah image yang kita kehendaki yakni hanya berwarna 

monochrome. 

4.3.2.2. Proses Operasi Segmentasi Karakter 

Proses segmentasi karakter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa hal ini 

dilakukan untuk memecah karakter tiap karakter. Implementasi dari perses ini pada dasarnya 

dilakukan secara manual. Yakni terlebih dahulu menentukan daerah pixel aman yang sekiranya 

akan diisi oleh karakter Image. Karena pada batasan masalah telah dituliskan “Font, Font size 

dan tempat citra karakter Fix” maka secara langsung kita tentukan sejak awak di daerah pixel 

manakah yang akan kita crop (potong). Berikut merupakan inisialisasi object penggunaan dari 

crop pada coding ini: 

image karakter ke-1:  
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Rectangle section_part1 = new Rectangle(new Point(0, 0), new Size(295, 950)); 

image karakter ke-2: 

Rectangle section_part2 = new Rectangle(new Point(500, 0), new Size(295, 950)); 

 

image karakter ke-3: 

Rectangle section_part3 = new Rectangle(new Point(980, 0), new Size(295, 950)); 

Dari coding diatas hal yang perlu kita perhatikan adalah tentang method Point dan Size. Seperti 

yang sudah dijelaskan dalam perancangan point merupakan titik referensi dan size merupakan 

luasan image yang sigambarkan secara resolusi tinggi dan lebar. 

4.3.2.3. Proses Operasi Resize 

Resize disini lebih ke memperkecil suatu Image. Yaitu Image dijadikan size 15*30. 

Perhatikan code berikut ini: 

private static Bitmap ResizeBitmap(Bitmap sourceBMP, int width, int height) 

        { 

            Bitmap result = new Bitmap(width, height); 

using (Graphics g = Graphics.FromImage(result)) g.DrawImage(sourceBMP,  0, 0, 

width, height); 

            return result; 

        } 

 

Code diatas memiliki tiga buah statement atau pernyataan yang masing masing 

pernyataan saling berhubungan/berkorelasi. Tiga pernyataan tersebut dimasukkan dalam sebuah 

fungsi tersendiri didalam class from dan fungsi tersebut bernama ResizeBitmap. Fungsi tersebut 

memiliki tiga buah parameter yakni sourceBMP, width dan height. Parameter pertama yakni 

sourceBMP dimaksudkan untuk medapatkan object gambar yang akan di resize. Kemudian width 

dan height adalah size yang kita inginkan. Tentu saja dalam program Pemanggilan atau 

inisialisasi sebagai berikut: 

 

Bitmap resize_part_1_IP = ResizeBitmap(CroppedImage_part1, 15, 30); 

Bitmap resize_part_2_IP = ResizeBitmap(CroppedImage_part2, 15, 30); 

Bitmap resize_part_3_IP = ResizeBitmap(CroppedImage_part3, 15, 30); 

Penjelasan lebih lanjut dari statement Bitmap result = new Bitmap(width, height); adalah 

untuk mengetahui secara metode bitmap class tinggi dan lebar Image(.bmp). kemudian Graphics 
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g = Graphics.FromImage(result) penginisialisasian Object dengan nama g yang memproses 

result dari inisialisasi object class. Barulah object tersebut diproses dengan Graphics.DrawImage 

Methode dengan Width dan Height yang sudah ditentukan yakni 15 dan 30. 

4.3.2.4. Proses Operasi Integral Proyeksi 

Integral proyeksi pada Intinya kembali lagi adalah untuk mengexstrasi ciri dari suatu 

Image. Dengan metode dasar scan baris dan kolom didapatlah suatu informasi dalam bentuk data 

array atau larik. Dan rentetan data yang menggambarkan kondisi tersebutlah yang disebut 

dengan Fitur(ciri dari Image yang di peroleh hasil scan Integrla Proyeksi). Lebih lanjut tentang 

bagaimana coding yang dilakukan perhatikan code dibawah ini. Adapun dua bagian yakni: 

//looping pengambilan data/informasi (INTEGRAL PROYEKSI) bag pertama 

            for (int y = 0; y < resize_part_1_IP.Width; y++) 

            {  //scan kebawah 

                for (int x = 0; x < resize_part_1_IP.Height; x++) 

                { 

                    Color pixel_kol = resize_part_1_IP.GetPixel(y, x); 

                    string pixel1 = Convert.ToString(pixel_kol); 

 

                    if (pixel1 == "Color [A=255, R=0, G=0, B=0]") 

                    { 

                        array1y_image1[y]++; 

                    } 

                } 

                array2y_image1[y] = array1y_image1[y]; 

            } 

 

//looping pengambilan data/informasi (INTEGRAL PROYEKSI) bag kedua 

            for (int a = 0; a < resize_part_1_IP.Height; a++) 

            {   //scan kebawah 

                for (int b = 0; b < resize_part_1_IP.Width; b++) 

                { 

                    Color pixel_bar = resize_part_1_IP.GetPixel(b, a); 

                    string pixel2 = Convert.ToString(pixel_bar); 

 

                    if (pixel2 == "Color [A=255, R=0, G=0, B=0]") 

                    { 

                        array1x_image1[a]++; 
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                    } 

                } 

                array2x_image1[a] = array1x_image1[a]; 

            } 

 Pada dasarnya dari kedua perulangan tersebut adalah sama, tetapi inti dari perbedaan 

tersebut adalah proyeksi baris dan kolomnya. Untuk perulangan pertama didahului dengan batas 

perulangan lebar Image. Jadi looping tersebut menghitung berdasarkan jumlah baris dan index 

tiap baris merepresentasikan penjumlahan pixel kolom. Dapat disimpulkan bahwa looping yang 

bag pertama adalah proyeksi dari kolom dan begitu juga sebaliknya. Untuk lebih dalam lagi apa 

saja statement yang ada pada looping tersebut perhatikan potongan program dibawah: 

 Color pixel_kol = resize_part_1_IP.GetPixel(y, x); 

                    string pixel1 = Convert.ToString(pixel_kol); 

 

                    if (pixel1 == "Color [A=255, R=0, G=0, B=0]") 

                    { 

                        array1y_image1[y]++; 

                    } 

Statement pertama digunakan untuk memperoleh Informasi tentang warna pixel. Hal ini dapat 

dilihat ada suatu metode GetPixel(y, x). kemudian informasi itu di convert menjadi sebuah tipe 

data string dan ini dilakukan pada statement kedua. Statement terakhir adalah seleksi kondisi 

dimana apa bila di dapat kombinasi warna A=255, R=0, G=0, B=0 yang memiliki arti hitam maka 

array1y_image1[y] dengan index y-nya tersebut di increment atau ditambah satu nilai waktu itu. 

4.3.2.5. Proses Operasi Template Matching 

Proses template matching tentu saja melibatkan yang namanya template. Template sudah 

dideklarasikan sebelumnya dan template diletakkan dalam suatu folder tertentu yakni dalam 

kasus ini diletakkan dalam partisi c:\. Berikut isi nilai hasil integral proyeksi dari tiap-tiap 

template angka. Sebelumnya file tersebut dalam bentuk file .txt. 

 

Temp “0” : 2-8-11-8-4-3-2-3-3-3-4-5-11-11-7&1-9-7-6-6-6-6-5-5-6-6-6-8-8-0 

Temp “1” : 0-0-2-2-3-2-3-7-13-13-2-1-1-1-1&0-5-6-5-2-2-2-2-2-3-3-3-4-13-0 

Temp “2” : 0-2-4-5-5-5-5-5-6-6-8-8-6-2-0&3-10-6-3-3-3-3-3-3-4-3-3-9-13-0 

Temp “3” : 0-1-3-4-4-4-4-4-5-5-9-11-10-5-1&2-9-5-3-3-3-6-8-4-3-3-3-8-9-0 

Temp “4” : 2-3-4-4-4-4-4-4-4-6-13-13-9-1-1&0-5-6-5-6-6-6-6-6-7-15-3-3-3-0 
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Temp “5” : 0-2-8-8-5-4-4-4-4-5-5-7-7-4-1&0-11-2-2-2-2-9-9-4-3-3-3-6-10-0 

Temp “6” : 0-7-9-11-6-5-5-4-3-4-5-6-8-7-3&0-9-4-3-3-3-10-12-6-6-6-6-7-9-0 

Temp “7” : 0-1-1-1-2-4-5-5-6-5-5-5-5-3-2&0-14-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-0 

Temp “8” : 1-4-9-10-7-5-5-4-4-5-6-8-11-8-3&2-10-6-5-5-7-8-6-7-6-6-6-8-9-0 

Temp “9” : 0-5-7-8-5-4-3-3-3-4-6-7-11-9-5&0-8-6-6-5-6-6-8-11-3-3-3-4-9-0 

Untuk memecah bilangan-bilangan tersebut menjadi dua bagian yakni fitur baris dan 

kolom diperlukan diperlukan code c# sebagai berikut: 

     string[] separate = nilai.Split('&'); 

 

            foreach (string separate1 in separate) 

            { 

                string1[count_separate_utama] = separate1; 

                count_separate_utama++; 

            } 

 

             

            string[] deretan1 = string1[0].Split('-'); 

 

            foreach (string word1 in deretan1) 

            { 

                int count1 = Convert.ToInt32(word1); 

                match_tmp_x[count_separate_bag1] = count1; 

                count_separate_bag1++; 

            } 

Setelah file didapatkan maka langkah selanjutnya adalah memecah terlebih dahulu supaya 

karakter-karakter menjadi file yang dapat dioperasikan. Langkah pertama adalah memisahkan 

karakter “&”. Statement code string[] separate = nilai.Split('&'); berfungsi untuk 

memisahkan karakter “&”, jadi misalkan string yang sebelumnya sebagai berikut 2-8-11-8-4-3-

2-3-3-3-4-5-11-11-7&1-9-7-6-6-6-6-5-5-6-6-6-8-8-0 menjadi dua bagian string yakni 2-8-11-8-

4-3-2-3-3-3-4-5-11-11-7 dan 1-9-7-6-6-6-6-5-5-6-6-6-8-8-0. Kemudian statement string[] 

deretan1 = string1[0].Split('-'); berfungsi untuk memisahkan karakter “-“. Jadi hasil 

akhirnya adalah berupa pecahan angka seperti 2,8,11,8,4,3,2,3,3,3,4,5,11,11 dan 7. 
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 Proses selanjutnya perhitungan statistik yakni RMSE. Hal ini difungsikan untuk mencari 

nilai perbedaan atau error antara fitur image karakter angka asli dengan fitur template. Adapun 

code yang diaplikasikan sebagai berikut: 

 

 

 

       for (int i = 0; i < 15; i++) { 

 

         simpan1_minus_x_0[i] = array2x_image1[i] - match_tmp_x_0[i]; 

         simpan1_minus_y_0[i] = array2y_image1[i] - match_tmp_y_0[i]; 

 

        } 

 

 for (int j = 0; j < 15; j++)  { 

 

simpan1_pangkat_x_0 = simpan1_pangkat_x_0 + Math.Pow(simpan1_minus_x_0[j], 2); 

simpan1_pangkat_y_0 = simpan1_pangkat_y_0 + Math.Pow(simpan1_minus_y_0[j], 2); 

 

        } 

 

  simpan1_pangkat_x_0 = simpan1_pangkat_x_0 / 15; 

  simpan1_pangkat_y_0 = simpan1_pangkat_y_0 / 15; 

 

  simpan1_akar_x_0 = Math.Sqrt(simpan1_pangkat_x_0); 

  simpan1_akar_y_0 = Math.Sqrt(simpan1_pangkat_y_0); 

 

pada perulangan pertama dimana terdapat proses pengurangan, hal ini ditujukan untuk mencari 

perbedaan pada tiap komponene pada fitur itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan perulangan 

yang kedua adalah untuk mempangkatkan. Hal ini supaya tidak terdapat suatu nilai yang negatif, 

karena pada dasarnya tidak ada nilai pebedaan yang negatif. Proses selanjutnya adalah 

menjumlahkan komponen keseluruhan dan merata-rata kemudian di kembalikan lagi ke nilai 

yang sebenarnya yaitu dengan mengakar. 
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4.4. Implementasi Interface (Antarmuka) 

 

Program Aplikasi Pengubah Citra Nominal ke Bentuk Terbilang mempunyai tempilan 

seperti pada gambar dibawah ini. Tampilan dibuat semenarik mungkin, supaya para user tidak 

lelah dan jenuh melihat sesuatu yang biasa saja. Pada dasarnya memang program ini 

diperuntukkan untuk media elektronik pembelajaran mengenai angka itu sendiri. Jadi sasaran 

yang tepat adalah para anak-anak yang saatnya untuk belajar mengenai angka dan bilangan. 

Perhatikan tampilan pada berikut ini: 

 

Gambar 4.11 Tapilan awal ketika pertama kali di Runing 

(Sumber : Pengujian) 

4.4.1. Implementasi Antarmuka Open File 

 

Langkah pertama yang dilakukan adalah click pada button “Open File” pada pojok kanan 

atas. Barulah muncul kotak dialog dimana kita memilih image yang akan kita proses lebih lanjut 

perhatikan gambar dibawah ini: 



42 

 

 

Gambar 4.12 Tamplian ketika membuka kotak dialog 

(Sumber : Pengujian) 

4.4.2. Implementasi Antarmuka untuk Menjalankan Aplikasi 

 

Setelah kita memilih gambar yang kita kehendaki secara otomatis program akan 

memproses citra. Secara lebih detail perhatikan gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.13 Tampilan Program ketika Terbilang telah ditemukan 

(Sumber : Pengujian) 
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Dari gambar tersebut munculah beberapa Informasi, di antaranya listbox yang bertuliskan 

index kolom menggambarkan hasil dari Integral Proyeksi baris dan kolom. Kemudian listbox 

paling bawah adalah menginformasikan Fitur dari template yang sudah dikompilasi terlebih 

dahulu. 
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BAB V 

PENGUJIAN 

Untuk mengetahui sistem bekerja dengan baik dan sesuai dengan perancangan, maka 

diperlukan serangkaian pengujaian. Pengujian yang dilakukan dalam bab ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengujian program berdasarkan Image dengan berbagai variasi. 

2. Analisa faktor kegagalan. 

3. Kesimpulan hasil pengujian.  

5.1. Pengujian Program Pengubah Citra Nominal ke Bentuk Terbilang 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui respon program pengubah citra melalui 

varisasi masukan karakter gambar. Hal ini dilakukan sejauh mana program dapat bekerja 

sebagaiana mestinya. Serta apakah program tersebut dapat diaplikasikan.  

5.1.1. Pengujian program berdasarkan Image dengan kondisi terdapat gangguan 

Adapun pada saatnya suatu image tidak selalu dalam keadaan bebas ganguan. Faktor dari 

media kertas yang diprint. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut: 

 

Gambar 5.1 pengujian dengan adanya gangguan pada background 

(Sumber : Pengujian) 
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Pada gambar hasil pengujian diatas terdapat beckground pada satu karakter angka 

yakni karakter angka 7. Hal tersebut masih bisa ditolelir. Karena masih lebih kontras 

antara background dan karakter tersebut. 

5.1.2. Pengujian program dengan kondisi posisi Image  

Pada dasarnya secara teoritis program hanya bisa dikenali bilamana “Font type, 

Font size dan tempat citra karakter Fix”. Seberapa sensitifkah pembacaan Image karakter 

bilamana posisi Image bergeser. Tujuan dari pengujian ini untuk mengukur 

kesensitifitasan terhadap pergeseran Image yang seharusnya tidak terjadi. Perhatikan 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.2 pengujian dengan posisi image tidak pada tempatnya 

(Sumber : Pengujian) 

5.1.3. Pengujian program sampel dengan jenis font Calibri 

Adapun tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui apakah program tesebut 

dapat berjalan dengan baik bilamana Image memiliki karakter dengan Font Calibri yang 

berbeda dengan font yang membentuk informasi Template. Pada kasus ini template 

terbentuk dari jenis font Calibri.  
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Gambar 5.3 pengujian dengan Font yang berbeda 

(Sumber : Pengujian) 

5.1.4. Pengujian program dengan warna font berbeda 

Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kesensitifan program pada font 

yang berwarna serta terdapat gangguan. Pada gambar 5.4 dapat dilihat hasil yang tidak 

sesuai. Karena satu dianggap tidak ada angkanya. Kemudian dapat dilihat pula pada 

gambar 5.5 hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena pada waktu resize sudah 

tereduksi dan banyak yang menghilang. Hasilnya gangguan dapat terhindarkan karena hal 

tersebut.  

 

Gambar 5.4 pengujian dengan Font yang berwarna serta terdapat gangguan 

(Sumber : Pengujian) 
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Gambar 5.5 Masukan dengan variasi font berwarna dan terdapat gangguan 

(Sumber : Pengujian) 

 

 

5.2. Analisis Faktor Kegagalan 

Pada pengesekusian program tidak selalu didapat hasil yang sesuai dengan rencana. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni: 

1. Hasil print out media citra yang terdapat gangguan, dalam hal ini adalah adanya berupa 

noda, sobek, hasil print yang cacat, gambar pudar atau tidak kelihatan. Hal ini sangat 

mengganggu dalam proses pengenalan. 

2. Jenis font type selain calibri. Pada proyek ini font yang diperkenankan adalah hanya jenis 

calibri. 
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4.3. Kesimpulan Hasil Pengujian 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan serta banyak sampel yang 

didapat, memberikan kesimpulan bahwa secara fungsional sistem sudah dapat menghasilkan 

output yang diharapkan. Yang dalam hal ini adalah dapat mengenali tiga buah sederetan angka 

dan menterjemahkan dalam bentuk terbilang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian dan analisis sistem maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengenalan angka dilakukan dengan segmentasi dan resizing citra untuk 

selanjutnya dilakukan template matching berdasarkan pengenalan ciri dengan 

integral proyeksi. 

2. Untuk membedakan karakter satu dengan yang lain digunakan template 

matching untuk mendapatkan perbedaan fitur paling sedikit yang merupakan 

identitas paling mendekati dengan karakter tersebut. 

3. Keberhasilan pengenalan karakter dipengaruhi oleh kualitas dan keberadaan 

citra lain pada hasil capture. 

4. Aplikasi yang dibuat dapat mengenali citra dari karakter yang dibuat dengan 

menggunakan font calibri dengan ukuran 320 points. 
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6.2. Saran 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi pengubah citra nominal ke terbilang ini 

masih terdapat kekurangan atau kelemahan, oleh karena itu masih diperlukan adanya 

penyempurnaan dalam rangka pengembangan kemasa depan. Adapun hal yang dapat 

disempurnakan atau perbaiki antara lain: 

1. Disarankan untuk menggunakan template yang didapat dari banyak sample. 

2. Menggunakan Scanner yang baik supaya Citra dapat terminimalisir dari gangguan 

ataupun gangguan yang dapat mempengaruhi pemrosesan program aplikasi  
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