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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 complex 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 factor 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 penulisa berharap ada yang bersedia 

mengembangkan perangkat lunak ini kedalam output suara digital.  

 

 

 

 

 

 



1.2. Rumusan Masalah 

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

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

bentuk tulisan tangan manusia. 

1.2.2. 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 : 

1.3.1 pembuatan perangkat lunak menggunakan template yang sudah disetting terlebih 

dahulu oleh pemrogram. 

1.3.2 Data masukan (input) berupa  file  image (*.jpg) hasil scan/foto bisa berupa image 

per-nominal. 

1.3.3 Tempat penulisan sudah disediakan sebelumnya. 

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

1.3.5 Data hasil keluaran dalam bentuk Text. 

1.3.6 Warna text harus hitam. 

1.3.7 Asumsi citra bebas noise. 

1.3.8 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.Perangkat lunak ini 

dapat di implementasikan ke dalam suatu intansi yang mengurusi keuangan.hal ini dapat 

mengurangi human error akibat salah pembacaan nominal cek atau kuitansi.Dan dapat di 

implementasikan kedalam perangkat lunak pembelajaran bagi anak-anak. 

 



 

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. 

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.6.  Pengenalan Pola 

Pengenalan  pola mengelompokan  data  numerik  dan  simbolik  (termasuk  citra) secara  

otomatis  oleh mesin  (dalam  hal  ini  komputer).  Tujuan  pengelompokan  adalah untuk  

mengenali  suatu  objek  di  dalam  citra.  Manusia  bisa  mengenali  objek  yang dilihatnya  

karena  otak  manusia  telah  belajar  mengklasifikasi  objek-objek  di  alam sehingga 

mampu membedakan suatu objek lainnya. Kamampuan sistem visual manusia inilah yang 

dicoba ditiru oleh mesin. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang  akan  di  

identifikasi, memproses  citra  tersebut,  dan memberikan  keluaran  berupa deskripsi objek 

di dalam citra. 

  
       Gambar 2.1 Proses pengenalan pola 

 

 Contoh pengenalan pola misalnya citra pada gambar 2.12 adalah  tulisan  tangan yang  

digunakan  sebagai  data  masukan  untuk  mengenali  karakter  „A‟.  dengan menggunakan  

suatu  algoritma  pengenalan  pola,  diharapkan  komputer  dapat menenali bahwa karakter 

tersebut adalah „A‟. 

 

Gambar 2.2 Citra Karakter ‘A’ Yang Digunakan Sebagai Masukan Untuk 

Pengenalan Huruf. 

 

 Salah  satu  contoh  aplikasi  pengenalan  pola  yang  cukup  kompleks  adalah 

pengenalan karakter alfanumerik ( [„A‟…‟Z‟] dan [„0‟…‟9] ). Diasumsikan ingin dibuat 

sebuah desain program komputer yang bertugas mengenali karakter alfanumerik dengan 

jalan  menerjemahkan  sebuah  matriks  yang  berisikan  bilangan-bilangan  biner  yang 

menggambarkan citra pixel (picture element) dari sebuah pemetaan-bit (bit-mappet pixel 

image) dari dari sebuah karakter alfanumerik ke dalam bentuk kode ASCII 8 bit. 



 
Gambar 2.3 Setiap Citra Karakter Dipetakan Ke Dalam Kode ASCII Yang  

Ditunjuknya 

 

 

2.7.    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 

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. 

 

2.8.    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 noise. 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,  

noise  pada dokumen  scan  akan  mengurangi  keakuratan  sistem  dalam  melakukan  

pengenalan karakter, oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk menghilangkan noise 

yang ada. Kinerja proses image processing ini akan mempengaruhi keakuratan 

keseluruhan sistem pengenalan karakter. 

2.9.    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 2.4 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. 

 

 

 



2.10. 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. 

 

2.10.1. 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. 

 

2.10.2. Representasi 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. Setiap pixel dari gambar 24-bit mempunyai 8-bit Red, 8-bit Green 

dan 8-bit Blue. Suatu gambar warna dapat dikonversi ke grayscale dengan menghitung nilai 

“Y” untuk tiap warna pixel [8]. 

   Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B 

Nilai  “Y” merupakan  komponen  grayscale  dalam  sistem  YIQ  yang  digunakan  dalam  

sistem televisi NTSC. Koefisiennya menyatakan sensifitas terang-gelapnya (brightness)  

mata manusia terhadap warna utama. Metode lainnya dengan menghitung nilai rata-rata  

dari RGB itu sendri. 

   Y = (R + G + B) / 3 

 

 

 

 

 



2.11. 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. 

 

2.12. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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++, Visual Basic, 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 analisi yang digunakan adalah 

menggunakan Template yang sudah di buat/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 : 

 

 

 

 

 

 



3.3.1  Alur Proses Sistem 

   Rangkaian  proses  yang  akan  dilakukan  oleh  software  ini  adalah  baca  

gambar, grayscaling,  thresholding,  segmentasi karakter,  normalisasi hasil  segmentasi,  

ekstrasi  ciri (encode  input)  dan  pencocokan karakter. Pencocokan karakter itu sendiri 

akan bekerja bilamana gambar yang sudah dicapture sesuai dengan keadaan atau kondisi 

yang sama dengan template yang dibuat .   

Jadi  secara  garis  besar  dapat  dikatakan  bahwa  alur  aplikasi  ini  dimulai  dari 

diinputkannya  sebuah  gambar  dari  sebuah  gambar  teks.  Di  mana  gambar  tersebut  

akan melalui serangkaian manipulasi citra dalam proses image preprocessing diantaranya 

proses grayscaling,  thresholding,  segmentasi  karakter dan  ekstrasi  ciri  yang  akan 

mengubah  gambar  tersebut  menjadi  serangkaian  nilai-nilai  yang  berguna  untuk  proses 

pencocokan nantinya. 

Output dari image preprocessing nantinya adalah berupa sebuah informasi. 

Informasi tersebut kemudian diolah,dalam hal ini sudah disiapkan algoritma program yang 

menentukan nilai nominal apakah itu? Setelah diketahui representasi dari nilai tersebut 

proses selanjutnya adalah merangkai kalimat. Dalam proses perangkaian kalimat tidak 

sembarang kalimat,tentunya kalimat tersebut disesuikan dengan nominal yang ada pada 

image sebelumnya. Misalkan 125.000,langkah pertama adalah menginisialisasikan terlebih 

dahulu angka-angka apakah itu. Dalam informasi yang diberikan image processing 

nantinya  nilai 1,2,5,0,0,0 dan 0.angka-angka tersebut diterjemahkan dahulu dalam kata 

perkata, diantaranya yaitu satu,dua,lima,nol,nol dan nol. Setelah terdefinisi semua barulah 

proses perangkaian dari masing-masing kata tersebut. Dan hasil akhirnya nanti adalah 

berupa kalimat yang merepresentasikan sederetan nominal menjadi kalimat dalam bentuk 

bahasa Indonesia yaitu seratus dua puluh lima ribu. 

Blok diagram berikut ini menjelaskan secara prinsip bagaimana profram aplikasi 

ini bekerja. 
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Gambar 3.1 Ilustrasi Proses Pengenalan System 



3.3.1  Proses Pengambilan Gambar 

   Proses pengambilan gambar yang digunakan sebagai input pada sistem yang 

dibangun adalah gambar yang di capture sebelumnya dengan scanner. Langkah pertama 

yang dilakukan yaitu memastikan bahwa si penulis akan meletakkan tulisan tangannya 

dalam tempat yang telah disediakan. Maka dibuatlah sebuah template/wadah berupa 

persegi-persegi,sebagai contoh gambar sebagai berikut:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian setelah Penulis memastikan tulisannya sudah sesuai dengan yang 

ditentukan,barulah pengambilan gambar dilaksanakan. Dalam tugas akhir project ini  
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 3.4 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. 

3.5 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 

pengetesan yang dilakukan secara langsung dalam artian system dijalankan kemudian 

direport apakah ada sesuatu yang kurang atau tidak. 

3.6 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. 
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