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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengenalan pola citra dijital adalah proses pengelompokkan data numerik 

dan simbolik berdasarkan sifat pola yang dimilikinya. Salah satu aplikasinya 

adalah pengenalan pola karakter tulisan tangan yang dapat mengenali tulisan 

tangan dan mengubahnya ke tulisan teks/dokumen. Agar dapat dikenali, tulisan 

tangan tersebut sebelumnya harus diubah ke dalam bentuk citra dijital. Kemudian 

pada citra dijital tersebut dilakukan suatu proses pengenalan pola  

Pengenalan pola umumnya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 

statistical pattern recognition, syntactic pattern recognition, dan neural pattern 

recognition. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan  dalam  pengenalan  

pola  adalah statistical pattern recognition ( pengenalan pola secara statistik ).  

Metoda yang digunakan pada pengenalan pola secara statistik adalah 

metoda clustering melalui similarity measure approach. Proses clustering 

bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam suatu cluster. 

Dalam Tugas Akhir ini  direalisasikan perangkat lunak untuk dapat 

mengenali pola karakter tulisan tangan menggunakan metoda  clustering   melalui  

similarity measure approach dengan menggunakan bahasa pemrograman Matlab. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Bagaimana perangkat lunak dapat mengenali pola karakter tulisan tangan  

dengan  menggunakan metoda  clustering   melalui  similarity measure approach? 

1.3 Tujuan  

Mengevaluasi metoda clustering melalui similarity measure approach 

pada implementasi  pengenal  pola karakter tulisan tangan.  
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1.4 Pembatasan Masalah 

1. Metoda yang digunakan untuk  pengenalan  pola  karakter tulisan 

tangan adalah metoda clustering melalui similarity measure approach 

yang diimplentasikan dengan Matlab 7.7 (R2008b). 

2. Karakter yang akan dikenali dibatasi pada karakter huruf kapital ‘A’ 

sampai dengan ‘Z’ serta angka ‘0’ sampai dengan ‘9’. 

3. Format karakter  menggunakan format  file .bmp(grayscale).  

4. Ukuran  karakter dibatasi dengan ukuran 50 X 70 pixel per karakter. 

5. Pengenalan dan pengujian pola karakter dilakukan dengan dua cara, 

yaitu : 

a. Library karakter font dengan Poor Richard, Book Antiqua, Berlin 

San FB, Copperplate Ghotic Bold, Lucida Handwriting, Comic San 

MS, Arial, Lucida San Typewritter, Tempus San ITC, Times New 

Roman. 

b. Library karakter yang dibentuk sendiri. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

tujuan, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan citra, 

pengolahan citra dijital, ekstraksi ciri, pengenalan pola, clustering, dan konsep 

dasar Matlab. 

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASASI 

Pada bab ini membahas diagram blok sistem pengenalan pola, diagram alir 

training / library data  pada perangkat lunak yang direalisasi, diagram alir 

perangkat lunak keseluruhan, graphic user interface (GUI). 
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BAB IV DATA PENGAMATAN DAN ANALISA 

 Pada bab ini dipaparkan mengenai data hasil pengujian dan analiasa data.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Pada bab ini membahas kesimpulan yang mencakup beberapa hal penting 

dari hasil pengujian dan saran-saran yang diajukan bagi penyempurnaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


