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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Implementasi jaringan saraf tiruan backpropagation untuk pengenalan 

karakter pada dokumen tercetak berhasil diimplementasikan. Aplikasi pengenalan 

karakter pada dokumen tercetak dibuat dengan bahasa pemrograman python dan 

OpenCV library untuk bagian pengolahan citra. Arsitektur jaringan saraf tiruan 

yang digunakan adalah jaringan lapisan banyak (multilayer network) dengan tiga 

lapisan. Lapisan input terdiri dari 225 node dengan masukan berupa citra digital 

berukuran 15 × 15 piksel, lapisan tersembunyi terdiri dari 110 node, dan lapisan 

output terdiri dari 54 node yang merepresentasikan karakter A-Z, a-z, serta tanda 

baca titik (.) dan koma (,). Learning rate yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0,29. Jaringan dibuat agar bisa mengenali karakter dengan jenis font Arial 

Unicode Ms, Tahoma, dan Times New Roman. Rata-rata tingkat akurasi yang 

didapat adalah 94 % untuk jenis font Arial Unicode Ms, 96,6 % untuk jenis font 

Tahoma, dan 94 % untuk jenis font Times New Roman. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut beberapa saran yang 

mungkin dapat bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

1. Dalam penelitian ini, jenis font yang dapat dikenali hanya tiga yaitu Arial 

Unicode Ms, Tahoma, dan Times New Roman. Untuk pengembangan 
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penelitian selanjutnya, dapat menambahkan jenis font lain untuk dapat 

dikenali. 

2. Membuat jaringan saraf tiruan yang dapat mengenali seluruh karakter, 

angka, dan tanda baca. 

3. Dalam penelitian ini, arsitektur yang digunakan adalah jaringan lapisan 

banyak (multilayer network) dengan 225 node lapisan input, 110 node 

lapisan tersembunyi, dan 54 node lapisan output. Penelitian selanjutnya 

dapat mengubah arsitektur jaringan saraf tiruan yang akan digunakan 

sekaligus mengubah learning rate dan fungsi aktivasi yang akan diterapkan 

pada jaringan saraf tiruan. 
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