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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam mengimplementasikan algoritma 

Discrete Wavelet Transform dan K-Nearest Neighbor pada verifikasi tanda tangan 

offline dijelaskan sebagai berikut. 

1. Telaah Literatur 

 Dalam studi literatur, pembelajaran terhadap berbagai teori-teori yang 

berhubungan dengan pengimplementasian verifikasi tanda tangan. Teori-teori 

tersebut antara lain adalah verifikasi tanda tangan, preprocessing, algoritma 

Discrete Wavelet Transform, algoritma K-Nearest Neighbor, dan evaluasi sistem. 

2. Analisis dan Perancangan 

 Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem. 

Perancangan sistem mencakup pembuatan flowchart dan rancangan antar muka 

terhadap sistem yang akan dibuat. 

3. Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan proses implementasi sistem dari rancangan yang 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Training dilakukan dengan menggunakan 

dataset yang didapat dari CEDAR Lab. Pelatihan sample data dimulai dengan 

melakukan dekomposisi citra pada level tertentu dengan menggunakan algoritma 

DWT. Kemudian training dilanjutkan dengan menggunakan algoritma K-Nearest 

Neighbor untuk mendapatkan nilai K terbaik berdasarkan nilai akurasi yang akan 

digunakan pada saat proses verifikasi.  
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4. Pengujian Sistem 

 Proses pengujian sistem pada tahap ini bertujuan untuk memastikan semua 

fungsionalitas berjalan dengan baik. Uji coba dilakukan dengan memasukkan citra 

uji tanda tangan asli dan tanda tangan palsu untuk dilakukan proses verifikasi sesuai 

dengan nilai K dari tahap sebelumnya.  

5. Evaluasi 

 Evaluasi sistem dilakukan dengan menggunakan perhitungan FAR, FRR, 

dan Accuracy berdasarkan data yang diperoleh dari uji coba pada tahap 

sebelumnya. 

6. Konsultasi dan Penulisan 

 Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing secara 

berkala dan melakukan dokumentasi pada saat proses penelitian. 

 

3.2 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan aplikasi dari penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

model aplikasi, flowchart, dan perancangan antarmuka. 
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3.2.1 Model Aplikasi 

 
Gambar 3.1 Model Aplikasi Tab Verifikasi 

 

Gambar 3.1 merupakan model aplikasi tab verifikasi. Pada tab verifikasi, 

user dapat memilih satu citra tanda tangan melalui user interface. Citra tanda tangan 

yang telah dipilih selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi ini 

meliputi tahap preprocessing, dekomposisi DWT, dan K-Nearest Neighbor. Hasil 

dari proses verifikasi ini akan ditampilkan pada user interface. 

 
Gambar 3.2 Model Aplikasi Tab Preprocessing 

 

Gambar 3.2 merupakan model aplikasi tab preprocessing. Pada tab 

preprocessing, user dapat memilih beberapa citra tanda tangan melalui user 

interface. Beberapa citra tanda tangan yang telah dipilih selanjutnya akan dilakukan 

proses preprocessing. Setelah proses preprocessing selesai dijalankan, maka 

aplikasi akan memberikan informasi status keberhasilan proses pada user interface. 
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Gambar 3.3 Model Aplikasi Tab Training dan Testing 

 

Gambar 3.3 merupakan model aplikasi tab training dan testing. Pada tab 

training dan testing, user dapat memilih beberapa citra tanda tangan yang 

sebelumnya telah melalui tahap preprocessing melalui user interface. Beberapa 

citra tanda tangan yang telah dipilih selanjutnya akan dilakukan proses training atau 

testing. Proses training dan testing meliputi tahap dekomposisi DWT dan K-

Nearest Neighbor. Hasil dari proses training dan testing akan ditampilkan pada user 

interface. 

 

3.2.2 Flowchart 

 Berikut ini adalah flowchart dari keseluruhan sistem verifikasi tanda tangan 

dengan menggunakan algoritma Discrete Wavelet Transform dan K-Nearest 

Neighbor. 
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A. Flowchart Utama 

 
Gambar 3.4 Flowchart Utama 

 

 Gambar 3.4 adalah flowchart utama dari sistem. Sistem keseluruhan terdiri 

dari 4 halaman yang dapat diakses melalui tab. Secara default, halaman tab 

verifikasi akan ditampilkan pada awal sistem dijalankan. 
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B. Flowchart Tab Verifikasi 

 
Gambar 3.5 Flowchart Tab Verifikasi 

 

 

Gambar 3.5 adalah flowchart tab verifikasi. Halaman verifikasi digunakan 

untuk memverifikasi tanda tangan tunggal. Sebelum tanda tangan diverifikasi pada 

modul verification signature, maka pengguna harus memilih citra tanda tangan, 

mengisi kolom ID tanda tangan, dan menekan tombol verifikasi. Apabila status 

adalah “accepted”, maka sistem akan menampilkan alert berupa informasi tanda 
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tangan diterima. Sedangkan apabila status adalah “rejected”, maka sistem akan 

menampilkan alert berupa informasi tanda tangan ditolak. 

 

 

C. Flowchart Verification Signature 

 
Gambar 3.6 Flowchart Verification Signature 

 

 Gambar 3.6 adalah flowchart verification signature. Proses verifikasi 

dijalankan dengan thread. Ketika thread dijalankan, maka sistem akan 

menampilkan progress dialog untuk memberikan informasi mengenai proses 
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testing yang sedang berjalan. Kemudian sistem akan membaca file hasil training 

dan memasukkannya ke dalam beberapa variabel yang akan digunakan pada saat 

testing. Setelah itu sistem akan membuat sebuah file baru untuk menampung path 

citra masukkan yang akan diakses saat proses preprocessing pada python melalui 

process builder pada java.  

Setelah citra melalui proses preprocessing, maka nilai setiap piksel dari citra 

dimasukkan ke variabel array pixels. Kemudian sistem akan menjalankan modul 

doHaarFDWT() untuk melakukan proses Haar DWT dilanjutkan dengan 

menjalankan modul featuresDWT() untuk mendapatkan nilai piksel dari subband 

LL atau perkiraan gambar dan sistem akan membuat sebuah file baru untuk 

menampung setiap nilai piksel dari subband LL. Kemudian sistem akan 

menjalankan proses testing pada python. Sistem akan melakukan pengecekan 

apakah citra tanda tangan masukkan diterima atau tidak dengan membaca hasil 

keluaran dari file python yang telah dijalankan. Hasil dari testing ini akan 

dimasukkan ke dalam variabel status. Kemudian sistem akan memberikan notifikasi 

bahwa thread sudah selesai dijalankan dan menutup progress dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi algoritma discrete..., Joshia Putra, FTI UMN, 2019



 

26 

 

D. Flowchart Preprocessing Process 

 
Gambar 3.7 Flowchart Preprocessing Process 
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 Gambar 3.7 adalah flowchart preprocessing process. Tahap ini dimulai 

dengan memasukkan parameter-parameter yang telah dikirimkan oleh java ketika 

process builder dijalankan ke sebuah variabel array arrParam. Kemudian sistem 

akan membaca file preprocessing yang berisi kumpulan path lokasi citra yang akan 

di preprocessing. Setiap path lokasi citra akan dilakukan preprocessing yang 

diawali dengan membaca citra dari path masukkan, kemudian ubah citra menjadi 

mode RGB, lakukan pengolahan noise filter untuk mengurangi noise pada citra, 

ubah citra dari array menjadi sebuah citra, ubah resolusi citra menjadi 128x128 

piksel dengan tetap mempertahankan ukuran rasio citra dan memiliki latar belakang 

warna putih. Kemudian ubah kembali citra menjadi array, ubah citra menjadi aras 

keabuan, ubah citra menjadi citra biner dengan batas ambang kurang dari 0.8, dan 

lakukan proses thinning. Setelah itu simpan citra yang sudah diproses ke path 

keluaran dan print “FINISHED” untuk memberitahu sistem bahwa preprocessing 

telah berhasil dijalankan. 
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E. Flowchart doHaarFDWT 

 
Gambar 3.8 Flowchart doHaarFDWT 

 

Gambar 3.8 adalah flowchart doHaarFDWT. Modul ini digunakan untuk 

melakukan perhitungan Haar Discrete Wavelet Transform.  Tahap awal pada modul 

ini adalah mendapatkan nilai kolom dan baris berdasarkan panjang kolom dan baris 
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array pixels. Kemudian dilakukan perhitungan nilai maksimum siklus atau level 

yang dapat dilakukan oleh DWT. Apabila siklus atau level lebih kecil sama dengan 

nilai maksimum siklus atau level, maka DWT dapat dilakukan. Pertama masukkan 

array pixels ke array ds. Apabila siklus masih dapat dijalankan, maka jalankan 

algoritma Haar DWT dengan menggunakan perhitungan rata-rata dan diferensiasi 

sesuai dengan Rumus 2.1 dan Rumus 2.2.  

Pertama, perhitungan Haar DWT diterapkan pada setiap baris array ds dan 

hasilnya ditampung pada array tempds. Kemudian pindahkan nilai array tempds ke 

array ds. Kedua, perhitungan Haar DWT diterapkan pada setiap kolom array ds 

dan hasilnya ditampung pada array tempds. Kemudian pindahkan nilai array 

tempds ke array ds. Apabila siklus masih dapat dilakukan, maka Haar DWT 

diterapkan kembali hanya pada subband LL pada array pixels. Apabila siklus sudah 

tidak dapat dijalankan, maka modul akan mengembalikan nilai array ds. 
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F. Flowchart featuresDWT 

 
Gambar 3.9 Flowchart featuresDWT 

 

Gambar 3.9 adalah flowchart featuresDWT. Pada tahap ini, modul 

featuresDWT digunakan untuk mengembalikan nilai piksel pada subband LL dari 

citra yang telah dilakukan proses dekomposisi Haar DWT. 
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G. Flowchart Testing Process 

 
Gambar 3.10 Flowchart Testing Process 
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Gambar 3.10 adalah flowchart testing process. Tahap ini dimulai dengan 

memasukkan parameter-parameter yang telah dikirimkan oleh java ketika process 

builder dijalankan ke sebuah variabel array arrParam. Kemudian sistem akan 

membaca file training dan memasukkan setiap baris file ke dalam array trainingSet 

dilanjutkan dengan sistem membaca file testing dan memasukkan setiap baris file 

ke dalam array testSet. Selain itu, nilai K juga diambil dari parameter yang 

dikirimkan. Kemudian setiap elemen pada array testSet dicari tetangga terdekatnya 

sebanyak K dengan menggunakan modul getKNeighborsTest. Kumpulan tetangga 

terdekat dimasukkan ke dalam variabel array neighbors dan dilakukan pemilihan 

identitas yang menjadi mayoritas dalam kumpulan tetangga terdekatnya. Semua 

hasil keputusan identitas yang dipilih untuk data testSet dimasukkan ke dalam 

variabel array predictions.  

Testing process digunakan pada halaman verifikasi yang menguji satu tanda 

tangan dan pada halaman testing yang menguji lebih dari satu tanda tangan 

sekaligus. Apabila tanda tangan yang diuji lebih dari satu maka sistem akan 

menghitung confussion matrix yang akan dipakai untuk menghitung nilai evaluasi 

Accuracy, FAR, dan FRR sesuai dengan Rumus 2.6, Rumus 2.4, dan Rumus 2.5. 

Nilai evaluasi yang telah dihitung akan ditulis pada file hasil testing dan print 

“FINISHED” untuk memberitahu sistem bahwa testing telah berhasil dijalankan. 

Setelah itu, sistem akan print nilai evaluasi tersebut agar dapat langsung diterima 

oleh java untuk ditampilkan pada alert. Apabila tanda tangan yang diuji hanya satu, 

maka identitas predictions akan dibandingkan dengan testSet. Jika identitasnya 

sama, maka statusnya adalah “ACCEPTED”, sedangkan jika identitasnya tidak 

sama, maka statusnya adalah “REJECTED”. Kemudian status ini akan ditulis pada 
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file hasil testing dan juga sistem akan print status agar dapat langsung diterima oleh 

java untuk ditampilkan pada alert. 

 

H. Flowchart getKNeighborsTest 

 
Gambar 3.11 Flowchart getKNeighborsTest 

 

Gambar 3.11 adalah flowchart getKNeighborsTest. Pada tahap ini akan 

diterapkan algoritma K-Nearest Neighbor. Perhitungan jarak antar piksel adalah 
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panjang testInstance dikurangi dua. Karena dua bagian terakhir pada testInstance 

merupakan identitas tanda tangan dan informasi apakah tanda tangan asli atau 

palsu. Kemudian perhitungan Euclidean Distance digunakan untuk mengetahui 

jarak antara testInstance dengan setiap data trainingSet. Data trainingSet tersebut 

dan informasi jaraknya dimasukkan ke dalam array distances. Setelah semua data 

trainingSet dihitung jaraknya, maka dilakukan pengurutan berdasarkan nilai jarak 

terkecil hingga terbesar. Selanjutnya data dimasukkan ke dalam array neighbors 

sebanyak K. Setelah selesai, maka modul ini akan mengembalikan array neighbors. 

 

I. Flowchart Euclidean Distance 

 
Gambar 3.12 Flowchart Euclidean Distance 

 

 Gambar 3.12 adalah flowchart Euclidean Distance. Modul ini digunakan 

untuk menghitung jarak antara satu data dengan data lainnya dengan menggunakan 

rumus Euclidean Distance sesuai dengan Rumus 2.3. 

 

Implementasi algoritma discrete..., Joshia Putra, FTI UMN, 2019



 

35 

 

J. Flowchart Tab Testing 

 
Gambar 3.13 Flowchart Tab Testing 

 

 Gambar 3.13 adalah flowchart tab testing. Halaman testing digunakan untuk 

memverifikasi banyak tanda tangan sekaligus. Sebelum tanda tangan diuji pada 

modul testing signature, maka pengguna harus memilih citra tanda tangan. 

Kumpulan citra tanda tangan yang telah dipilih akan dimasukkan ke dalam kelas 

Signature dan akan ditampilkan pada tabel. Pengguna juga dapat mereset semua 
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data yang telah dimasukkan. Apabila status hasil testing signature adalah 

“success”, maka sistem akan menampilkan alert berupa informasi tanda tangan 

berhasil diuji dan informasi nilai evaluasi hasil pengujian tersebut. Sedangkan 

apabila status adalah “fail”, maka sistem akan menampilkan alert berupa informasi 

tanda tangan gagal diuji. 
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K. Flowchart Testing Signature 

 
Gambar 3.14 Flowchart Testing Signature 
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 Gambar 3.14 adalah flowchart testing signature. Proses testing dijalankan 

dengan thread. Ketika thread dijalankan, maka sistem akan menampilkan progress 

dialog untuk memberikan informasi mengenai proses testing yang sedang berjalan. 

Kemudian sistem akan membaca file hasil training dan memasukkannya ke dalam 

beberapa variabel yang akan digunakan pada saat testing, dilanjutkan dengan 

membuat sebuah file testing. Kemudian setiap informasi path citra dari kelas 

Signature yang berada pada variabel data_test akan diubah menjadi file citra dan 

nilai setiap piksel dari citra dimasukkan ke dalam variabel array pixels. Kemudian 

sistem akan menjalankan modul doHaarFDWT() untuk melakukan proses Haar 

DWT dilanjutkan dengan menjalankan modul featuresDWT() untuk mendapatkan 

nilai piksel dari subband LL atau perkiraan gambar. Semua nilai piksel, identitas 

tanda tangan, dan informasi tanda tangan asli atau palsu dimasukkan ke dalam 

variabel value. Kemudian sistem akan menambahkan satu baris baru pada file 

testing yang berisikan konten variabel value. 

Selanjutnya sistem akan menjalankan proses testing pada python dengan 

mengirimkan beberapa parameter. Sistem akan melakukan pengecekan apakah citra 

tanda tangan telah berhasil dijalankan dengan baik atau tidak dengan membaca hasil 

keluaran dari file python yang telah dijalankan. Beberapa informasi nilai evaluasi 

hasil dari testing ini akan dimasukkan ke dalam variabel array arrResult dan diubah 

menjadi tipe data float. Kemudian sistem akan memberikan notifikasi bahwa thread 

sudah selesai dijalankan dan menutup progress dialog. 
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L. Flowchart Tab Training 

 
Gambar 3.15 Flowchart Tab Training 
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 Gambar 3.15 adalah flowchart tab training. Halaman training digunakan 

untuk melakukan training terhadap tanda tangan. Sebelum tanda tangan dilatih pada 

modul training signature, maka pengguna harus mengisi kolom level dekomposisi 

dan memilih citra tanda tangan. Kumpulan citra tanda tangan yang telah dipilih 

akan dimasukkan ke dalam kelas Signature dan akan ditampilkan pada tabel. 

Pengguna juga dapat mereset semua data yang telah dimasukkan. Apabila status 

hasil training signature adalah “success”, maka sistem akan menampilkan alert 

berupa informasi tanda tangan berhasil dilatih dan informasi nilai akurasi hasil 

pelatihan tersebut. Sedangkan apabila status adalah “fail”, maka sistem akan 

menampilkan alert berupa informasi tanda tangan gagal dilatih. 

 

M. Flowchart getHaarMaxCycles 

 
Gambar 3.16 Flowchart getHaarMaxCycles 

 

Gambar 3.16 adalah flowchart getHaarMaxCycles. Modul ini digunakan 

untuk melakukan perhitungan nilai maksimum siklus atau level yang dapat 
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dilakukan oleh DWT dengan membagi dua panjang kolom pada setiap iterasi 

selama kolom lebih besar dari satu. 

 

N. Flowchart Training Signature 

 
Gambar 3.17 Flowchart Training Signature 
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 Gambar 3.17 adalah flowchart training signature. Proses training 

dijalankan dengan thread. Ketika thread dijalankan, maka sistem akan 

menampilkan progress dialog untuk memberikan informasi mengenai proses 

testing yang sedang berjalan. Kemudian sistem akan membuat sebuah file training. 

Setiap informasi path citra dari kelas Signature yang berada pada variabel 

data_train akan diubah menjadi file citra dan nilai setiap piksel dari citra 

dimasukkan ke dalam variabel array pixels. Kemudian sistem akan menjalankan 

modul doHaarFDWT() untuk melakukan proses Haar DWT dilanjutkan dengan 

menjalankan modul featuresDWT() untuk mendapatkan nilai piksel dari subband 

LL atau perkiraan gambar. Semua nilai piksel dan identitas tanda tangan 

dimasukkan ke dalam variabel value. Kemudian sistem akan menambahkan satu 

baris baru pada file training yang berisikan konten variabel value.  

Selanjutnya sistem akan menjalankan proses training pada python dengan 

mengirimkan beberapa parameter. Sistem akan melakukan pengecekan apakah citra 

tanda tangan telah berhasil dijalankan dengan baik atau tidak dengan membaca hasil 

keluaran dari file python yang telah dijalankan. Nilai akurasi hasil dari testing akan 

dimasukkan ke dalam variabel array arrResult dan diubah menjadi tipe data float. 

Kemudian sistem akan memberikan notifikasi bahwa thread sudah selesai 

dijalankan dan menutup progress dialog. 
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O. Flowchart Training Process 

 
Gambar 3.18 Flowchart Training Process 

 

Gambar 3.18 adalah flowchart training process. Tahap ini dimulai dengan 

memasukkan parameter-parameter yang telah dikirimkan oleh java ketika process 

builder dijalankan ke sebuah variabel array arrParam. Kemudian sistem akan 

membaca file training dan memasukkan 70% baris file ke dalam array trainingSet 

dan 30% baris file ke dalam array testSet secara acak. 

Implementasi algoritma discrete..., Joshia Putra, FTI UMN, 2019



 

44 

 

Training KNN dilakukan dengan nilai K=1 sampai dengan K=10. Training 

KNN dilakukan dengan menggunakan modul getKNeigbors. Kumpulan tetangga 

terdekat dimasukkan ke dalam variabel array neighbors dan dilakukan pemilihan 

identitas yang menjadi mayoritas dalam kumpulan tetangga terdekatnya. Semua 

hasil keputusan identitas yang dipilih untuk data testSet dimasukkan ke dalam 

variabel array predictions. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan nilai 

akurasi.  

Pada akhir proses, sistem akan menentukan nilai K terbaik berdasarkan nilai 

akurasi yang paling besar. Nilai K terbaik, level dekomposisi, dan nilai akurasi 

terbaik akan ditulis pada file hasil training. Kemudian sistem akan print 

“FINISHED” untuk memberitahu sistem bahwa training telah berhasil dijalankan 

dan print nilai akurasi agar dapat langsung diterima oleh java untuk ditampilkan 

pada alert. 
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P. Flowchart getKNeighbors 

 
Gambar 3.19 Flowchart getKNeighbors 

 

 Gambar 3.19 adalah flowchart getKNeighbors. Modul ini merupakan modul 

yang mirip dengan flowchart getKNeighborsTest yang terdapat pada Gambar 3.11.  

Namun yang membedakan adalah panjang testInstance dikurangi satu. Karena pada 

proses training tidak ada informasi apakah tanda tangan asli atau palsu. Jadi hanya 

ada satu bagian di paling akhir yang berisikan informasi identitas tanda tangan. 
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Q. Flowchart Tab Preprocessing 

 
Gambar 3.20 Flowchart Tab Preprocessing 
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 Gambar 3.20 adalah flowchart tab preprocessing. Halaman preprocessing 

digunakan untuk melakukan preprocessing citra tanda tangan. Sebelum tanda 

tangan di proses pada modul preprocessing signature, maka pengguna harus 

memilih lokasi penyimpanan hasil preprocessing citra dan memilih citra tanda 

tangan. Kumpulan citra tanda tangan yang telah dipilih akan dimasukkan ke dalam 

kelas Signature dan akan ditampilkan pada tabel. Pengguna juga dapat mereset 

semua data yang telah dimasukkan. Apabila status hasil preprocessing signature 

adalah “success”, maka sistem akan menampilkan alert berupa informasi tanda 

tangan berhasil dilakukan preprocessing, selain status tersebut maka sistem akan 

menampilkan alert berupa informasi tanda tangan gagal dilakukan preprocessing. 
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R. Flowchart Preprocessing Signature 

 
Gambar 3.21 Flowchart Preprocessing Signature 

 

 Gambar 3.21 adalah flowchart preprocessing signature. Proses 

preprocessing dijalankan dengan thread. Ketika thread dijalankan, maka sistem 
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akan menampilkan progress dialog. Kemudian sistem akan membuat sebuah file 

baru untuk menampung kumpulan path lokasi citra masukkan yang akan 

dilanjutkan dengan proses preprocessing pada python melalui process builder pada 

java. Saat menjalankan file python, sistem juga mengirimkan beberapa parameter 

yang akan digunakan pada proses preprocessing. Hasil dari proses preprocessing 

ini akan dimasukkan ke dalam variabel status. Kemudian sistem akan memberikan 

notifikasi bahwa thread sudah selesai dijalankan dan menutup progress dialog. 

 

3.2.3 Rancangan Antarmuka 

 
Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Halaman Tab Verifikasi 

 

Gambar 3.22 adalah rancangan antarmuka halaman tab verifikasi yang akan 

muncul ketika program pertama kali dijalankan. Pengguna dapat menekan tombol 

Pilih Tanda Tangan untuk memilih citra tanda tangan melalui window file chooser. 

Setelah citra tanda tangan dipilih, maka citra akan ditampilkan pada placeholder. 
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Pengguna harus mengisi kolom ID Tanda Tangan dan menekan tombol Verifikasi 

untuk memulai verifikasi sebuah tanda tangan. 

 

 
Gambar 3.23 Rancangan Antarmuka Halaman Tab Preprocessing 

 

Gambar 3.23 adalah rancangan antarmuka halaman tab preprocessing yang 

akan muncul ketika tab Preprocessing Data ditekan. Pengguna dapat menekan 

tombol Masukkan Data untuk memilih citra tanda tangan melalui window file 

chooser. Setelah citra tanda tangan dipilih, maka informasi nama dan lokasi citra 

tanda tangan yang dipilih akan ditampilkan pada tabel. Pengguna juga dapat 

mereset data tanda tangan yang telah dipilih dengan menekan tombol Reset Data. 

Tombol Lokasi Simpan digunakan untuk memilih lokasi penyimpanan citra hasil 

preprocessing melalui directory chooser. Path lokasi yang dipilih akan ditampilkan 
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disamping tombol Lokasi Simpan. Untuk melakukan preprocessing, maka 

pengguna harus menekan tombol Preprocessing Data. 

 

 
Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Halaman Tab Training 

 

Gambar 3.24 adalah rancangan antarmuka halaman tab training yang akan 

muncul ketika tab Training Data ditekan. Tombol Masukkan Data, Reset Data, dan 

tabel memiliki fungsi yang sama dengan tab Preprocessing Data. Untuk melakukan 

training, maka pengguna harus mengisi kolom level dekomposisi DWT dan 

menekan tombol Training Data. 
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Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Halaman Tab Testing 

 

Gambar 3.25 adalah rancangan antarmuka halaman tab testing yang akan 

muncul ketika tab Testing Data ditekan. Tombol Masukkan Data, Reset Data, dan 

tabel memiliki fungsi yang sama dengan tab Preprocessing Data. Untuk melakukan 

testing, maka pengguna harus menekan tombol Testing Data. 
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Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Progress Dialog 

 

 Gambar 3.26 adalah rancangan antarmuka progress dialog yang akan 

ditampilkan ketika sistem sedang melakukan suatu proses. Pengguna dapat 

membatalkan proses dengan menekan tombol Cancel pada progress dialog. 
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Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Alert 

 
Gambar 3.27 adalah rancangan antarmuka alert. Alert ini berfungsi untuk 

memberikan informasi mengenai hasil dari sebuah proses, seperti tanda tangan 

diterima, tanda tangan ditolak, tanda tangan berhasil dilakukan training, dan 

lainnya. 
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Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka File Chooser 

 

Gambar 3.28 adalah rancangan antarmuka file chooser. Pada dasarnya 

tampilan file chooser mirip dengan directory chooser, dimana kedua antarmuka ini 

digunakan oleh pengguna untuk memilih citra tanda tangan atau lokasi 

penyimpanan citra.
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