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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut. 

1. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan pembelajaran terhadap buku, jurnal, artikel, maupun 

referensi lain, yang tersedia secara online maupun offline, yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Perancangan dan implementasi aplikasi 

Tahapan ini meliputi analisis terhadap tahapan dan prosedur apa saja yang 

harus dilakukan oleh aplikasi tersebut, dan bagaimana tampilannya. 

Rancangan tersebut didokumentasikan ke dalam bentuk diagram alir. 

Kemudian dipilih sebuah bahasa pemrograman yang dapat menyediakan 

fungsionalitas yang dibutuhkan, sehingga selanjutnya aplikasi dapat mulai 

dibangun. 

3. Testing dan debugging aplikasi 

Sambil membangun aplikasi, diadakan serangkaian pengujian terhadap setiap 

fungsi yang dibuat dalam aplikasi untuk memastikan supaya fungsi-fungsi 

tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan terintegrasi ke dalam aplikasi.  

4. Pengumpulan sampel data  

Sampel data dikumpulkan dengan melibatkan beberapa responden untuk 

mengoperasikan aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi merekam data yang 

dimasukkan oleh responden untuk keperluan analisis sampel data lebih lanjut. 
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Selain itu, responden juga diminta untuk mengisi kuesioner agar diperoleh 

data yang sifatnya subjektif. 

5. Analisis sampel data 

Sampel data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan 

akurasi dan waktu yang diperlukan aplikasi untuk mengenali karakter yang 

ditulis oleh responden, juga untuk mengetahui fitur apa saja dalam metode 

feature extraction yang membuat prosesnya cepat dan hasilnya akurat. 

6. Penulisan laporan 

Sebuah laporan mengenai hasil penelitian ditulis dengan bertahap, mulai dari 

studi pustaka hingga penarikan kesimpulan dari hasil analisis data penelitian. 

 

3.2   Rancangan Aplikasi 

Secara garis besar, aplikasi bekerja dengan cara merekam informasi yang 

didapat dari cara menulis pengguna. Kemudian, pada tahap ekstraksi, 

dikumpulkan fitur-fitur dari karakter yang ditulis. Lalu, pada tahap komparasi, 

fitur yang diperoleh tersebuh dibandingkan dengan fitur yang telah terdaftar pada 

database. Selain fungsi-fungsi di atas, aplikasi juga dapat melakukan hal seperti 

pengaturan ukuran canvas, pengelolaan database fitur, dan lain-lain.  

Pekerjaan yang dilakukan aplikasi dapat dibagi menjadi sembilan prosedur 

utama. Kesembilan prosedur tersebut dibahas pada subsubbabnya masing-masing. 

Berikut diberikan diagram balok untuk aplikasi ini. 
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Gambar 3.1. Diagram alir aplikasi secara garis besar. 

 

3.2.1   Prosedur Penulisan 

Prosedur ini dipanggil setiap kali alat tulis disentuhkan ke bidang tulis, dan 

terus dilakukan sampai alat tulis tersebut diangkat dari bidang tulis. Prosedur ini 

terbagi menjadi prosedur utama penulisan dan prosedur normalisasi penulisan. 

Berikut pembahasan kedua prosedur tersebut.  

  

A. Prosedur Utama Penulisan 

Tujuan prosedur ini ialah untuk merekam informasi, berupa koordinat x dan y 

yang dilalui oleh alat tulis, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai posisi 

tersebut, goresan demi goresan, sehingga membentuk sebuah karakter. Sebelum 

alat tulis diangkat, prosedur ini tidak akan selesai. Diagram alir untuk prosedur ini 

diberikan pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram alir untuk prosedur utama penulisan. 

 

B. Prosedur Normalisasi Goresan 

Prosedur ini berfungsi untuk mengolah informasi posisi berupa nilai x dan y 

yang telah didapat, dengan cara dinormalisasi terhadap ukuran canvas, sehingga 

nilai-nilai tersebut berada dalam rentang nol hingga satu, inklusif. Untuk 

selanjutnya, rentang ini juga dapat ditulis dengan notasi [0, 1]. Gambar 3.3 

memperlihatkan diagram alir untuk prosedur ini. 

 
Gambar 3.3. Diagram alir untuk prosedur normalisasi goresan. 
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3.2.2   Prosedur Ekstraksi Fitur 

Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh fitur-fitur yang merupakan ciri dari 

sebuah karakter, dari goresan-goresan yang telah dibentuk oleh alat tulis. Prosedur 

ini dijalankan setiap kali alat tulis diangkat dari bidang tulis. Fitur yang 

diekstraksi terdiri dari delapan belas fitur yang telah dibahas sebelumnya pada 

subbab 2.4. Dari delapan belas fitur tersebut, beberapa diantaranya memerlukan 

fitur lain untuk diekstraksi terlebih dahulu. Berikut merupakan prosedur urutan 

ekstraksi fitur dalam aplikasi ini.  

 

A. Prosedur Utama Ekstraksi Fitur 

Prosedur utama ini bertujuan untuk memanggil subrutin-subrutin yang 

berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur. Subrutin-subrutin ini dibahas pada poin 

B hingga T. Setelah semua fitur diekstraksi, maka proses dilanjutkan dengan 

prosedur komparasi, yang dibahas pada subsubbab 3.2.3. Untuk prosedur ini, 

gambar 3.4 mendeskripsikan diagram alirnya. 

 
Gambar 3.4. Diagram alir untuk prosedur utama ekstraksi fitur. 

 

B. Ekstraksi Bounding Box 

Dalam prosedur ini, diekstraksi bounding box untuk setiap goresan, dan 

bounding box untuk keseluruhan karakter. Gambar 3.5 memuat diagram alir untuk 
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proses ini, dimana array boxes merupakan bounding box untuk tiap goresan, 

sementara bounding box untuk keseluruhan karakter ditentukan oleh x_batas_kiri, 

x_batas_kanan, y_batas_atas, dan y_batas_bawah. 

 
Gambar 3.5. Diagram alir untuk ekstraksi bounding box. 

 

C. Ekstraksi Arah Penulisan 

Prosedur ini mengekstraksi arah penulisan dari setiap goresan. Ingat bahwa 

arah goresan terbagi menjadi sembilan. Namun, tidak setiap goresan menuju ke 

arah tersebut. Misalnya saja, mungkin ada goresan yang menyudut ke kanan 

sebesar 25
o
. Untuk itu, diperlukan standar mengenai arah tulisan. Standar yang 

dipakai oleh penulis dicantumkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Konversi sudut menjadi arah penulisan 

Arah penulisan Sudut (dalam derajat) searah jarum jam dari sumbu x positif 

Kanan 0 hingga 22.5 atau 337.5 hingga 360 

Kanan atas 22.5 hingga 67.5 

Atas 67.5 hingga 112.5 

Kiri atas 112.5 hingga 157.5 
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Tabel 3.1. Konversi sudut menjadi arah penulisan (lanjutan) 

Arah penulisan Sudut (dalam derajat) searah jarum jam dari sumbu x positif 

Kiri 157.5 hingga 202.5 

Kiri bawah 202.5 hingga 247.5 

Bawah 247.5 hingga 292.5 

Kanan bawah 292.5 hingga 337.5 

 

Gambar 3.6 berikut ini memperjelas pembagian arah. 

 
Gambar 3.6. Konversi sudut menjadi arah penulisan 

Diagram alir untuk prosedur ini diberikan pada gambar 3.7. Hasil ekstraksi 

disimpan dalam array arah. 

 
Gambar 3.7. Diagram alir untuk ekstraksi arah penulisan. 

Algoritma midpoint line yang tertera pada diagram alir di atas sesuai dengan 

yang telah dibahas pada subbab 2.10. Fungsi putpixel yang terdapat pada subbab 

yang sama didefinisikan dengan pseudocode berikut. Dalam fungsi ini, parameter 

j dan dir didapat dari prosedur ekstraksi fitur arah seperti pada gambar 3.8.  
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Gambar 3.8. Pseudocode untuk fungsi putpixel pada algoritma midpoint line. 

Perhatikan bahwa fungsi ini bekerja dengan array yang sifatnya diskrit. Untuk 

itu perlu suatu konversi dari sebuah titik (x,y) pada rentang kontinu menjadi titik 

(x,y) diskrit. Maka, digunakan scale untuk mengubah rentang [0, 1] kontinu 

menjadi rentang [0, scale-1] yang diskrit. Dalam aplikasi ini, scale bernilai 30. 

Selain itu, disediakan pula array intersection untuk menampung potongan 

antar goresan, untuk dipakai pada prosedur ekstraksi lain. 

Selanjutnya, terdapat array pixel. Array pixel dapat dianggap sebagai data 

bitmap apabila canvas yang digunakan berbentuk persegi dengan sisi sebesar 

scale. Maka, array ini menyimpan informasi apakah suatu pixel pada bitmap 

tersebut bewarna hitam (terkena alat tulis) ataupun tidak. Namun, array ini 

sekaligus menyimpan informasi mengenai arah. Nilai arah dibuat dalam bentuk 

2
n
, sehingga dengan menggunakan bitwise operator dapat dimanipulasi hasilnya 

dengan mudah. Oleh karena itu, digunakan bitwise or untuk menambah nilai arah 

pada array pixel. Tabel 3.2 berikut ini mendeskripsikan nilai arah. 

Tabel 3.2. Nilai arah 

Arah Nilai arah n, dimana 2
n
 = nilai arah Nilai arah dalam biner 

Kanan 1 0 00000001 

Kanan bawah 2 1 00000010 

Bawah 4 2 00000100 

Kiri bawah 8 3 00001000 

Kiri 16 4 00010000 
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Tabel 3.2. Nilai arah (lanjutan) 

Arah Nilai arah n, dimana 2
n
 = nilai arah Nilai arah dalam biner 

Kiri atas 32 5 00100000 

Atas 64 6 01000000 

Kanan atas 128 7 10000000 

 

Berdasarkan hal ini pula, apabila nilai pixel[y][x] bernilai 0, berarti pixel 

tersebut tidak terpengaruh terhadap algoritma midpoint line, yang 

mengimplikasikan bahwa pixel tersebut tidak hitam. Nilai pixel positif 

mengimplikasikan sudah terdapat setidaknya satu arah goresan pada pixel 

tersebut, yang mengindikasikan bahwa pixel tersebut hitam. 

 

D. Ekstraksi Zonasi 

Dalam prosedur ini, didapatkan sebuah array dua dimensi yang merupakan 

fitur zonasi dari karakter tersebut. Pada aplikasi ini, zonasi dilakukan dengan 

membagi bounding box sebuah karakter menjadi 10 x 10 persegi panjang yang 

lebih kecil. Hasilnya disimpan dalam array zone. Gambar 3.9 menunjukkan 

diagram alir untuk prosedur ini. 

 
Gambar 3.9. Diagram alir untuk prosedur ekstraksi zonasi 
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Seperti pada array pixel, sebuah zona (x,y) dinyatakan hitam apabila nilai 

zone[y][x] > 0. Untuk zone[y][x] = 0, zona tersebut dinyatakan putih. 

 

E. Ekstraksi lubang 

Untuk mendapatkan fitur lubang, digunakan algoritma flood fill termodifikasi. 

Pseudocode untuk algoritma flood fill termodifikasi ini diberikan pada gambar 

3.10. 

 
Gambar 3.10. Pseudocode untuk algoritma flood fill termodifikasi. 

Untuk selanjutnya, algoritma ini cukup diacu dengan flood fill saja. 

Fitur jumlah lubang dicari dengan melakukan flood fill. Gambar 3.11 

memperlihatkan diagram alir untuk prosedur ini. Perhatikan bahwa lubang 

merupakan daerah pixel putih yang dikelilingi pixel hitam. Dengan demikian, 

pixel putih yang terletak di sisi bidang tulis bukanlah lubang, karena tidak 

dikelilingi pixel hitam. 
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Gambar 3.11. Diagram alir untuk prosedur ekstraksi lubang. 

 

F. Ekstraksi Keterhubungan 

Prosedur ekstraksi fitur ini mirip dengan fitur lubang, hanya saja flood fill 

dilakukan pada pixel hitam, bukan pixel putih. Diagram alir untuk prosedur 

ekstraksi fitur keterhubungan ditunjukkan pada gambar 3.12. 

 
Gambar 3.12. Diagram alir untuk prosedur ekstraksi keterhubungan 

 

G. Ekstraksi Jarak Goresan 

Untuk mendapatkan fitur jarak, maka data posisi pertama untuk tiap goresan 

dibandingkan dengan data posisi terakhirnya. Jarak antara keduanya merupakan 
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jarak goresan yang dicari. Gambar 3.13 merupakan diagram alir untuk melakukan 

hal tersebut. 

 
Gambar 3.13. Diagram alir untuk prosedur ekstraksi jarak goresan. 

 

H. Ekstraksi Panjang Goresan 

Mirip dengan ekstraksi jarak goresan, hanya saja untuk mendapatkan fitur 

panjang, setiap data harus dievaluasi. Gambar 3.14 berisikan diagram alir untuk 

prosedur tersebut. 

 
Gambar 3.14. Diagram alir untuk prosedur ekstraksi panjang goresan 

  

 

 

Implementasi Metode ..., Archie Pusaka,FTI UMN, 2014



38 

 

 

 

I. Ekstraksi Keterbukaan 

Terdapat delapan arah keterbukaan, dimana setiap karakter dapat memiliki 

lebih dari satu arah keterbukaan. Delapan arah tersebut telah dicantumkan di tabel 

3.1. Untuk dapat dinyatakan terbuka ke suatu arah, maka harus terdapat sebuah 

zona putih, dimana ke arah tersebut hanya terdapat zona putih saja. Selain itu, ke 

kedua arah yang tegak lurus dengannya, harus terdapat zona hitam. Ilustrasi 

mengenai definisi keterbukaan yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.15 

berikut. 

 
Gambar 3.15. Ilustrasi keterbukaan berdasarkan definisi yang digunakan. 

Pada ilustrasi di atas, terdapat karakter ‘A’ yang telah mengalami zonasi. 

Karakter ini terbuka ke bawah karena terdapat zona x, dimana hanya memiliki 

zona putih ke arah bawah (ditandai panah hitam), sementara ke kedua arah yang 

tegak lurus dengannya (yaitu kiri dan kanan, ditandai panah merah), terdapat zona 

hitam. Di lain sisi, karakter ini tidak terbuka ke atas. Misalnya pada zona y yang 

tidak memiliki pixel hitam ke arah kanan (ditandai panah biru). Seandainya 

terdapat zona hitam di kanan zona y, maka karakter ini menjadi terbuka ke atas 

pula. Tabel 3.3 di bawah ini digunakan untuk mengetahui arah mana yang tegak 

lurus terhadap suatu arah lainnya. 
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Tabel 3.3. Arah yang saling tegak lurus. 

Arah Tegak lurus dengan arah 

Kanan Atas dan bawah 

Kanan bawah Kanan atas dan kiri bawah 

Bawah Kanan dan kiri 

Kiri bawah Kanan bawah dan kiri atas 

Kiri Bawah dan atas 

Kiri atas Kiri bawah dan kanan atas 

Atas Kiri dan kanan 

Kanan atas Kiri atas dan kanan bawah 

 

Gambar 3.16 melukiskan diagram alir dari prosedur ekstraksi keterbukaan. 

 
Gambar 3.16. Diagram alir untuk ekstraksi keterbukaan. 

 

J. Ekstraksi Potongan 

Untuk mengekstraksi fitur potongan, digunakan array intersections yang 

didapat dari fungsi putpixel saat mengekstraksi fitur arah (bagian 3.2.2 C). 

Terkadang, terdapat titik potong yang memanjang, sehingga tampak seperti lebih 

dari sebuah titik potong. Untuk mengeliminasi hal itu, kembali digunakan 

algoritma flood fill untuk mengetahui titik potong pada pixel yang bersebelahan. 
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Kumpulan titik potong pada pixel yang bersebelahan dianggap sebagai satu titik 

potong. Diagram alir untuk proses ini disediakan pada gambar 3.17. 

 
Gambar 3.17. Diagram alir untuk ekstraksi potongan. 

 

K. Ekstraksi Kecepatan Menulis 

Kecepatan menulis dapat diukur dengan waktu yang diperlukan untuk menulis 

sebuah karakter tertentu. Agar lebih halus, bisa saja pengukuran dilakukan lebih 

dari sekali, misalnya saat 50% karakter selesai dan saat selesai (100%). Pada 

aplikasi ini, pengukuran dilakukan 10 kali, yaitu setiap 10% karakter diselesaikan. 

Untuk melakukannya, diperlukan total panjang dari karakter yang diekstraksi, 

yang didapatkan saat ekstraksi fitur panjang (bagian 3.2.2 H). Pada gambar 3.18, 

diberikan diagram alir prosedur ini. 
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Gambar 3.18. Diagram alir untuk ekstraksi kecepatan menulis. 

 

L. Ekstraksi Histogram Kolom 

Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan array zone yang didapat saat 

ekstraksi zonasi dilakukan (bagian 3.2.2 D). Diagram alir untuk proses ini 

disediakan di bawah ini, pada gambar 3.19.  

 
Gambar 3.19. Diagram alir untuk ekstraksi histogram kolom 
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M. Ekstraksi Histogram Arah 

Serupa dengan ekstraksi histogram kolom, proses ekstraksi histogram arah 

juga memanfaatkan array zone. Ingat bahwa array zone berisi nilai arah yang 

dapat dimanipulasi dengan bitwise operator. Setiap zona dapat berisi lebih dari 

satu arah. Oleh karena itu, digunakan bitwise and untuk mengekstraksi masing-

masing arah. Diagram alir untuk proses ini terdapat pada gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20. Diagram alir untuk ekstraksi histogram arah. 

 

N. Ekstraksi Pusat Massa 

Dalam ekstraksi pusat massa, array pixel kembali dimanfaatkan. Posisi x 

dari pusat massa didapatkan dengan menghitung rata-rata posisi x dari seluruh 

pixel hitam. Posisi y didapatkan dengan cara yang serupa. 

 
Gambar 3.21. Diagram alir untuk ekstraksi pusat massa 
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O. Ekstraksi Kelurusan 

Proses ekstraksi kelurusan memerlukan panjang dan jarak untuk setiap 

goresan. Karena panjang dan jarak dapat diperoleh dari ekstraksi panjang dan 

ekstraksi jarak (bagian 3.2.2 G dan 3.2.2 H), maka penentuan kelurusan dapat 

dilakukan. Dalam aplikasi ini, sebuah garis dianggap sebagai garis lurus apabila 

rasio jarak terhadap panjang lebih dari 90%. Gambar 3.22 menunjukkan diagram 

alir untuk proses ini. 

 
Gambar 3.22. Diagram alir untuk ekstraksi kelurusan 

 

P. Ekstraksi Rasio Sisi dan Alas 

Informasi mengenai bounding box diperlukan untuk menemukan rasio sisi dan 

alas. Ekstraksi ini menghasilkan dua titik untuk setiap goresan, yaitu titik ketika 

alat tulis disentuh ke bidang tulis, dan ketika alat tulis diangkat dari bidang tulis. 

Gambar 3.23 mendeskripsikan diagram alir proses ini. 

 
Gambar 3.23. Diagram alir untuk ekstraksi rasio sisi dan alas 
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Q. Ekstraksi Posisi Relatif 

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui posisi relatif dari sebuah goresan 

dengan goresan lainnya. Yang digunakan dalam aplikasi ini terdiri dari tiga 

perbandingan. Pertama, apakah bounding box dari masing-masing goresan saling 

berpotongan. Kedua, apakah bounding box dari goresan pertama ada di atas, di 

bawah, atau tidak keduanya, dari bounding box goresan kedua. Ketiga, seperti 

perbandingan kedua, hanya saja arahnya horizontal (ke kiri dan ke kanan). 

Bounding box dari masing-masing goresan didapatkan dari ekstraksi bounding 

box pada bagian 3.2.2 B. Ilustrasi pada gambar 3.24 memberikan gambaran 

mengenai posisi relatif yang dimaksudkan. 

 
Gambar 3.24. Ilustrasi penjelasan posisi relatif 

Diagram alir untuk ekstraksi posisi relatif diberikan pada gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25. Diagram alir untuk ekstraksi posisi relatif. 
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3.2.3   Prosedur Komparasi Fitur  

Prosedur ini dilakukan setelah proses ekstraksi fitur dilakukan. Fitur-fitur 

yang diekstraksi dari sebuah karakter yang baru ditulis, kemudian dibandingkan 

dengan fitur-fitur dari karakter-karakter lain yang sudah pernah didaftarkan 

sebelumnya. Karakter yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi dengan karakter 

yang ditulis, dianggap sebagai karakter yang dimaksudkan oleh penulis. Untuk 

selanjutnya, proses ini disebut menebak, karena hasilnya hanya berupa tebakan 

berdasarkan tingkat kemiripan. 

Tingkat kemiripan antara sepasang karakter ditentukan dari hasil 

perbandingan delapan belas fitur yang telah diekstraksi sebelumnya. Berdasarkan 

ide dari fuzzy logic, setiap fitur yang dibandingkan dapat diberikan nilai nol, satu, 

atau bilangan riil apapun diantaranya. Oleh karena itu, didapatkan delapan belas 

nilai, semua dalam rentang antara nol hingga satu, inklusif. Nilai yang diberikan 

oleh masing-masing fitur untuk selanjutnya disebut nilai komparasi. 

Delapan belas nilai komparasi yang didapat oleh suatu pasangan harus 

dibandingkan dengan delapan belas nilai yang diperoleh dari pasangan lain. Untuk 

menyederhanakan masalah, fungsi yang digunakan untuk pembandingnya ialah 

fungsi penjumlahan. Dengan demikian, yang menjadi tingkat kemiripan antara 

sepasang karakter ialah jumlah dari nilai komparasi kedelapan belas fitur tersebut. 

Karakter dengan tingkat kemiripan tertinggilah yang menjadi keluaran, yaitu hasil 

tebakan, dari prosedur ini. 

Di bawah ini merupakan diagram alir untuk prosedur komparasi fitur secara 

garis besar, diikuti dengan serangkaian diagram alir untuk komparasi masing-

masing fitur. 
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A. Prosedur Utama Komparasi Fitur 

Prosedur utama komparasi fitur bertugas untuk memeriksa semua cara 

penulisan karakter yang sudah terdaftar, dan membandingkannya dengan karakter 

yang terakhir ditulis pengguna. Karakter yang paling mirip berdasarkan jumlah 

dari perbandingan delapan belas fitur, akan ditampilkan. Gambar 3.26 merupakan 

diagram alir untuk prosedur utama komparasi fitur. 

 
Gambar 3.26. Diagram alir untuk prosedur utama komparasi fitur. 

 

B. Komparasi Jumlah Goresan 

Proses ini dilakukan dengan mencari selisih dari jumlah goresan kedua 

karakter, kemudian memasukkannya sebagai penyebut dalam pecahan, untuk 

membuat nilai pecahan semakin kecil saat selisih membesar. Nilai yang diberikan 

pecahan ini merupakan nilai komparasinya. Untuk lebih jelasnya, diagram alir 

untuk proses ini disajikan pada gambar 3.27. 
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Gambar 3.27. Diagram alir untuk komparasi jumlah goresan 

 

C. Komparasi Wilayah Ternormalisasi 

Setelah mengekstraksi bounding box, dapat dicari wilayah ternormalisasi 

untuk masing-masing goresan. Rasio dari dua wilayah ini yang menjadi nilai 

komparasi untuk fitur ini. Diagram alir proses ini dimuat pada gambar 3.28.  

 
Gambar 3.28. Diagram alir untuk komparasi wilayah ternormalisasi. 

 

D. Komparasi Aspek Rasio 

Serupa dengan wilayah ternormalisasi, komparasi aspek rasio juga 

menggunakan bounding box. Nilai komparasinya juga diambil dari rasio antar dua 

aspek rasio. Diagram alir proses ini dapat dilihat pada gambar 3.29. 
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Gambar 3.29. Diagram alir untuk komparasi aspek rasio. 

 

E. Komparasi Arah Penulisan 

Arah untuk tiap goresan dibandingkan. Nilai komparasi fitur ini adalah 

banyaknya arah yang sama untuk tiap goresan. Diagram alir untuk proses ini 

dicantumkan pada gambar 3.30. 

 
Gambar 3.30. Diagram alir untuk komparasi arah. 
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F. Komparasi Zonasi 

Nilai komparasi untuk fitur ini ditentukan dari banyaknya zona di posisi yang 

sama dan bewarna sama. Semakin banyak zona yang sama, nilainya semakin 

tinggi. Gambar 3.31 memperlihatkan diagram alir untuk proses ini. 

 
Gambar 3.31. Diagram alir untuk komparasi zonasi. 

 

G. Komparasi Lubang 

Proses komparasi lubang sesederhana komparasi jumlah goresan, hanya saja 

yang dibandingkan adalah jumlah lubang. Diagram alir proses ini disertakan pada 

gambar 3.32. 

 
Gambar 3.32. Diagram alir untuk komparasi lubang. 
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H. Komparasi Keterhubungan 

Komparasi keterhubungan dilakukan serupa seperti komparasi lubang dan 

komparasi jumlah goresan. Diagram alir untuk proses ini diletakkan pada gambar 

3.33. 

 
Gambar 3.33. Diagram alir untuk komparasi keterhubungan. 

 

I. Komparasi Jarak Goresan 

Untuk membandingkan fitur jarak, diambil rasio antara selisih dua jarak dan 

jarak terpendeknya. Semakin kecil rasio ini, semakin baik nilai komparasinya. 

Gambar 3.34 menunjukkan diagram alir untuk proses komparasi jarak goresan. 

 
Gambar 3.34. Diagram alir untuk komparasi jarak goresan. 
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J. Komparasi Panjang Goresan 

Komparasi panjang goresan dilakukan dengan cara yang serupa dengan 

komparasi jarak goresan. Diagram alir untuk proses ini dimuat pada gambar 3.35. 

 
Gambar 3.35. Diagram alir untuk komparasi panjang goresan. 

 

K. Komparasi Keterbukaan 

Proses ini dilakukan dengan membandingkan delapan arah keterbukaan dari 

dua karakter. Semakin banyak kesamaannya, maka nilai komparasi semakin 

tinggi. Diagram alir untuk hal ini disertakan pada gambar 3.36. 

 
Gambar 3.36. Diagram alir untuk komparasi keterbukaan. 

 

 

 

Implementasi Metode ..., Archie Pusaka,FTI UMN, 2014



52 

 

 

 

L. Komparasi Potongan 

Untuk melakukan komparasi potongan, dicari jarak antara setiap titik potong 

pada karakter pertama dengan titik potong terdekat pada karakter kedua. 

Kemudian prosesnya dibalik, setiap titik pada karakter kedua dicari titik potong 

terdekatnya dengan karakter pertama. Jarak tersebut harus sedekat mungkin untuk 

mendapat nilai komparasi yang tinggi.  

Dalam aplikasi ini, apabila kuadrat jarak di atas 0.3, maka nilai nol diberikan 

untuk titik potong yang bersangkutan. Nilai dari setiap titik dijumlah dan dirata-

ratakan, yang kemudian menjadi nilai komparasi untuk fitur ini. Gambar 3.37 

menjelaskan proses untuk komparasi fitur potongan. 

 
Gambar 3.37. Diagram alir untuk komparasi potongan. 
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M. Komparasi Kecepatan Menulis 

Proses komparasi kecepatan menulis mirip dengan komparasi jarak goresan, 

hanya saja yang dibandingkan bukan jarak tetapi waktu yang diperlukan untuk 

setiap penambahan 10% dari penyelesaian penulisan karakter. Gambar 3.38 

menunjukkan diagram untuk proses ini. 

 
Gambar 3.38. Diagram alir untuk komparasi kecepatan menulis. 

 

N. Komparasi Histogram Kolom 

Proses ini juga mirip dengan komparasi sebelumnya, tetapi yang dibandingkan 

adalah frekuensi histogram untuk tiap kolom. Diagram alir untuk melakukan hal 

ini terdapat pada gambar 3.39. 

 
Gambar 3.39. Diagram alir untuk komparasi histogram kolom 
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O. Komparasi Histogram Arah 

Komparasi ini serupa dengan komparasi histogram kolom, tetapi yang 

dibandingkan tentunya merupakan frekuensi histogram untuk setiap arah. Gambar 

3.40 memuat diagram alir untuk proses komparasi histogram arah. 

 
Gambar 3.40. Diagram alir untuk komparasi histogram arah. 

 

P. Komparasi Pusat Massa 

Prosedur komparasi pusat massa mirip dengan prosedur komparasi titik 

potong, hanya saja yang dibandingkan hanya sepasang titik saja, yaitu titik pusat 

massa. Diagram alir untuk proses ini diberikan pada gambar 3.41. 

 
Gambar 3.41. Diagram alir untuk komparasi pusat massa. 

 

Q. Komparasi Kelurusan 

Komparasi ini dilakukan dengan membandingkan dua goresan, apabila 

keduanya lurus atau keduanya tidak lurus, maka dianggap cocok, sehingga 
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memperbesar nilai komparasi. Proses ini dapat digambarkan dengan diagram alir 

seperti pada gambar 3.42. 

 
Gambar 3.42. Diagram alir untuk komparasi kelurusan. 

 

R. Komparasi Rasio Sisi dan Alas 

Proses ini juga serupa dengan komparasi lubang, tetapi hanya dua pasang titik 

untuk dibandingkan, yaitu titik dimana alat tulis disentuhkan dan dimana alat tulis 

diangkat dari bidang tulis. Diagram alir yang menggambarkan proses ini terdapat 

pada gambar 3.43. 

 
Gambar 3.43. Diagram alir untuk komparasi rasio sisi dan alas. 
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S. Komparasi Posisi Relatif 

Terdapat tiga hal untuk dibandingkan mengenai posisi relatif, yaitu apakah 

bounding box dari kedua goresan saling berpotongan, dan dimana posisi bounding 

box pertama terhadap kedua dilihat secara horizontal maupun vertikal. Rata-rata 

kesamaan dari ketiga hal tersebut untuk setiap pasang goresan menjadi nilai 

komparasi fitur ini. Gambar 3.44 memperlihatkan diagram alir untuk proses ini. 

 
Gambar 3.44. Diagram alir untuk komparasi posisi relatif. 

 

3.2.4   Prosedur Pendaftaran Fitur Baru 

Prosedur ini dilakukan saat sebuah karakter yang belum pernah didaftarkan 

sebelumnya, atau karakter yang sudah terdaftar tetapi memiliki fitur yang berbeda 

(misalnya ditulis dengan arah tulisan yang berbeda) dengan karakter sebelumnya, 

hendak didaftarkan. Pendaftaran ini bertujuan supaya ketika pengguna menuliskan 

karakter ini kembali, aplikasi dapat menebak bahwa karakter inilah yang memang 

ditulis pengguna. 
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Untuk mendukung pendaftaran kembali karakter yang sudah terdaftar, aplikasi 

dapat menyimpan hingga lima cara penulisan berbeda untuk sebuah karakter yang 

sama. Lalu, diberlakukan sistem penilaian untuk menentukan cara penulisan mana 

yang harus dihapus apabila kelima cara penulisan sudah didaftarkan dan pengguna 

mendaftarkan fitur yang baru lagi. Dalam hal ini, cara penulisan dengan nilai 

terendahlah yang digantikan dengan cara penulisan yang baru. Hal ini dibahas 

lebih lanjut pada subsubbab 3.2.5. Diagram alir untuk proses ini disajikan pada 

gambar 3.45. 

 
Gambar 3.45. Diagram alir untuk pendaftaran fitur baru  

 

3.2.5   Prosedur Evaluasi Hasil Komparasi 

Tujuan prosedur ini ialah untuk mengevaluasi hasil tebakan. Hal ini untuk 

menghindari tebakan yang salah terulang kembali di kesempatan berikutnya, dan 

membuat tebakan yang benar dapat dipertahankan. Tebakan salah ditandai dengan 

pengguna mengoreksi tebakan aplikasi, dan tebakan benar apabila tidak. Dengan 
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demikian, aplikasi dapat terus belajar untuk mengenali tulisan tangan pengguna. 

Semakin lama aplikasi digunakan, maka akurasinya akan membaik pula. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuat suatu sistem penilaian mengenai 

karakter hasil tebakan. Apabila tebakan benar, maka cara penulisan untuk karakter 

tersebut diberikan tambahan nilai. Apabila salah, cara penulisan untuk karakter 

tersebut mendapatkan pengurangan nilai. Ingat bahwa untuk setiap karakter, 

terdapat maksimal lima cara penulisan berbeda yang didukung. Untuk 

kemudahan, setiap cara penulisan diberi nilai awal sepuluh, dan hanya satu nilai 

yang dikurangi ataupun ditambah setiap kali evaluasi dilakukan. Cara penulisan 

yang memiliki nilai kurang dari nol tidak diperhitungkan lagi untuk tahapan 

komparasi. 

Pada gambar 3.46, dicantumkan dua diagram alir untuk evaluasi hasil 

komparasi apabila tebakan benar dan apabila salah. 

 
Gambar 3.46. Diagram alir untuk prosedur evaluasi hasil komparasi apabila (A) 

hasil tebakan benar, dan (B) hasil tebakan salah.  
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3.2.6   Prosedur Penyimpanan Fitur  

Yang dilakukan prosedur ini ialah menyimpan seluruh karakter yang telah 

didaftarkan beserta fitur-fiturnya ke dalam sebuah file, sehingga apabila aplikasi 

ditutup dan hendak digunakan kembali pada suatu waktu nanti, pengguna tidak 

perlu memasukkan kembali semua data yang telah dimasukkan sebelumnya. 

Pemanggilannya dilakukan saat aplikasi ditutup. Pada gambar 3.47. dicantumkan 

diagram alir dari prosedur yang dimaksud. 

 
Gambar 3.47. Diagram alir untuk prosedur penyimpanan fitur 

 

3.2.7   Prosedur Pemuatan Kembali Fitur dan Inisialisasi 

Prosedur ini memiliki peranan untuk memuat kembali daftar karakter dan fitur 

yang telah disimpan ke dalam sebuah file (apabila ada), serta menginisialisasikan 

canvas. Pemuatan kembali fitur dan inisialisasi dibahas secara terpisah. 

 

A. Prosedur Pemuatan Kembali Fitur  

Apabila pengguna sudah pernah menggunakan aplikasi ini, maka prosedur ini 

memuat ulang data yang sebelumnya tersimpan pada file system. Apapun hasil 

yang didapatkan, prosedur ini dilanjutkan dengan inisialisasi canvas. Gambar 3.48 

menunjukkan diagram alir untuk proses ini. 
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Gambar 3.48. Diagram alir untuk pemuatan kembali fitur. 

 

B. Prosedur Inisialisasi Canvas 

Variabel yang perlu diinisialisasikan adalah bitmap canvas dan ukurannya. 

Ukuran canvas terbesar adalah sebesar tinggi wilayah yang tersedia untuk memuat 

canvas, sedangkan ukuran terkecilnya ialah seperlima dari ukuran terbesar. 

Dengan demikian, dengan menggunakan ukuran canvas terkecil, terdapat lima 

baris canvas yang dapat digunakan. Disajikan diagram alir untuk proses ini pada 

gambar 3.49. 

 
Gambar 3.49. Diagram alir untuk prosedur inisialisasi canvas. 

 

3.2.8   Prosedur Pembersihan Canvas 

Seperti namanya, tujuan prosedur ini ialah membersihkan semua canvas yang 

ada. Prosedur ini perlu dilakukan apabila canvas yang tersedia sudah habis 
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terpakai. Pembersihan canvas dilakukan dengan menghapus data bitmap dan data 

goresan pada canvas. Gambar 3.50 menyajikan diagram alir untuk prosedur ini. 

 
Gambar 3.50. Diagram alir untuk prosedur pembersihan canvas. 

 

3.2.9   Prosedur Pengaturan Ukuran Canvas 

Ini merupakan prosedur yang dipanggil saat pengguna mengubah ukuran 

canvas. Saat ukuran canvas diubah, perlu dihitung jumlah canvas yang akan 

tampil pada aplikasi. Hal ini untuk mencegah ukuran canvas yang terlalu besar 

dan banyak, sehingga mengakibatkan aplikasi kekurangan memori dan akhirnya 

crash. Canvas akan dibersihkan setelah ukurannya diubah. Diagram alir untuk 

prosedur ini ditampilkan pada gambar 3.51. 

 
Gambar 3.51. Diagram alir untuk prosedur pengaturan ukuran canvas. 
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3.3   Rancangan Tampilan Antarmuka Aplikasi 

Aplikasi ini hanya memiliki satu tampilan utama dan satu tampilan pendukung 

untuk petunjuk pemakaian aplikasi. Rancangan tampilan utama ditunjukkan oleh 

gambar 3.52. 

 
Gambar 3.52. Rancangan tampilan utama aplikasi. 

Tampilan ini memiliki komponen-komponen seperti yang ditunjukkan dengan 

angka dan tanda panah pada gambar. Berikut merupakan penjelasan dari 

komponen-komponen tersebut. 

1. Baris judul, berisikan judul aplikasi ini. 

2. Canvas. Satu canvas dapat ditulisi tepat sebuah karakter, dan satu karakter 

harus menempati tepat sebuah canvas. Pengguna dapat menulis di canvas 

yang mana saja. Saat alat tulis menyentuh canvas, dilakukan prosedur 3.2.1. 

3. Textbox koreksi. Apabila tebakan aplikasi salah, ataupun aplikasi tidak dapat 

menebak dikarenakan belum ada karakter yang terdaftar, maka pengguna 

dapat memasukkan karakter koreksi ke dalam textbox ini. 
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4. Kolom hasil tebakan. Kolom ini berisi karakter-karakter yang ditebak oleh 

aplikasi. 

5. Tombol fix. Tombol ini ditekan setelah pengguna selesai memasukkan 

karakter pada textbox koreksi, untuk menandakan agar aplikasi mengoreksi 

tebakannya. Prosedur 3.2.4 dan 3.2.5 B akan dijalankan setelah tombol ini 

ditekan. 

6. Tombol clear. Tombol ini berfungsi untuk menghapus semua tulisan yang 

telah dibuat, agar canvas dapat digunakan kembali. Prosedur yang dijalankan 

saat tombol ini ditekan ialah prosedur 3.2.8. 

7. Seekbar ukuran canvas. Penunjuk pada seekbar ini dapat digerakkan untuk 

mengubah ukuran canvas. Semakin ke kanan, maka ukuran canvas semakin 

besar. Untuk mengubah ukuran canvas, dijalankan prosedur 3.2.9.  

8. Listview tebakan. Aplikasi menampilkan beberapa tebakan yang memiliki 

tingkat kemiripan tertinggi, dalam bentuk daftar. Yang ditampilkan berupa 

karakter tebakan dan juga persentase kemiripan, yaitu tingkat kemiripan 

karakter tersebut dibagi dengan tingkat kemiripan maksimum yang mungkin 

diraih. Jika salah satu entri dari listview ini ditekan, maka efeknya sama 

dengan mengoreksi hasil tebakan yang sekarang. 

9. Tombol how to use, apabila ditekan membuat tampilan berpindah ke tampilan 

petunjuk pemakaian aplikasi. 

Gambar 3.53, 3.54, dan 3.55 di bawah ini merupakan rancangan tampilan saat 

aplikasi digunakan. 
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Gambar 3.53. Rancangan tampilan aplikasi saat pengguna menulis karakter ‘A’. 

 
Gambar 3.54. Rancangan tampilan aplikasi saat pengguna memperbesar ukuran 

canvas. 

 

 
Gambar 3.55. Rancangan aplikasi setelah pengguna menekan tombol how to use. 
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