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penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Aplikasi pengenalan tulisan tangan pada Bahasa Korea dengan menggunakan 

algoritma Diagonal Based Feature dan Radial Basis Function berhasil 

diimplementasikan. Aplikasi pengenalan tulisan tangan menggunakan model 

arsitektur jaringan 69 input neuron, satu layar tersembunyi dengan 40 hidden 

neuron, 100 output neuron, serta parameter learning rate 0.1 dan batas kesalahan 

0.01 yang didapatkan dari hasil uji coba. Aplikasi pengenalan tulisan tangan Bahasa 

Korea berhasil dibuat dengan menggunakan framework ionic untuk tampilan utama, 

sedangkan algoritma Diagonal Based Feature dan Radial Basis Function ditulis 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Penggabungan dari algoritma 

Diagonal Based Feature dan Radial Basis Function dalam mengenali tulisan 

tangan Bahasa Korea menghasilkan nilai presentase precision 64,18 %, recall 

82,44 %, dan F1-Score 71,20%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut merupakan beberapa 

saran yang mungkin bermanfaat untuk penelitian kedepannya. 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa perubahan 

parameter seperti laju pembelajaran misal 0.01, menurunkan batas 

kesalahan, agar lama pelatihan dapat semakin meningkatkan keakuratan 

dari penggabungan kedua algoritma tersebut. 

Implementasi Algoritma Diagonal..., Keshia Tiffany Wangko, FTI UMN, 2018
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis jenis tulisan 

cursive, ataupun huruf latin lain seperti Jepang, Mandarin, dan lain 

sebagainya, serta tidak hanya menganalisis satu blok atau satu kata saja.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah data untuk training 

lebih banyak, seperti misalnya jumlah data untuk satu kata minimal 15 

data, atau data untuk training menggunakan tulisan tangan bukan 

menggunakan font. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan validasi dalam 

pelatihan untuk menentukan arsitektur jaringan syaraf tiruan yang lebih 

optimal selain menggunakan MSE. 
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