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ABSTRACT 

Balinese writing whether it is made by hand or typed using machine has its own difficulty level to be recognized by a 
computer system. A system that can recognize any type of characters which is written in Balinese is needed. 
Segmentation is one way to extract characters entered by the user, in order to be recognized as a Balinese script. This 
study uses Balinese script from pages of books to obtain the isolated characters as the output. The Canny Edge Detection 
method is a detection method chosen for the segmentation. There are 2 main stages carried out in the method: line 
segmentation and character segmentation. From the tested samples, we concluded that the system works well. It is 
proven that from the 10 pages tested, the system mostly located each of isolated character perfectly as desired. 
Keywords: Segmentation, Character Recognition, Edge Detection.  
 
1. Pendahuluan   
Salah satu perkembangan dari kecerdasan buatan adalah pengenalan pola (pattern recognition). Pengenalan pola 
merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengklasifikasikan citra yang telah diolah sebelumnya berdasarkan 
kemiripan ciri yang dimiliki oleh objek. Aplikasi pada pengenalan pola meliputi pengenalan suara, pengenalan tulisan 
tangan dan pengenalan wajah. Pengenalan karakter atau yang lebih dikenal dengan character recognition merupakan 
suatu teknik yang digunakan agar mesin komputer dapat mengenali tulisan atau karakter yang diinputkan, meski tulisan 
tersebut tercetak tebal, terbalik, miring atau rusak. Penulisan bahasa Bali baik yang dilakukan dengan tulisan tangan atau 
diketik dengan mesin memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk dapat dikenali oleh komputer. Dengan latar belakang 
inilah penulis melakukan penelitian dalam pengenalan karakter Bahasa Bali dengan berfokus pada proses segmentasi 
karakter dengan input berupa halaman buku bahasa Bali. Karakter-karakter yang telah tersegmentasi dengan baik akan 
dapat dijadikan sebagai modal untuk pengembangan penelitian di bidang “pengenalan karakter bahasa Bali” ke depan. 
 
2. Tinjauan Pustaka  
2.1 Aksara Bali 
Menurut I Nengah Tinggen, pada bukunya yang berjudul ”Pedoman Perubahan Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin 
dan Huruf Bali“ yang diterbitkan oleh UD. Rikha pada tahun 1993 dikatakan bahwa aksara Bali adalah aksara tradisional 
masyarakat Bali dan berkembang di Bali. Aksara Bali merupakan suatu abugida yang berpangkal pada huruf Pallawa. 
Aksara ini mirip dengan aksara Jawa, yang perbedaannya terletak pada lekukan bentuk huruf. Aksara Bali berjumlah 47 
karakter, 14 di antaranya merupakan huruf vokal (aksara Suara) dan huruf konsonan (aksara Wianjana) yang berjumlah 
sebanyak 33 karakter. Terdapat 18 karakter pada aksara Wianjana yang biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari 
yang disebut dengan aksara Wresastra, seperti terlihat pada Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Aksara Wianjana (Konsonan)  

2.2 Optical Character Recognition (OCR) 
OCR adalah suatu penerjemahan elektronik dimana gambar di-scan kemudian hasil gambar yang telah di-scan  
selanjutnya diketik atau dicetak ke dalam teks mesin kemudian disandikan. Sistem ini banyak digunakan untuk 
mengkonversi buku-buku dan dokumen menjadi file elektronik untuk komputerisasi sistem pencatatan di kantor atau 
untuk mempublikasikan teks pada situs web. Hasil dari proses OCR adalah berupa teks yang sesuai yang tampak pada 
gambar output scanner dimana tingkat keakuratan penerjemah karakter tergantung dari tingkat kejelasan gambar. 
 
Dalam OCR terdapat tahapan-tahapan untuk melakukan sebuah pengenalan karakter yaitu: pre-processing, feature 
extraction, dan classification. Pre-processing adalah tahapan untuk mengekstrak sebuah informasi simbolis dari jutaan 
piksel yang ada di dalam sebuah gambar dokumen. Langkah pertama dalam pre-processing adalah membersihkan 
gambar dari noise kemudian mengubahnya ke dalam bentuk gray-scale atau abu-abu. Tujuan dari mengubah gambar 
menjadi gray-scale adalah untuk membedakan antara objek yang ingin diteliti dengan latar belakangnya. Sedangkan 
Feature Extraction adalah tahapan untuk mengekstrak fitur-fitur atau pola tiap karakter yang diproses untuk kemudian 
dilakukan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek berdasarkan fitur sejenis.  
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2.3 Segmentasi 
Segmentasi merupakan salah satu tahapan pre-processing dalam OCR yang digunakan untuk ‘memotong’ suatu teks 
pada gambar yang diproses menjadi beberapa karakter. Tujuan dari segmentasi adalah untuk menyederhanakan atau 
mengubah penyajian dari suatu gambar menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih mudah untuk menganalisanya. 
Terdapat tiga jenis segmentasi pada text, yakni: Line Segmentation, Word Segmentation, Character Segmentation, dan 
Scaling. 
 
Line Segmentation merupakan suatu pemotongan per baris pada teks dengan menggunakan histogram horizontal dimana 
local minimal dianggap sebagai garis pembatas antara baris teks. Word segmentation digunakan untuk mensegmentasi 
per kata pada baris teks menggunakan histogram vertical dimana jarak spasi dianggap sebagai pemisah kata. Character 
segmentation digunakan untuk mensegmentasi per kata dengan menggunakan histogram vertical yang dimodifikasi untuk 
setiap kata. Sedangkan scaling adalah proses menskala gambar karakter tulisan tangan menjadi beberapa piksel (pada 
bagian inti karakter).  
 
2.4 Algoritma Edge Detection 
Menurut Raman Maini, Dr. Himanshu Aggrawal pada paper yang berjudul “Study and Comparison of Various Image 
Edge Detection Techniques”, algoritma canny edge detection merupakan salah satu teknik dari edge detection. Algoritma 
ini dikenal sebagai algoritma yang baik untuk mendeteksi tepi. Cara kerja dari deteksi tepi ini pertama-tama yaitu 
menghaluskan gambar dengan menyingkirkan noise. Kemudian ditemukannya gradient gambar untuk menyoroti daerah 
yang mempunyai false space yang tinggi. Algoritma ini kemudian mengambil jalur sepanjang ruang tersebut dan 
menekan piksel yang tidak maximum (penekanan non-maximum). Dengan menggunakan metode Canny, tepian yang 
dihasilkan lebih jelas, atau dapat dikatakan perbedaan tepian dengan background citra terlihat nyata. Berikut ini adalah  
langkah-langkah mendeteksi tepi batas menurut Canny. 
 
Langkah 1  
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyaring dan membuang noise pada gambar asli sebelum mencoba 
untuk menetapkan dan mendeteksi tepi.  
 
Langkah 2 
Setelah menghaluskan gambar dan menyingkirkan noise, langkah selanjutnya adalah menemukan tepi dengan 
menggunakan gradient dari gambar tersebut. 
  
Langkah 3 
Menentukan arah tepian berdasarkan gradient. 
 
Langkah 4 
Setelah arah tepian ditemukan, langkah selanjutnya adalah merelasikan arah tepiannya ke arah yang dapat di-trace pada 
sebuah gambar. Jika pada sebuah gambar mempunyai piksel 5×5: 

 
 
Dapat kita lihat piksel a, terdapat 4 kemungkinan arah yaitu 0 derajat (horisontal), 45 derajat (diagonal positif), 90 derajat 
(vertikal), atau 135 derajat (diagonal negatif). Jadi orientasi tepi harus ditetapkan pada salah satu dari 4 arah tersebut 
tergantung dari arah yang terdekat.  
 
Langkah 5 
Setelah arah tepian diketahui, penindihan non-maksimum diaplikasikan. Penindihan ini digunakan untuk men-trace 
sepanjang tepian dalam arah tepiannya dan menindih piksel yang bernilai nol (= 0) yang tidak ada hubungannya dengan 
tepi. Hal ini akan menimbulkan garis kecil pada gambar keluaran. 
 
Langkah 6 
Akhirnya akan menghasilkan sebuah gambar yang sudah dieliminasi, dibutuhkan sebuah gradient garis tepi sehingga 
setiap piksel yang ada terhubung satu dengan yang lain. 
 
3. Analisa dan Rancangan Sistem 
Pada penelitian yang dibangun ini digunakan sampel yang didapatkan dari buku dengan tulisan Bali. Rancangan sistem 
pada aplikasi ini dapat dibedakan atas 2 fase. Fase petama adalah perancangan algoritma dengan edge detection dan fase 
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kedua adalah rancangan antarmuka. Alur kerja seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Langkah 1: Mulai.  
Langkah 2: Menginputkan sebuah gambar dimana gambar yang dimasukkan berformat jpeg, png, atau tif. 
Langkah 3:  
Adapun algoritma dalam proses segmentasi per-alenia adalah: 
a. Telusuri piksel elemen input dari awal sampai maksimal lebar halaman. 
b. Bila ditemukan piksel dengan itensitas 0 (hitam) maka buat garis horisontal sepanjang halaman gambar. 
c. Lanjutkan telusuri piksel elemen gambar dengan itensitas 0 (hitam) sampai ditemukan itensitas 1 (putih). 
d. Bila ditemukan piksel dengan itensitas 1 (putih), maka buat garis horisontal berikut sepanjang halaman gambar. 
e. Kemudian potong berdasarkan garis horisontal tersebut. 
f. Ulangi langkah a sampai dengan e untuk mensegmentasi alenia berikutnya yaitu sampai alenia terakhir. 
Langkah 4:  
Adapun algoritma untuk proses segmentasi per-karakter dengan mengunakan metode Canny Edge Detection adalah: 
a. Telusuri piksel elemen input dari awal karakter sampai akhir karakter. 
b. Melakukan Edge Detection. Tujuan dari melakukan Edge Detection adalah untuk mengetahui apakah antara satu 

karakter dengan karakter yang lainnya berdekatan (berdempetan) atau tidak. Operator yang digunakan yaitu operator 
Canny. 

c. Bila ditemukan piksel dengan itensitas 1 (putih) antara sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan sisi bawah dalam setiap 
karakter maka buat garis untuk membatasi antara satu karakter dengan karakter lainnya. 

d. Kemudian potong aksara Bali tersebut berdasarkan garis dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan sisi bawah tersebut. 
e. Ulangi langkah a sampai dengan d untuk menemukan karakter selanjutnya. 
Langkah 5:  
Maka akan didapatkan hasil potongan per-karakter. 
Langkah 6:  
Proses selanjutnya adalah simpan hasil potongan per-karakter dengan format *.jpg. 
Langkah 7:  
Akhir dari proses segmentasi. 
 

 
Gambar 2. Alur Kerja Sistem 

 
4. Implementasi Sistem 
Sistem ini dibangun menggunakan Matlab versi 7.7. Seperti terlihat pada Gambar 3, sistem ini dirancang dengan sebuah 
form utama dimana dengan menekan tombol “Browse”, user dapat meng-input-kan gambar yang didapatkan dari sebuah 
halaman buku bahasa Bali yang telah di-scan sebelumnya. Kemudian untuk memulai proses segmentasi, user dapat 
menekan tombol “Proses”. Lamanya proses segmentasi ditunjukkan oleh sebuah progress bar berwarna biru yang akan 
bergerak dari kiri ke kanan yang terletak di tengah-tengah form.   
 

1. Mulai

2. Inputkan gambar  
berupa halaman    

buku bahasa Bali

3. Potong Per-alenia-

4.Segmentasi  per-karakter 
menggunakan metode edge 

detection

5. Output berupa 
Karakter-karakter 
tunggal bahasa Bali

6. Simpan karakter dalam 
file dengan format *.jpg

7. Selesai 
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Gambar 3. Tampilan Utama Aplikasi 

 
Bila proses segmentasi telah selesai, maka pada bagian bawah form akan terlihat dokumen yang sama dengan input, 
dengan garis yang memotong tiap-tiap alenia.  
 
Pada Gambar 4. ditunjukkan hasil pemotongan per-alenia terhadap sebuah input halaman buku bahasa Bali. Pada contoh 
ini semua karakter dalam alenia tersebut terlihat dengan jelas dan hasil pemotongan juga tampak sempurna.  
 

 
Gambar 4. Hasil Segmentasi Per-Alenia 

 

 
Gambar 5. Hasil Segmentasi Sebuah Karakter ‘na’ 

 
Hasil segmentasi per-karakter akan disimpan ke dalam sebuah folder dan user dapat melihatnya dengan menekan tombol 
“Browse Hasil”. Salah satu contoh hasil segmentasi karakter adalah seperti terlihat pada Gambar 5. 
 
Sistem diuji menggunakan 10 buah sampel yang didapatkan dari beberapa buku bahasa Bali untuk mengetahui kinerja 
sistem secara keseluruhan. Input yang didapatkan dari sumber yang berbeda-beda adalah beragam, artinya terdapat 
beberapa input yang karakternya tidak begitu jelas diakibatkan usia buku yang sudah tua, kemudian terdapat beberapa 
buku yang tercetak miring. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan secara jelas hasil yang diperoleh atas uji coba 
sampel-sampel tersebut. 
 
Tabel 1. Hasil Uji Coba Sistem Terhadap 10 Sampel (a: Jumlah Target Karakter, b: Jumlah Segmentasi Benar, c: Jumlah 

Kesalahan Segmentasi). 

 
No. 

 
a 

Hasil Segmentasi Karakter 
b c Keterangan 

1 425 400 0 Jumlah kesalahan dalam pemotongan adalah 0 dikarenakan sampel yang digunakan 
sangat baik, yakni tulisan jelas, tanpa cacat. 

2 700 200 500 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 500 ini disebabkan karena sampel yang 
digunakan kurang jelas. 

3 250 150 100 Jumlah kesalahan 100 ini disebabkan karena sampel yang digunakan kurang jelas dan 
banyak tulisan yang putus-putus. 

4 500 375 125 Jumlah kesalahan 125 ini disebabkan karena sampel yang digunakan banyak noda atau 
noise. 

5 446 378 71 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 71 ini disebabkan karena sampel yang 
digunakan banyak yang mepet antara satu karakter dengan karakter yang lainya.  
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No. 

 
a 

Hasil Segmentasi Karakter 

b c Keterangan 
6 458 229 229 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 229 ini disebabkan karena sampel yang 

digunakan kurang jelas sehingga proses pemotongannya kurang baik. 
7 669 448 221 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 221 ini disebabkan karena sampel yang 

digunakan banyak terdapat noda-noda atau noise. Jadi dalam proses pemotongannya 
jadi kurang baik. 

8 814 810 4 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 4 jadi dalam proses sampel dikatakan 
lumayan baik atau cocok untuk dilakukan segmentasi. 

9 640 580 60 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 60 ini disebabkan karena sampel yang 
digunakan kurang jelas. 

10 1100 778 322 Jumlah kesalahan pada sampel ini adalah 322 ini disebabkan karena sampel yang 
digunakan kurang jelas. 

 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil uji coba sistem didapatkan kesimpulan bahwa hasil yang dicapai dalam melakukan segmentasi karakter bahasa 
Bali dengan menggunakan algoritma Canny Edge Detection cukup memuaskan karena dalam uji coba dengan input yang 
baik, sistem ini terbukti mampu memotong sebuah tulisan aksara Bali menjadi beberapa karakter secara sempurna tanpa 
cacat. 
 
5.2 Saran 
Saran untuk pengembangan sistem “Segmentasi Karakter pada Skrip Bahasa Bali menggunakan Metode Canny Edge 
Detection” ke depannya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik terutama untuk kasus input yang tidak 
sempurna. Diharapkan sistem juga dikembangkan dengan tahapan pre-processing sebelum melakukan segmentasi, 
seperti rotation dan character correction.  
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