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ABSTRACT 

Signature pattern identification process is useful in person identity determination. Forgery of signature image is 
happened easily, so that it is required for identification system to be able to differentiate between genuine signature and 
forged signature. Fuzzy logic can be used as a method for pattern identification system. Nevertheless, fuzzy logic so far is 
only developed for character and numeral pattern identification. Signature pattern identification system that is 
implemented is using fuzzy logic based on genentic algorithm. To be able to identify signature pattern, it is needed to do 
pre-processing and feature extracting using a box method beforehand. The next step is learning process/fuzzification, 
optimizing rule evaluation using genetic algorithm and testing process/defuzzification using LOM (Largest of Maximum) 
zero orde Takagi Sugeno fuzzy model for classification. From the learning parameter with AkurasiGA 100 %, it is 
obtained identification level toward a testing genuine signature is 80  % and declination level toward a testing forged 
signature is  73,33%.    
Keywords: Signature Pattern Identification, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm, Box Method, LOM Zero Orde Takegi 
Sugeno. 
 
1. Pendahuluan 
Identitas seseorang dapat dikenali dari karakteristik fisiologis dan karakteristik perilaku. Karakteristik fisiologis adalah 
ciri fisik yang relatif stabil seperti sidik jari, garis tangan, ciri khas wajah dan pola iris atau retina mata. Sedangkan 
karakteristik perilaku seperti tanda tangan, pola ucapan dan irama mengetik, dipengaruhi kondisi psikologis yang mudah 
berubah. Tulisan tanda tangan banyak digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Kontrol dan keamanan dari 
penyalahgunaan tanda tangan merupakan hal yang sangat penting. Karena itu dibutuhkan sistem identifikasi dengan 
tingkat keakuratan yang tinggi dan kecepatan proses yang relatif cepat. Beberapa metode telah dikembangkan untuk 
pengenalan pola seperti metode probabilitas, jaringan syaraf tiruan[1, 2], dan logika fuzzy. Namun sejauh ini logika fuzzy 
hanya dikembangkan untuk pengenalan pola huruf dan angka saja[6]. Melalui penelitian ini, penulis ingin 
mengembangkan aplikasi logika fuzzy yang dioptimalisasi dengan algoritma genetika[7] sehingga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi pola tanda tangan dengan harapan terbukti bahwa logika fuzzy juga dapat menghasilkan performansi 
identifikasi dengan tingkat akurasi tinggi dan kecepatan proses yang relatif cepat. Langkah-langkah dalam melakukan 
identifikasi tanda tangan adalah pre-processing, feature extracting, proses pelatihan/fuzzifikasi, optimasi rule evaluation 
menggunakan algoritma genetika, dan proses pengujian/defuzzifikasi yaitu klasifikasi menggunakan LOM (largest of 
maximum) dengan model fuzzy orde nol Takegi Sugeno[4]. Tanda tangan sebagai masukan sistem identifikasi ini adalah 
offline signature atau citra tanda tangan hasil scanning.  
 
2. Landasan Teori 
Citra tanda tangan yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari 30 responden. Masing-masing responden  
melakukan 12 kali tanda tangan yang terdiri dari 6 buah tanda tangan citra latih dan 6 buah tanda tangan citra uji. Citra 
uji terdiri atas 3 citra uji asli dan 3 citra uji yang dipalsukan. Tujuan pengambilan citra uji ini adalah untuk mengetahui 
tingkat pengenalan untuk citra uji asli dan tingkat penolakan untuk citra uji palsu. Tanda tangan dilakukan pada kertas 
putih berukuran 6x3cm menggunakan alat tulis tinta berwarna hitam. Citra tanda tangan akan dipindahkan ke komputer 
menggunakan scanner dengan resolusi 600 dpi, disimpan dalam bentuk citra berwarna dengan format .bmp dengan 
ukuran 75x150 piksel.  
 
2.1 Pemrosesan Awal 
Pemrosesan awal (pre-processing) memiliki tujuan untuk mengolah citra agar dapat diperoleh karakteristik atau cirinya. 
Pada proses ini diharapkan derau atau noise yang muncul pada saat akusisi citra semaksimal mungkin dihilangkan. Tahap 
pemrosesan awal terdiri dari: 

 

 
Gambar 1. Blok Diagram Pemrosesan Awal Citra 

 
Citra tanda tangan yang akan diproses, diakusisi menjadi citra level grayscale dalam format .bmp, dengan ukuran 75x150 
piksel. Citra tanda tangan yang diperoleh dari akusisi citra kadang belum dapat langsung diproses karena kualitas citra 
yang berkurang. Sehingga untuk bisa mendapatkan detail dari citra yang kualitasnya berkurang, dilakukan proses 
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pengontrasan. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memperbaiki kekontrasan adalah histogram equalisasi. 
Hasil pengontrasan memberikan perbaikan detail obyek citra sehingga citra dapat diketahui dengan jelas nilai 
intensitasnya apakah termasuk piksel berwarna hitam atau putih. Selanjutnya citra tanda tangan ini diakuisisi menjadi 
citra biner ‘0’ dan ‘1’.   
  
2.2 Ekstraksi Ciri dengan Metode Box 
Proses ekstraksi ciri (feature extraction) merupakan tahap yang penting dalam identifikasi pola tanda tangan, dimana 
setiap pola citra tanda tangan adalah unik karena itu diperlukan ekstraksi ciri untuk membedakan masing-masing pola 
tanda tangan tersebut. Dari ekstraksi ciri akan diperoleh informasi-informasi penting dari tekstur tanda tangan. Teknik 
ekstraksi ciri yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode box. Masukan dari proses ini adalah citra biner hasil 
akuisisi dengan ukuran matrik 75x150 piksel. Metode box dilakukan dengan membagi citra biner ke dalam sub citra atau 
box horisontal dan vertikal. Pada penelitian ini ukuran box yang digunakan adalah box 15x75 piksel. Piksel ‘0’ yang 
menyatakan warna hitam diproses, artinya terdapat coretan pola tanda tangan. Dengan mengasumsikan pojok kiri atas 
citra biner sebagai titik asal koordinat (0,0) maka vektor jarak dan vektor sudut untuk setiap koordinat piksel ‘0’ dalam 
box dapat dihitung.  Jika tidak terdapat piksel ‘0’ dalam box maka vektor jarak dan vektor sudut bernilai nol. Dari proses 
ektraksi ciri ini akan diperoleh 20 ciri (10 ciri vektor jarak dan 10 ciri vektor sudut) dari sebuah citra tanda tangan, 
dimana masing-masing ciri akan diambil nilai normalisasinya. Nilai normalisasi vektor jarak menyatakan penjumlahan 
jarak semua piksel ‘0’ dalam box dibagi dengan jumlah piksel ‘0’ yang terdapat dalam box tersebut. 
 

 
Gambar 2. Proses Ekstraksi Ciri 

 
Pada penelitian ini fungsi normalisasi vektor jarak untuk box yang ke k didefinisikan sebagai berikut: 
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Sedangkan untuk fungsi normalisasi sudut untuk setiap koordinat piksel ‘0’ yang terdapat pada box ke k didefinisikan 
sebagai berikut: 
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dimana:  
Dk = normalisasi vektor jarak box ke k, 
Ak = normalisasi vektor sudut box ke k, 
nk = jumlah piksel ‘0’ dalam box ke k,  
k = 1,2...jumlah box; (xi,yi) = koordinat piksel ‘0’ terhadap titik asal (0,0) pada citra biner. 
 
2.3 Logika Fuzzy 
2.3.1  Teori Fuzzy 
Teori fuzzy adalah sebuah metodologi yang telah mapan dan secara luas digunakan untuk memodelkan sistem yang 
variabelnya bersifat kontinu, tak pasti, atau ambigu. Sebuah himpunan fuzzy adalah sebuah kelas dengan nilai 
keanggotaan yang kontinu. Himpunan seperti ini ditandai dengan sebuah fungsi keanggotaan (karakteristik) yang 
memberikan sebuah keanggotaan yang berkisar antara 0 dan 1 pada setiap objek. Secara matematis himpunan fuzzy 
dinyatakan sebagai berikut: 
 

                   µA : X  [0,1]                         (3) 
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Dengan µA menyatakan fungsi karakteristik untuk crisp set, A dan X menyatakan himpunan semesta. Fuzzy set 
menghasilkan fungsi tersebut sehingga nilai yang diberikan pada elemen-elemen dalam suatu semesta berada pada 
interval tertentu dan menyatakan derajat keanggotaan elemen-elemen itu pada konsep yang dinyatakan oleh fuzzy set. 
Semakin besar nilainya menunjukkan derajat keanggotaan yang lebih besar. Fungsi ini disebut dengan fungsi 
keanggotaan (membership function). 
2.3.2 Fungsi Keanggotaan 
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan derajat keanggotaan adalah dengan pendekatan fungsi keanggotaan yang 
direpresentasikan dalam bentuk kurva bahu. Membership function ditentukan dari awal yang direpresentasikan 
menggunakan kurva bahu.  
 
2.2.3  Proses Sistem Fuzzy 
Sebuah sistem fuzzy akan memiliki struktur proses sebagai berikut: 
1. Fuzzification (fuzzifikasi), yaitu proses memetakan crisp input ke dalam himpunan fuzzy. Hasil dari proses ini berupa 

fuzzy input dalam bentuk rule fuzzy. 
2. Rule evaluation (rule evaluasi), yaitu proses melakukan penalaran terhadap fuzzy input yang dihasilkan oleh proses 

fuzzification berdasarkan aturan fuzzy yang telah dibuat. Proses ini menghasilkan fuzzy output. 
3.  Defuzzification (defuzzifikasi), yaitu proses mengubah fuzzy output menjadi crisp value. Metode defuzzifikasi yang 

paling sering digunakan adalah metode centroid dan metode largest of maximum (LOM). 
 
2.4 Metode Takegi Sugeno 
Pada metode penalaran atau rule evaluatian Takegi Sugeno, output sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan 
berupa konstanta atau persamaan linear. Penelitian ini menggunakan model Fuzzy Sugeno Orde-Nol. Secara umum 
bentuk model fuzzy Sugeno orde nol adalah: 
                                         IF (x1 is A1) o (x2 is A2) o (x3 is A3) .... o (xN is AN) THEN z=k                                              (4)  
dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan k adalah suatu konstanta (tegas) sebagai konsekuen. 
 
2.5 Algoritma Genetika 
Algoritma genetika/ genetic algorithm (GA) merupakan evolusi dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan, yang  
sebenarnya terinspirasi oleh teori evolusi Darwin. Algoritma ini merupakan algoritma pencarian yang berdasarkan pada 
mekanisme sistem natural yakni genetik dan seleksi alam. Dalam aplikasi algoritma genetika, variabel solusi dikodekan 
ke dalam struktur string yang merepresentasikan barisan gen, yang merupakan karakteristik dari solusi problem. Berbeda 
dengan teknik pencarian konvensional, algoritma genetik berangkat dari himpunan solusi yang dihasilkan secara acak. 
Himpunan ini disebut populasi. Sedangkan setiap individu dalam populasi disebut kromosom yang merupakan 
representasi dari solusi. Kromosom-kromosom berevolusi dalam suatu proses iterasi yang berkelanjutan yang disebut 
generasi. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi evaluasi (fitness). Setelah beberapa 
generasi maka algoritma genetika akan konvergen pada kromosom terbaik, yang diharapkan merupakan solusi optimal.  

 
3. Perancangan Sistem 
Secara umum sistem identifikasi pola tanda tangan yang dirancang dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada 
Gambar 3. 

 
Gambar 3. Sistem Identifikasi Pola Tanda Tangan 
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3.1 Proses  Pelatihan 
Pada sistem identifikasi pola tanda tangan ini terdapat dua proses besar utama yaitu proses pelatihan dan proses 
pengujian. Dalam penelitian ini setiap pola tanda tangan dilatihkan sebanyak enam sampel. Perbedaan nilai antar sampel 
ini akan membentuk himpunan fuzzy atau fuzzy set yang merepresentasikan kondisi atau keadaan suatu variabel fuzzy (ciri 
vektor jarak dan vektor sudut). 

 
3.1.1 Fuzzifikasi 
Seperti terlihat pada Gambar 4. fungsi keanggotaan vektor jarak maupun vektor sudut direpresentasikan dalam bentuk 
kurva bahu. 

 
Gambar 4. Proses Pemetaan Nilai Ciri ke Himpunan Fuzzy 

 
Rule Evaluation 
Setelah variabel fuzzy dipetakan ke dalam fungsi keanggotaannya (fuzzifikasi) maka proses dilanjutkan dengan membuat 
aturan/rule fuzzy. Rule fuzzy merupakan aturan yang dapat membedakan setiap pola, dalam bentuk himpunan fuzzy untuk 
setiap ciri dari pola tersebut. Pembentukan rule fuzzy dalam penelitian ini menggunakan metode fuzzy Takegi Sugeno 
orde nol. Dimana konsekuen dari rule merupakan konstanta yang menyatakan indeks kepemilikan tanda tangan.  

 
3.1.2 Penerapan Algoritma Genetika dalam Optimasi Proses Pelatihan  
Proses pelatihan digunakan untuk menghasilkan rule fuzzy yang dapat membedakan setiap pola tanda tangan sebagai 
masukan proses pengujian atau deffuzifikasi. Namun untuk menghasilkan rule-rule fuzzy tersebut diperlukan optimasi 
penentuan parameter dari kurva bahu sebagai representasi fungsi keanggotaan fuzzy. Karena itulah digunakan algoritma 
genetika dalam menentukan parameter kurva bahu sehingga rule fuzzy dapat dihasilkan. Dalam penelitian ini proses 
pelatihan dilakukan dengan menginputkan data training awal ekstraksi citra latih yang terdiri atas 10 pola tanda tangan 
masing-masing pola diberikan sampel 6 buah. Dan dengan mengambil ekstraksi ciri sebanyak 20 buah (10 buah ciri 
vektor jarak dan 10 buah vektor sudut) sehingga ukuran data training adalah 60x20. Secara garis besar langkah-langkah 
dari proses algoritma genetika seperti pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Proses Algoritma Genetika 

 
Gambar 6. Proses Pengujian (Defuzzifikasi) 

 
3.1.3 Proses Pengujian (Defuzzifikasi) 
Deffuzifikasi dapat disebut juga proses pengujian terhadap kinerja dari sistem identifikasi pola tanda tangan. Prosesnya 
dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
4. Hasil Pengujian 
4.1 Pengaruh Jumlah Fuzzy Set dan Parameter Algoritma Genetika  
Jumlah fuzzy set dan parameter algoritma genetika (Ukpop, Psilang, Pmutasi, MaxJumIndividu) akan berpengaruh pada 
akurasi proses pelatihan, dalam hal ini disebut AkurasiGA. Proses pelatihan dinyatakan valid/akurat jika nilai AkurasiGA 
adalah 100 %. Pada sub bab ini akan diberikan hasil trial and error untuk mendapatkan AkurasiGA sebesar 100 %. 
Dengan mengkombinasikan parameter Pmutasi sebesar 1/JumGen, 2/JumGen,dan 3/JumGen, Ukpop sebesar 100, 200, 
400 masing-masing dengan Psilang konstan sebesar 0,8 dan maksimum jumlah individu yang dievaluasi sebesar 
1.200.000. Dari hasil simulasi, nilai rata-rata AkurasiGA dari 4 kali observasi diperoleh untuk ekstraksi 12 ciri maupun 
20 ciri adalah kombinasi jumlah fuzzy set 3 dan 5. Untuk menggambarkan pengaruh jumlah fuzzy set dan parameter 
algoritma genetika terhadap nilai AkurasiGA dapat dilihat pada Gambar 7. 
 

 
Gambar 7. Pengaruh Jumlah Fuzzy Set dan Parameter Algoritma Genetika Terhadap Nilai AkurasiGA untuk Ekstraksi 20 

Ciri. 
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4.2 Pengaruh Jumlah Sampel Latih Citra Tanda Tangan 
Dari analisis sebelumnya, proses pelatihan sampai diperolehnya AkurasiGA sebesar 100 % untuk 10 pola tanda tangan 
tersebut adalah dengan jumlah sampel latih tiap pola citra sama dengan 6 buah. Akan dianalisis untuk jumlah sampel 
latih tiap pola citra sebanyak 1, 2, 4, dan 6 sampel. Berikut ini adalah hasil perbandingannya: 
 

Tabel 1. Pengaruh Jumlah Sampel Latih Citra Tanda Tangan Terhadap Nilai AkurasiGA dan Performansi Sistem 
Jumlah sampel latih  
pada tiap pola citra 

tanda tangan 

AkurasiGA 
(dalam %) 

Performansi sistem identifikasi (dalam %) 
Keberhasilan terima 

citra uji asli 
Keberhasilan tolak 

citra uji palsu 
1 100 0 100  
2 95 6,67 90  
4 97,5 30 80 
6 100 80 73,33 

 
Berdasarkan Tabel 1. dapat dianalisis untuk jumlah sampel latih sama dengan 1 sampai 6 buah, ternyata semuanya masih 
menghasilkan nilai AkurasiGA yang relatif sama. Dapat dilihat jumlah sampel sebanyak 6 buah menghasilkan 
performansi sistem identifikasi paling baik dengan nilai AkurasiGA yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semakin banyak jumlah sampel latih untuk pola citra yang sama berarti semakin banyak referensi atau 
pembelajaran yang dapat membantu pengambilan keputusan saat proses pengujian. 

 
4.3 Analisis Terhadap Akurasi Proses Pelatihan 
Berdasarkan analisis sebelumnya, hasil proses pelatihan menghasilkan nilai rata-rata AkurasiGA maksimum yaitu 100 %. 
Dengan nilai AkurasiGA ini berarti dari 60 data training yang diujikan tidak terdapat kesalahan identifikasi. Dalam 
penelitian ini parameter pelatihan yang digunakan sebagai masukan proses pengujian/defuzzifikasi terhadap citra uji asli 
ataupun uji palsu adalah sebagai berikut : 
• Jumlah pola tanda tangan yang dilatihkan sama dengan 10 pola, masing-masing pola disampel sebanyak 6 buah  
• Setiap pola diekstraksi menjadi 20 ciri dan masing masing ciri direpresentasikan dalam 5 fuzzy set 
• Parameter algoritma genetika meliputi UkPop sama dengan 200, Pmutasi sebesar 2/JumGen, Psilang sebesar 0,8 dan 

MaxG sebesar 6000.  
Dengan parameter pelatihan itu selanjutnya akan dianalisis hasil keluaran optimasi algoritma genetika dengan nilai 
AkurasiGA sebesar 100 % berupa parameter fungsi keanggotaan kurva bahu dan rule fuzzy. 
 
4.4 Analisa Performansi Sistem Identifikasi  
Keberhasilan sistem yang dirancang ditentukan oleh tingkat keakuratan identifikasi citra tanda tangan asli dan tingkat 
keakuratan penolakan citra tanda tangan palsu yang dimasukkan ke sistem. Untuk keakuratan identifikasi tanda tangan 
asli, dari hasil pengujian pada Tabel 2. menunjukkan bahwa sistem mampu memutuskan apakah tanda tangan tersebut 
dapat diterima (accepted) atau ditolak (rejected). Sedangkan untuk tingkat keakuratan penolakan tanda tangan palsu, 
hasil pengujian pada Tabel 3. menunjukkan bahwa selain memutuskan apakah tanda tangan ditolak atau masih diterima, 
ternyata sistem masih menerima tanda tangan palsu tetapi salah identifikasi atau disebut error penolakan, yaitu tanda 
tangan seseorang yang diidentifikasi sebagai tanda tangan orang lain. 
    

Tabel 2. Persentase Keakuratan Identifikasi 
Keberhasilan (%) Kegagalan (%) Error  identifikasi (%) 

80 % 13,33 % 6,67% 
 

Tabel 3. Persentase Keakuratan Penolakan 
Keberhasilan (%) Kegagalan (%) Error  penolakan (%) 

73,33 % 6,67 % 20 % 
 

Pada Tabel 2. diperoleh bahwa sistem identifikasi dikatakan cukup baik karena hanya terjadi error sebesar 6,67% jika 
dibandingkan keberhasilan penerimaan sebesar 80%. Sedangkan pada Tabel 3. diperoleh bahwa sistem identifikasi 
dikatakan kurang baik karena hanya berhasil menolak citra tanda tangan palsu sebesar 73,33%. Meskipun begitu sistem 
identifikasi ini hanya menerima citra palsu sebesar 6,67%. Tingkat error penolakan sebesar 20% disebabkan karena 
antara pola vektor uji dan pola vektor pada cluster yang ditempati memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan antara 
pola vektor uji dengan pola vektor yang sebenarnya pada cluster yang diinginkan. Namun demikian hal ini masih 
dikatakan baik untuk sistem identifikasi secara manual karena jika dilihat dengan mata bentuk pola tanda tangan palsu 
yang diujikan dengan pola hasil error penolakan sangat berbeda. Sehingga sistem identifikasi masih dikatakan baik. 
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5. Kesimpulan Dan Saran 
Dalam penelitian ini, telah dikembangkan suatu aplikasi dari logika fuzzy yang dioptimasi dengan algoritma genetika 
untuk menghasilkan sistem identifikasi pola tanda tangan. Secara umum untuk mendapatkan hasil pengenalan yang baik 
dengan menggunakan logika fuzzy yang dioptimasi menggunakan algoritma genetika, harus dipilih parameter-parameter 
yang tepat. Parameter fuzzifikasi meliputi jumlah fuzzy set terhadap jumlah ekstraksi ciri, parameter  algoritma genetika 
meliputi UkPop, Psilang, Pmutasi, dan MaxG. Parameter pelatihan yang digunakan dengan AkurasiGA 100 % adalah 
sebagai berikut: 10 pola citra latih masing-masing disampel 6 buah, diekstraksi dalam 20 ciri dengan 5 fuzzy set setiap 
variabel ciri, dioptimasi pada parameter algoritma genetika Psilang 0,8, MaxG 6000, UkPop 200, dan Pmutasi 
2/JumGen. Hasil identifikasi menggunakan logika fuzzy dipengaruhi oleh hasil ekstraksi ciri citra dan jumlah fuzzy set 
setiap ciri. Untuk hasil identifikasi yang baik, jika nilai hasil ekstraksi ciri citra saling berdekatan untuk pola yang 
berbeda maka dibutuhkan jumlah fuzzy set yang lebih banyak. Dari hasil proses pengujian terhadap sistem identifikasi 
pola tanda tangan, diperoleh tingkat akurasi sistem berupa tingkat keberhasilan pengenalan untuk citra uji asli sebesar 80 
% dan tingkat keberhasilan penolakan terhadap citra uji palsu sebesar 73,33 %. 
 
Untuk pengembangan lebih lanjut, perlu dikembangkan lagi algoritma genetika yang diimplementasikan dan dilakukan 
observasi parameter simulasi sistem sehingga keterbatasan dari lamanya waktu proses optimasi mungkin dapat 
diminimalisasi. Untuk proses ektraksi ciri dapat dilakukan dengan metode selain metode box sehingga diharapkan antar 
pola tanda tangan dapat diperoleh ciri yang benar-benar berbeda. 
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