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ABSTRACT 

Character recognition became one interesting field in the computer vision field. One application that uses character 
recognition technology is Optical Character Recognition. We use OCR applications in order to create softcopy 
documents from hardcopy documents. It saves a lot of times compared to the conventional method which needs us to 
retype document in softcopy forms. The main problem in recognizing a character is that computer character has many 
variations in type and size, for example, in character types such as: Arial, Tahoma, Calibri, and other. To overcome the 
problem we need to develop a system that is able to recognize all types of computer characters and has high 
performance. There are two main mechanisms in developing the system: mechanism to extract the feature and 
mechanism to do the classification or conduct the inference. In this research, we developed a character recognition 
system to recognize computer character/font using a chain code base algorithm as the method to extract the features, and 
using a sequence alignment algorithm to do the inference mechanism. The final result shows that combination of chain 
code base algorithm and sequence alignment technique are effective enough to build a computer character recognition 
system with a good accuracy. 
Keywords: OCR, Computer Character, Chain Code, Sequence  
 
1. Pendahuluan 
Pengenalan huruf merupakan salah satu area studi, dalam bidang pengenalan pola yang sangat menarik untuk 
dieksplorasi. Secara umum terdapat 2 hal utama yang mempengaruhi proses pengenalan huruf/pola yaitu: mekanisme 
ektraksi ciri dan mekanisme klasifikasi atau inferensi. 
 
Permasalahan yang muncul dalam melakukan proses pengenalan huruf komputer adalah bagaimana sebuah teknik 
pengenalan dapat mengenali berbagai jenis huruf dengan ukuran, ketebalan, dan bentuk yang berbeda. Dari permasalahan 
besar tersebut, dapat didefinisikan beberapa permasalahan utama yaitu bagaimana huruf alfabet dapat dikenali sebagai 
huruf yang benar, bagaimana mekanisme algoritma yang diterapkan sehingga meskipun ukuran dan bentuk pola berbeda, 
pola tetap dikenali sebagai huruf yang sama, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil pengenalan huruf 
alfabet. 
 
Permasalahan pengenalan tersebut diselesaikan dengan menerapkan teknik ekstraksi ciri menggunakan algoritma berbasis 
chain code dan teknik inferensi menggunakan algoritma sequence allignment (Needleman-Wunsch) untuk mencocokkan 
pola dengan basis pengetahuan yang dimiliki. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya dimana dalam penelitian sebelumnya digunakan mekanisme K-NN[7] untuk proses klasifikasi/inferensi.  
 
Dalam penelitian ini, algoritma chain-code akan digunakan untuk membangun vector ciri yang berisi informasi kode 
chain-code pembentuk huruf. Kemudian akan dilakukan mekanisme inferensi dengan menggunakan sequence allignment 
untuk mencocokkan pola yang ada dengan pola yang ada di dalam basis pengetahuan. 
 
2. Pengenalan Huruf Komputer 
Pengenalan pola merupakan salah satu tahapan dalam proses pengolahan citra digital dalam bidang Computer Vision[2]. 
Proses pengendalian pola digambarkab pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Proses Terhadap Suatu Citra Dalam Computer Vision 
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2.1 Huruf Komputer 
Secara umum huruf komputer dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk huruf yang dihasilkan dengan menggunakan 
suatu standar penulisan yang telah ditetapkan untuk komputer. Terdapat bermacam-macam jenis huruf komputer yang 
digunakan, beberapa di antaranya adalah Arial, Tahoma, dan Calibri. Variansi visual dari sebuah huruf komputer 
ditentukan oleh jenis huruf dan ukuran huruf. Hal ini menyebabkan basis pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan 
pengenalan huruf dengan sempurna menjadi sangat besar. 

 
2.2 Chain Code 
Untuk mengenali suatu pola dari suatu karakter di dalam citra, kita membutuhkan adanya ciri-ciri khusus. Setiap objek 
pasti mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan karakter yang lain. Ciri-ciri berguna untuk membedakan antara pola yang 
satu dengan yang lain. Ciri yang bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga pengelompokan 
pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat menghasilkan keakuratan yang tinggi[4]. Ekstrasi ciri adalah proses pengambilan 
ciri-ciri dari suatu objek di dalam citra untuk membedakan objek yang satu dengan yang lain. Sebelum dilakukan ekstrasi 
ciri, biasanya perlu dilakukan binerisasi, thinning, dan normalisasi. Chain code adalah metode yang melakukan 
penelusuran pixel-pixel objek dengan panduan arah mata angin[1], seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Arah Mata Angin Sebagai Panduan 

 
Dengan mekanisme melakukan penelusuran per-pixel, teknik chain-code dapat digunakan untuk menemukan struktur 
pembentuk dari suatu objek. Illustrasi proses chain code dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. (a) Huruf R Dalam Bentuk Biner, (b) Arah Penelsuran Awal, (c) Acuan Arah Mata Angin, (d) Hasil Chain 

Code Untuk Huruf R 
 

Hasil akhir dari proses ekstraksi  ciri berbasis chain code yang dilakukan adalah sebuah vector ciri yang berisi informasi 
urutan kode chain-code pembentuk huruf. Dari mekanisme yang dilakukan oleh chain-code maka urutan chain-code yang 
dihasilkan untuk setiap huruf dapat memiliki panjang yang berbeda, sehingga diperlukan sebuah mekanisme normalisasi 
untuk menyamakan panjang chain code agar dapat digunakan sebagai input pada proses klasifikasi. 
 
Langkah-langkah normalisasi yang dilakukan yaitu merubah chain code menjadi matriks berisi nilai dan frekuensinya, 
menghapus nilai dengan frekuensi 1, menerapkan rumus normalisasi untuk mencari frekuensi sesuai yang diinginkan, dan 
membangun ulang chain code sesuai frekuensi yang baru[3]. Nilai frekuensi baru code ke-i didapatkan dengan rumus 
normalisasi yang diterapkan sebagai berikut[3]: 

 

                                                                     (1) 
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dimana:  
Fi adalah frekuensi code ke-i 
∑Fi adalah total frekuensi semua code 
N adalah nilai frekuensi yang diinginkan 

 
2.3.Inferensi Dengan Sequence Allignment 
Teknik sequence allignment adalah metode yang menyusun sequence-sequence huruf atau nilai tertentu (dalam 
bioinformatika digunakan untuk menyusun DNA, RNA, atau protein) untuk mencari kesamaan struktur antara 2 
sequence[6]. Dalam penelitian ini, algoritma sequence allignment diterapkan untuk mencari kesamaan antara 2 chain code. 
Artinya, bila terdapat sebuah chain code yang berasal dari sebuah huruf uji, chain code ini akan diperiksa kesamaannya 
dengan semua chain code pada basis pengetahuan. Langkah-langkah pelaksanaan metode sequence allignment yang 
diterapkan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Inisialisasi nilai gap, nilai cocok, dan nilai tidak cocok: Pada penelitian ini, diberikan nilai 1 apabila cocok dan 0 

untuk sebaliknya (aturan sederhana). Nilai gap yang digunakan bisa bermacam-macam, untuk penelitian ini 
digunakan gap = -1 

2. Pengisian matriks nilai (scoring): Jumlah baris dan kolom matriks disesuaikan dengan panjang chain code huruf uji 
dan code dalam basis pengetahuan. Nilai-nilai pada matriks score berasal dari rumus sebagai berikut (i=baris dan 
j=kolom): 

                                                         (2) 

 
3. Traceback (allignment): Setelah semua nilai pada matriks didapatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

penjejakan dimulai dari nilai sudut kanan bawah sampai nilai sudut kiri atas. Langkah penjejakan ini dilakukan 
dengan memeriksa 3 nilai (diagonal, atas, dan kiri current score) sesuai dengan persamaan 2. Aturan dalam proses 
penelusuran adalah sebagai berikut: 
• Apabila salah satu nilai dari 3 nilai yang diperiksa sama dengan current score, maka current score akan pindah 

ke nilai tersebut, dan seterusnya.  
• Apabila terdapat 2 nilai yang sama maka dapat dipilih posisi manapun untuk jejak berikutnya. Setelah semua 

jejak ditelusuri, jalur yang dilalui disimpan koordinatnya (koordinat di sini berupa code baris dan code kolom 
dari chain code).  

• Apabila dari jejak 1 ke jejak 2 berupa gerakan diagonal, nilai koordinat akan dikeluarkan (baik nilai baris dan 
nilai kolom) sebagai 2 code baru yang sudah di-align.  

• Apabila jejak berupa gerakan horisontal/ke kiri atau vertikal/ke atas, code akan digantikan dengan blank atau 0.  
Berikut aturan output hasil allignment: 
 

Tabel 1. Output Hasil Allignment 

Bentuk jejak String 1 (nilai baris) String 2 (nilai kolom) 
Diagonal (Code) (Code) 
Horisontal 0 (Code) 
Vertikal (Code) 0 

 
Hasil dari langkah akhir ini yaitu 2 chain code baru yang sudah di-align dengan aturan allignment  

4. Pemberian nilai chain code: Aturan pemberian nilai untuk kesamaan 2 chain code yang digunakan dalam penelitian  
ini yaitu: 

 
 

3. Perancangan Sistem  
Langkah awal dari penelitian ini adalah menentukan siklus Input-Proses-Output dari sistem yang  dibangun. Secara garis 
besar perancangan sistem dilakukan dengan proses sebagai berikut: 

1. Pengambilan data huruf komputer dalam bentuk  citra digital untuk data training dan data uji 
2. Pre-processing citra digital 
3. Perhitungan chain-code 
4. Pencarian ciri dengan menggunakan algoritma berbasis chain kode 
5. Inferensi dengan algoritma sequence allignment 

.  
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Gambar 4. Gambaran Umum Sistem 

 
Secara garis besar sistem ini terdiri dari 2 tahapan utama yaitu[7,8]: 
1. Pembangunan basis pengetahuan 

 Untuk membangun basis pengetahuan akan digunakan data huruf komputer dengan ukuran 8, 12, 16, 20, dan 36 pts 
dengan 3 jenis font yaitu Arial, Calibri, dan Times New Roman. 

2. Pengujian akurasi  
 Data yang akan diujikan adalah data yang belum ada dalam basis pengetahuan. Untuk pengujian akan digunakan data 

yang merupakan huruf komputer dengan ukuran 10, 14, 72 pts dengan jenis font Tahoma, Verdana, dan Courier 
New. 

 
Agar sistem yang dibangun memiliki peformansi yang baik dan ‘reliable’ maka perlu dilakukan pengujian khusus dalam 
beberapa proses dan parameter yang digunakan. Melihat alur kerja sistem pada Gambar 5 dan sesuai dengan tujuan 
penelitian ini, maka kami memfokuskan pengujian pada: perbandingan akurasi sistem yang menggunakan algoritma 
sequence allignment dengan sistem yang menggunakan K-NN (pada penelitian sebelumnya). 
 
Proses Pre-Processing 
Proses preprocessing data merupakan salah satu tahap yang menentukan keberhasilan dari suatu proses pengenalan 
pola[2]. Pada tahap ini data citra masukan akan diubah menjadi data citra yang lebih sesuai untuk diproses oleh algoritma 
berbasis chain code. Proses pre-processing yang dilakukan meliputi modifikasi ketebalan (thinning), penyamaan ukuran 
data citra (normalisasi), serta menghasilkan posisi yang seragam (crop edge)[5]. Mekanisme normalisasi ukuran citra yang 
dilakukan akan menggunakan persamaan 3. 

If a=                                                               (3) 

dimana:  
n = target ukuran normalisasi 
a = min( ) 
( ) = (tinggi objek awal, lebar objek awal) 
( ) = (tinggi objek normalisasi, lebar objek normalisasi) 
 

Dari persamaan 3 terlihat bahwa pengaturan nilai n yang merupakan ukuran maksimal dari dimensi citra (panjang atau 
lebar) akan memberikan hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini akan dipergunakan nilai n=20[7]. 
 
Parameter Ekstraksi Chain Code 
Setiap huruf komputer yang akan diproses akan memiliki panjang urutan chain-code yang berbeda, karena urutan chain-
code akan digunakan sebagai bagian dari vector ciri maka panjang urutan chain-code untuk setiap huruf harus sama. 
Untuk itu dilakukan proses normalisasi panjang chain-code dengan menggunakan persamaan 1. Dalam penelitian ini 
ukuran normalisasi chain-code yang dipergunakan adalah 40[7]. 
 
Proses Inferensi dengan Sequence Alignment 
Algoritma Sequence Alignment dipergunakan untuk mengakomodir kelemahan klasifikasi dengan K-NN pada penelitian 
sebelumnya, dimana perbedaan lokasi awal pembentukan vector ciri, membuat vector ciri untuk sebuah huruf memiliki 
urutan yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan pencocokan secara langsung. Mekanisme sequence allignment akan 
melakukan pencocokan dengan mempertimbangkan mekanisme pergeseran vector ciri untuk memperoleh skor persamaan 
terbaik. 
 
4. Hasil Penelitian 
Pembangunan basis pengetahuan dalam sistem ini menggunakan 3 jenis font yaitu Arial, Calibri, dan Times New Roman 
dengan ukuran 8, 12, 16, 20, dan 36 pts. Sehingga akan dimiliki sebanyak 390 data dalam basis pengetahuan. Untuk 
pengujian akan digunakan sebanyak 234 data yang diperoleh dari penggunaan 3 font yaitu Tahoma, Verdana, dan Courier 
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New, dengan variasi ukuran 10, 14, 72 pts. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menguji semua data uji, 
diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengujian 

Sequence Allignment KNN Jenis Font Yang Diujikan 
Hasil(%) Hasil (%) 

Tahoma 10 pts 100 100 
Tahoma 14 pts 100 92 
Tahoma 72 pts 100 100 

Rata-Rata 100 97.43 
Verdana 10 pts 96 100 
Verdana 14 pts 100 96 
Verdana 72 pts 100 96 

Rata-Rata 98.67 97.33 
Courier 10 pts 92 96 
Courier 14 pts 100 77 
Courier 72 pts 84 61 

Rata-Rata 92 78 
 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa penerapan mekanisme sequence allignment mampu memberikan 
peningkatan akurasi terhadap pengenalan huruf uji secara keseluruhan (terutama untuk font Courier New). Dalam 
penelitian sebelumnya dengan menggunakan K-NN akurasi untuk jenis font yang tidak dijadikan data latih masih kurang 
memuaskan. 

 
 

Gambar 5. Grafik Perbandingan K-NN dan Sequence Alignment 
 

Peningkatan akurasi ini terjadi karena chain code sudah diratakan (di-allign). Ini disebabkan karena terjadi penggeseran 
saat terdapat code yang berbeda dan digantikan dengan 0. Metode allignment ini mencari sebanyak mungkin code yang 
sama sehingga meskipun titik awal penelusuran chain code berubah, chain code dengan sendirinya menyesuaikan diri 
untuk mencari pasangannya sehingga posisinya sejajar. Sedangkan metode KNN hanya melakukan pemeriksaan terhadap 
chain code “apa adanya”. Apabila titik awalnya berbeda, banyak sekali kemungkinan pasangan nilai code yang berbeda, 
hal ini mengakibatkan nilai perbedaan juga jauh berbeda meskipun sebenarnya huruf tersebut sama. 
 
5. Kesimpulan 
Metode ekstraksi ciri huruf berbasis chain-code dapat digunakan untuk menghasilkan vector ciri yang representative 
terhadap huruf komputer. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan mekanisme sequence allignment dapat 
mengatasi masalah perbedaan titik awal proses chain-code hal ini ditunjukkan oleh hasil akurasi pengenalan yang baik 
dalam mengenali huruf asing yang tidak menjadi basis pengetahuan. Penerapan sequence allignment sebagai salah satu 
alternative metode inferensi mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penerapan K-NN pada 
penelitian sebelumnya. 
 
6. Saran Pengembangan 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa penggabungan metode ekstraksi ciri huruf berbasis chain-
code dengan teknik inferensi sequence allignment memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dan masih memungkinkan 
untuk dioptimalisasi. Penelitian lebih lanjut dapat ditujukan untuk menemukan bentuk basis pengetahuan yang minimal 
sehingga waktu pemrosesan menjadi lebih cepat. 
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