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ABSTRACT 
A lot of people like to know about their life or about their characteristics. Palmistry can answer their curiousity based on 
their right hand. However, it is very difficult to become a good palm reader and gain a high accuracy, since people must 
have a lot of experiences about palmistry. In this project, an application is built to help people who does not have 
knowledge about palmistry at all. This application is made using Borland Delphi 7 with sui pack. The system uses images 
of human's right hand as input and generates his characteristics as output. The development process of this system is 
divided into three steps, which are searching ROI, feature extraction, and clustering. The SOM algorithm is used for 
clustering. In this application, someone is able to know about his/her own characteristic or other's, only by using his/her 
right hand's image. The system yields in 78,75% accuracy, which is calculated from the pooling of the volunteers whose 
hands is used for testing. 
Keywords: Palmistry, Computer Vision, SOM, Document Image Understanding, Clustering. 
 
1. Pendahuluan 
Saat ini di dunia banyak orang percaya kepada berbagai jenis ramalan baik itu ramalan bintang, palmistry, dan ramalan 
lainnya. Saat ini, di berbagai tempat di dunia komputer telah banyak digunakan sebagai sarana untuk seseorang 
memperoleh sebuah ramalan. Dengan bantuan komputer manusia tidak lagi perlu menghafalkan cara-cara untuk 
meramal. 
 
Terdapat berbagai macam jenis tangan. Pada tangan setiap orang pasti terdapat perbedaan, baik itu perbedaan pada garis 
tangannya atau bentuk tangannya dan yang pasti berbeda dari tangan setiap orang adalah sidik jari dan pola telapak 
tangan. Untuk setiap garis tangan dan bentuk tangan, ada kemungkinan terdapat kesamaan antara satu orang dengan 
orang yang lain. Palmistry adalah ilmu yang mempelajari hubungan garis dan bentuk tangan dengan kehidupan seseorang 
atau dengan kata lain palmistry adalah ilmu yang digunakan untuk meramalkan kehidupan seseorang. Ilmu ini adalah 
salah satu bidang yang digunakan oleh kebanyakan orang pada zaman dahulu yang digunakan untuk memahami nasib 
mereka. Akan tetapi pada kenyataannya di zaman modern seperti sekarang ini, palmistry masih banyak digemari oleh 
banyak orang untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang tersebut, baik itu di bidang jodoh, umur, perekonomian, 
atau yang lain. Akan tetapi tidak semua bidang kehidupan dapat diprediksi oleh bidang palmistry ini. Walaupun banyak 
orang mempercayai bidang palmistry, ada juga banyak orang yang tidak mempercayai bidang ini. Hal ini dikarenakan 
menurut sebagian orang bidang palmistry adalah sekedar kebetulan saja apabila hasil yang diperoleh memiliki kesamaan 
dengan kehidupan seseorang dan bukan karena memang adanya hubungan antara garis dan bentuk tangan seseorang 
dengan kehidupan orang tersebut. 
 
Karena sulitnya seseorang dapat mengartikan garis dan bentuk tangan seseorang atau bergelut di bidang palmistry ini 
maka tidak semua orang dapat mengetahui kehidupan seseorang melalui garis tangan atau bentuk tangan orang lain. 
Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar mempelajarinya yang dapat mengartikan garis-garis tangan tersebut. 
Kesulitan dari pembelajaran bidang palmistry ini adalah orang yang membelajarinya harus teliti, memiliki mata yang 
baik, hafal arti setiap garis dan bentuknya, serta kesulitan-kesulitan lainnya. Misalnya apabila seseorang tidak hafal arti 
dari salah satu garis maka orang tersebut akan salah mengartikan kehidupannya. Dengan ditemukannya beberapa 
kesulitan-kesulitan di dalam pembelajaran palmistry oleh seseorang, maka diharapkan melalui program palmistry ini 
setiap orang yang mempercayai palmistry dapat memperoleh arti dari garis dan bentuk tangannya mengenai kehidupan 
yang dialaminya tanpa harus berusaha untuk susah payah belajar mengartikan garis dan bentuk tangan yang 
diinginkannya. 
 
1.1 Tujuan 
Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membuat program yang dapat mengetahui hubungan antara 
sebuah garis tangan dengan kehidupan seseorang. Sedangkan tujuan lain yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan garis tangan dan bentuk tangan dari setiap data, mengetahui nama masing-masing garis tangan, dan 
mengetahui arti dari masing-masing garis tangan dari palmistry. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah yang diobservasi dari penelitian ini adalah hubungan antara garis tangan/bentuk tangan sesorang dengan 
kejadian yang dialaminya di dunia ini, penggunaan document image understanding utuk mengolah data yang berupa 
gambar tangan  menjadi fitur-fitur dan memperoleh arti dari fitur-fitur dengan menggunakan clustering. 
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2. Teori Palmistry 
2.1 Pengertian Palmistry 
Palmistry adalah sebuah kata umum yang dapat diartikan sebuah pembelajaran khusus atau latihan untuk membaca 
tangan seseorang. Dahulu kala palmistry yang juga dikenal sebagai palm reading dan chiromancy yang pada dasarnya 
hanya terdiri atas latihan untuk membaca dan menerjemahkan garis yang terdapat pada tangan seseorang. Selama 
beberapa tahun sejak itu para peramal hanya menggunakan garis tangan pada telapak tangan seseorang sebagai satu-
satunya cara untuk meramal seseorang. 
 
2.2 Pengertian Chirognomy 
Berdasarkan pada ide dari D’Arpentigny maka banyak orang mulai mempertimbangkan karakteristik tangan yang lain 
seperti struktur tangan, tekstur tangan, warna tangan, atau panjang jari tangan seseorang untuk memberikan beberapa 
petunjuk mengenai tingkah laku dan kepribadian orang tersebut. Dan hal ini menghasilkan ilmu baru yaitu Chirognomy. 
Chirognomy adalah ilmu dasar dari berbagai cara untuk menganalisa tangan yang banyak ditemukan dan dipakai di dunia 
pada saat ini. 
 
2.3 Kesamaan Astronomy dan Pembacaan Tangan 
Astrology dan teknik pembacaan tangan memiliki beberapa kesamaan yang besar yaitu kedua teknik ini sama-sama 
menerima ide bahwa keadaan planet-planet mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak orang-orang yang membaca 
kehidupan seseorang menerima teknik astrology dan mengaplikasikannya ke dalam cara membaca tangan yang mereka 
lakukan. Akan tetapi tidak semua orang melakukannya. Ada beberapa orang juga yang tidak mau menggabungkan kedua 
teknik ini, melainkan mereka lebih memilih untuk mempelajari secara khusus salah satu dari kedua teknik ini. 
 
2.4 Hal yang Dicari Pembaca Tangan di Tangan Seseorang 
Banyak dari pembaca tangan pada saat ini yang tidak menggunakan teknik membaca tangan ini untuk meramal 
melainkan untuk mengetahui karakter atau kepribadian seseorang. Hal ini dilakukan karena pada zaman modern ini 
mengetahui karakter seseorang itu sangat penting sehingga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengajarkan cara 
membaca bahasa tubuh dimana salah satunya adalah teknik membaca tangan. Dengan menggunakan teknik membaca 
tangan ini maka seseorang akan mengetahui dengan melalui ibu jari seseorang dapat melihat banyak hal, melalui warna 
tangan, cara seseorang memegang tangannya, atau pun cara seseorang memegang jarinya. Semuanya itu dapat 
menunjukkan banyak hal mengenai dirinya. Berikut ini akan diberikan contoh pertanyaan dalam suatu hal sehingga 
banyak orang menganggap bahwa teknik untuk membaca tangan itu sangat penting dan sangat berguna di dalam 
kehidupan seseorang yaitu apakah orang tersebut seorang pekerja keras? 
 
3. Teori Image Processing dan SOM 
3.1 Thresholding 
Thresholding adalah salah satu tehnik image processing. Menggunakan proses thresholding ini, program dapat 
melakukan perubahan jenis warna pada sebuah gambar dari jenis warna grayscale. Grayscale merupakan jenis warna 
yang terdiri dari delapan bit warna atau dua ratus lima puluh enam warna, dirubah menjadi jenis warna binary yang 
merupakan jenis warna yang terdiri dari dua bit warna atau dua warna saja yaitu hitam atau putih. 
 
3.2 Border Tracing 
Border tracing merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari garis tepi dari sebuah gambar. Misalnya terdapat 
gambar berupa kotak. Apabila gambar tersebut diberlakukan proses border tracing, hasil yang diperoleh adalah sebuah 
gambar kotak yang hanya terdiri dari bagian tepinya saja. 
 
3.3 Cara Mencari ROI 
ROI (Region Of Interest) dari gambar tangan adalah bagian tengah telapak tangan dan di dalamnya telah mencakup 
semua garis yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan pembacaan karakteristik berdasarkan garis tangannya. 
Pada bagian ini dibahas mengenai cara untuk memperoleh ROI tersebut. 
 
3.4 Normalisasi 
Tujuan dilakukannya proses normalisasi ini adalah agar pengaturan contrast pada gambar dapat menjadi lebih seimbang. 
Misalnya untuk gambar yang terlalu gelap maka setelah gambar tersebut diproses dengan normalisasi, gambar tersebut 
akan menjadi lebih terang dari sebelumnya sedangkan untuk gambar yang terlalu terang maka setelah diproses dengan 
normalisasi, gambar itu akan menjadi lebih gelap dari sebelumnya. 
 
3.5 Edge Detection 
Edge detection adalah sebuah teknik untuk mendapatkan garis pada sebuah gambar. Pada sebuah kasus yang ideal, hasil 
yang diperoleh dari gambar yang diproses dengan teknik ini adalah kumpulan garis dimana garis tersebut merupakan 
boundary dari obyek yang terdapat pada gambar. 
 
3.6 Median Filtering 
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Median filtering adalah salah satu metode dari noise reduction. Fungsi dari metode ini adalah menghapus noise yang 
terdapat pada gambar. Seberapa besar noise yang dapat dihapus dipengaruhi oleh besarnya daerah yang dikonvolusikan 
pada gambar. 
 
3.7 Binary Morfologi 
Binary morfologi merupakan bagian dari matematika morfologi. Arti dari morfologi adalah melakukan suatu hal untuk 
membentuk sesuatu. Jadi matematika morfologi dapat diartikan dengan menggunakan prinsip matematika untuk 
melakukan suatu hal untuk membentuk sesuatu. Sedangkan binary morfologi berarti dengan menggunakan prinsip 
matematika pada data binary untuk melakukan suatu hal sehingga membentu sesuatu. 
 
3.8 SOM 
SOM (Self Organizing Map) merupakan salah satu bentuk dari artificial neural network (ANN). Arsitektur pada SOM 
diyakini sebagai arsitektur yang memodelkan sistem syaraf pada otak manusia di dalam mengenali suatu pola tertentu. 
Dalam hal ini, SOM digunakan untuk melakukan pengelompokan atau clustering suatu data berdasarkan karakteristik 
data tersebut dan pada SOM data yang mirip memiliki letak topologi yang jaraknya berdekatan. 
 
4. Metode Penelitian 
Langkah–langkah yang dilakukan dalam menggali informasi lebih lanjut mengenai pengetahuan yang dibutuhkan dalam 
penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Mencari buku-buku yang membahas mengenai palmistry. 
2) Mempelajari buku-buku palmistry tersebut. 
3) Mencoba mengartikan telapak tangan berdasarkan buku-buku palmistry. 
4) Mencari bahan bacaan yang mendukung penelitian ini. 
5) Mempelajari bahan bacaan tersebut. 
6) Mengumpulkan data training dan data testing yang berupa gambar tangan. 
7) Mengartikan gambar tangan yang merupakan data training berdasarkan teori palmistry. 
8) Konsultasi dengan orang-orang yang kiranya dapat membantu penelitian ini. 
9) Melakukan penelitian ini. 
10) Melakukan training pada program. 
11) Mengartikan gambar tangan yang merupakan data testing berdasarkan teori palmistry. 
12) Melakukan testing pada program. 
13) Memperbaiki program apabila terjadi kesalahan pada saat testing. 
14) Membuat dokumentasi untuk penelitian. 
 
5. Desain dan Implementasi 
5.1 Input dan Output Sistem 
Suatu sistem pada umumnya pasti memiliki input untuk data proses dan output sebagai hasil proses. Begitu halnya 
dengan sistem palmistry. Sistem ini dibuat dengan mempunyai input berupa gambar tangan kanan manusia dan output 
berupa tulisan yang menunjukkan karakteristik seseorang berdasarkan pembagian tertentu. 
 

 
Gambar 1. Bagan Input dan Output Sistem 

 
Dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa pertama-tama proses palmistry dilakukan setelah user memberikan input kepada 
sistem berupa gambar tangan kanan manusia. Setelah itu sistem melakukan proses palmistry untuk menentukan 
karakteristik dari orang yang memiliki gambar tangan kanan tersebut. Jika proses palmistry berhasil maka sistem akan 
menampilkan di layar karakteristik-karakteristik dari orang tersebut sesuai dengan yang telah ditemukan oleh sistem. 
 
5.2 Desain Arsitektur 
Desain arsitektur penting untuk diketahui karena digunakan sebagai pondasi di dalam merancang sistem tersebut. Pada 
desain arsitektur ini akan dijelaskan mengenai proses-proses yang dilakukan oleh sistem palmistry. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 

Karakteristik 
Seseorang 

Palmistry Gambar 
Tangan 
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Gambar 2. Arsitektur Sistem Secara Keseluruhan (Kiri) dan Arsitektur Proses Future Extraction (Kanan) 
 
Pada Gambar 2 sebelah kiri dapat dilihat bahwa arsitektur yang digunakan dalam pembuatan sistem ini terdiri dari empat 
proses besar. Keempat proses tersebut adalah proses preprocessing, proses feature extraction, proses pengelompokan, dan 
proses penentuan karakteristik. Sedangkan pada Gambar 2 sebelah kanan dapat dilihat bahwa arsitektur dari proses future 
extraction terdiri dari dua proses yaitu proses preprocessing dan proses penentuan future. 
 
6. Uji Coba 
Berikut ini adalah bebarapa gambar langkah-langkah cara kerja sistem palmistry ini, yaitu: 
 

      
Gambar 3. Langkah-langkah Mendapatkan ROI (dari Kiri ke Kanan) 

 

     

    
Gambar 4. Langkah-langkah Feature Extraction (dari Atas Kiri ke Kanan Bawah) 
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Berikut ini adalah hasil pooling yang dilakukan penulis untuk mengetahui akurasi dari penelitian ini. 
 

Tabel 1. Hasil Pooling Uji Coba Penulis 
 

 
Tabel 1 adalah tabel pooling yang dilakukan oleh penulis untuk memprediksi akurasi dari aplikasi ini. Penguji coba 
mengisikan nilai “Y” apabila pada katagori tersebut penguji coba memiliki karakteristik yang sama dengan dirinya dan 
apabila karakteristik tersebut tidak sama dengan dirinya maka penguji coba mengisikan nilai “N” pada tabel pooling di 
atas. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa aplikasi palmistry ini memiliki akurasi yang cukup baik yaitu 78.75%. Nilai 
akurasi tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata dari persentase per orang pada Tabel 1. 
 
7. Penutup 
7.1 Kesimpulan 
Pada palmistry ada hubungan yang baik atau kuat antara tangan manusia dengan karakteristik yang dimilikinya. 
Karakteristik yang diperoleh dari panjang jari dan panjang head line berbanding lurus. Akurasi dari aplikasi palmistry ini 
tidak dapat mencapai 100% karena dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor teori palmistry yang juga tidak dapat 
memberikan akurasi 100% di dalam mempredikisi karakteristik manusia dan faktor penentuan feature dari tangan 
manusia dimana penentuan feature juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain sehingga feature yang diperoleh dapat 
salah dan penggunaan SOM untuk aplikasi ini cocok karena output yang diperoleh memerlukan pengalaman. 
 
7.2 Saran 
Disarankan agar batasan input untuk aplikasi ini lebih sedikit sehingga user dapat lebih leluasa memberikan input pada 
aplikasi. Karakteristik yang dapat diprediksi oleh aplikasi ini diperbanyak jenisnya, dan menggunakan algoritma 
pencarian feature yang lebih baik sehingga dapat mempermudah user dan meningkatkan akurasi dari aplikasi palmistry. 
 
Daftar Pustaka 
[1] A Short Course of Palmistry, www.palmistryinternational.com, diakses terakhir tanggal 27 Oktober 2009. 
[2] Chuan Han, Chin, Hsu Liang Cheng, Chih Lung Lin, and Kuo Chin Fan. (2001). Personal Authentication Using 

Palmprint Features, Department of Computer Science and Information Technology, China. 
[3] Goh Kah Ong, Michael, Tee Connie, Andrew Teoh Beng Jin, and David Ngo Chek Ling. (2001). A Single Sensor 

Hand Geometry and Palmprint Verification System, Faculty of Information Science and Technology, Malaysia. 
[4] Hogseth and Per, Palmistry for Fun, www.powerful-psychic-reading.com, diakses terakhir tanggal 27 Oktober 2009. 

No Nama Penguji Coba Kecepatan 
Berpikir Percintaan Cara 

Berpikir Kehidupan Persentase 
(%) 

1 Christian AP (Responden 1) Y N Y Y 75 
2 Darmawan ( Responden 2) Y N Y Y 75 
3 Febtry ( Responden 3) Y Y Y Y 100 
4 Felix ( Responden 4) N Y Y N 50 
5 Fenny ( Responden 5) Y N Y Y 75 
6 Glenn ( Responden 6) Y N Y Y 75 
7 Maryati ( Responden 7) Y Y Y N 75 
8 Nico ( Responden 8) Y N Y Y 75 
9 Lily ( Responden 9) Y Y Y N 75 

10 B Yustina ( Responden 10) Y Y Y Y 100 
11 Benny ( Responden 11) Y N Y Y 75 
12 Verie ( Responden 12) Y N Y Y 75 
13 Ezra ( Responden 13) Y Y Y Y 100 
14 Andy ( Responden 14) Y Y Y N 75 
15 Rudyanto ( Responden 15) Y Y Y Y 100 
16 Inggita ( Responden 16) Y Y Y N 75 
17 David ( Responden 17) Y N Y Y 75 
18 P Tri ( Responden 18) Y Y Y N 75 
19 Welly ( Responden 19) Y Y Y N 75 
20 P Yosi ( Responden 20) Y N Y Y 75 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2009; Bali, November 14, 2009             KNS&I09-017 

94 
 

[5] Kong, Jun, Shuhua Wang, Yinghua Lu, Miao Qi, and Hongzhi Li. (2006). A Novel System of Palmistry Identification 
Using Compound Neural Network, China Key Laboratory for Applied Statistics of MOE, China. 

[6] Kumar, Ajay, David C. M. Wong, Helen C. Shen, and Anil K. Jain. Personal Verification Using Palmprint and 
Hand Geometry Biometric, Department of Computer Science, Hongkong. 

[7] Ribaric, Slobodan, Damir Ribaric, Nikola Pavesic. A Biometric Identification System Based On The Fusion of Hand 
and Palm Features, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia. 

 
 
 


