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ABSTRACT 
Nowadays computer tehcnology has been frequently used to facilitate human activities. OCR (Object Character 
Recognition) is one example of those technologies used to recognize any kind of character and letter. In this research, we 
implement a software that is able to recognize handwritten characters in form. This software uses feature extraction and 
inference rule in its development. Feature extraction is a progress to extract features owned by a character. Recognizing 
progress is accomplished by comparing tracked character’s features and database character’s features using inference 
rule. Tracked character will be recognized appropriate with the result from inference rule progress. This software is 
created by using Microsoft Visual C++ 6.0®, with library assist once from Intel Image Processing Library (IPL) and 
Intel Open Source Computer Vision (OpenCV). The software is tested using a variety of handwritten characters and the 
testing result shows that the accuracy of handwritten character recognition using this software is about 79.4% 
Keywords: Feature Extraction, Handwritten Character Recognition, Inference Rule, Scanning. 
 
1. Pendahuluan 
Pengisian data pada sebuah form seringkali digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk berbagai macam 
keperluan. Contoh dari form tersebut adalah form aplikasi tabungan, form aplikasi kartu kredit, dan form kuisioner. Cara 
ini memang baik digunakan mengingat banyak waktu dan biaya yang dapat dihemat untuk memperoleh data. Meskipun 
cara ini sudah banyak digunakan akan tetapi proses pembacaan hasil form isian secara otomatis dengan menggunakan 
komputer masih menjadi masalah. Masalahnya adalah hasil isian pada form berupa tulisan tangan sedangkan OCR yang 
ada kebanyakan hanya dapat membaca huruf cetak. Hal ini menyebabkan proses memasukkan data form ke komputer 
masih harus menggunakan proses manual. 
 
Untuk itu pada penelitian ini dikembangkan sebuah perangkat lunak untuk mengenali hasil isian pada form yang 
menggunakan tulisan tangan. Perangkat lunak ini akan menghasilkan data mengenai huruf yang dikenali sesuai dengan 
apa yang telah dipelajari, dan hasil pengenalan dapat langsung disimpan pada file text. Hasil yang diberikan oleh 
perangkat lunak bergantung pada banyaknya variasi sampel yang diberikan. Semakin banyak variasi sampel yang 
dipelajari dan tingkat kekonsistenan yang tinggi dalam penulisan huruf, maka hasil pengenalan akan semakin akurat. 

 
Gambar 1. Contoh Form 

2. Teori Penunjang 
2.1 Holistic Feature Extraction 
Holistic feature extraction adalah salah satu bentuk pengambilan feature yang dapat digunakan untuk mengenali suatu 
huruf (Karacs, 2001, 2002). Holistic feature extraction bahkan dapat digunakan untuk mengenali huruf pada kata-kata 
yang dituliskan secara bersambung, tetapi dalam perangkat lunak ini hanya dibatasi pada pengenalan sebuah huruf secara 
terpisah. Feature yang termasuk holistic feature extraction adalah ascenders and  descenders, height and width, hill and 
valley. Tetapi tidak semua holistic features digunakan pada penelitian ini, karena tidak semua feature relevan dengan 
keperluan perangkat lunak yang dikembangkan. Holistic features yang digunakan pada penelitian ini adalah hill and 
valley. 
 
2.1.1 Hill and Valley 
Hill and valley merupakan salah feature yang penting dalam pengenalan huruf. Sesuai dengan namanya, hill digunakan 
untuk mencari obyek dari huruf yang menyerupai bukit, sedangkan valley digunakan untuk mencari obyek dari huruf 
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yang menyerupai lembah. Pengertian hill / bukit di sini adalah apabila huruf mengalami pengurangan nilai koordinat y 
yang kemudian pada titik tertentu mengalami penambahan nilai koordinat y. Cara menghitung jumlah hill ini adalah : 
- Cari koordinat huruf  dari yang paling bawah. 
- Dari koordinat paling bawah tambah terus nilai koordinat x sekaligus cek nilai koordinat y. 
- Apabila koordinat y mengalami penurunan, artinya telah terjadi garis naik 
- Setelah terjadi garis naik cek terus nilai koordinat y, apabila pada titik tertentu terjadi penambahan koordinat y maka 

telah terjadi garis turun. 
- Kondisi saat telah terjadi satu garis naik kemudian dilanjutkan oleh satu garis turun terhadap garis horisontal disebut 

sebagai sebuah bukit. 

 
Gambar 2. Hill 

 
Pengertian valley / lembah adalah apabila huruf mengalami penambahan nilai koordinat y yang kemudian pada titik 
tertentu mengalami penurunan nilai koordinat y. Cara menghitung jumlah valley ini adalah : 
- Cari koordinat huruf  dari yang paling atas.. 
- Dari koordinat paling atas tambah terus nilai koordinat x sekaligus cek nilai koordinat y. 
- Apabila koordinat y mengalami penambahan, artinya telah terjadi garis turun 
- Setelah terjadi garis turun cek terus nilai koordinat y, apabila pada titik tertentu terjadi pengurangan koordinat y 

maka telah terjadi garis naik. 
- Kondisi saat telah terjadi satu garis turun kemudian dilanjutkan oleh satu garis naik terhadap garis horisontal disebut 

sebagai sebuah lembah. 

 
Gambar 3. Valley 

 
2.2 Other Feature Extraction 
Disamping menggunakan holistic feature extraction, pada penelitian ini dikembangkan pula feature extraction yang lain 
yang digunakan untuk mendapatkan feature dari huruf, yaitu jumlah garis horisontal, jumlah garis vertikal, jumlah 
perpotongan dengan garis horisontal, jumlah perpotongan dengan garis vertikal, jumlah left slope serta jumlah right 
slope. 
 
2.2.1 Garis Horisontal  
Untuk menghitung jumlah garis horisontal digunakan cara: 
- Cek nilai piksel pada lokasi huruf mulai dari kiri atas ke kanan bawah. 
- Apabila menemui piksel berwarna hitam atau bernilai nol, teruskan periksa ke sebelah kanan. 
- Apabila di sebelah kanan terdapat piksel hitam dengan panjang minimal 5 piksel setelah itu berisi piksel dengan 

warna putih, maka deretan piksel hitam itu disebut sebagai sebuah garis horisontal. Jumlah 5 piksel diperoleh dari 
hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap responden. Rata-rata garis horisontal yang dibuat oleh responden tidak 
kurang dari 5 piksel dengan ukuran kotak yang disediakan. 

- Garis horisontal ini memiliki toleransi 1 piksel ke atas dan ke bawah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila 
terjadi garis yang agak miring. 

 
2.2.2. Garis Vertikal 
Mirip dengan garis horisontal, hanya untuk garis vertikal ini pencarian dilakukan dari atas ke bawah. Detail cara 
perhitungan adalah sbb: 
- Cek nilai piksel pada lokasi huruf mulai dari kiri atas ke kanan bawah. 
- Apabila menemui piksel berwarna hitam atau bernilai nol, teruskan periksa ke arah bawah. 
- Apabila di sebelah bawah terdapat piksel hitam dengan panjang minimal 5 piksel setelah itu berisi piksel dengan 

warna putih, maka deretan piksel hitam itu disebut sebagai sebuah garis vertikal.  
- Garis vertikal ini memiliki toleransi 1 piksel ke kiri dan ke kanan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila 

terjadi garis yang agak miring. 
 

2.2.3. Perpotongan dengan Garis Horisontal 
Guna menghitung jumlah perpotongan dengan garis horisontal digunakan cara: 
- Buat garis horisontal / mendatar mulai dari kiri ke kanan. 
- Apabila menemui piksel berwarna hitam atau bernilai nol, teruskan periksa ke arah kanan. 
- Apabila di sebelah kanan terdapat piksel hitam kemudian dilanjutkan dengan piksel berwarna putih, berarti sudah 

memiliki satu titik potong terhadap garis horisontal. 
- Teruskan pengecekan hingga posisi akhir huruf di sebelah kanan, dan akumulasikan jumlah titik potong. 
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Gambar 4. Perpotongan dengan Garis Horisontal 

 
2.2.4. Perpotongan dengan Garis Vertikal 
Pada feature ini, cara menghitung jumlah perpotongan adalah : 
- Buat garis vertikal / tegak mulai dari atas ke bawah. 
- Apabila menemui piksel berwarna hitam atau bernilai nol, teruskan periksa ke arah bawah. 
- Apabila di sebelah bawah terdapat piksel hitam kemudian dilanjutkan dengan piksel berwarna putih, berarti sudah 

memiliki satu titik potong terhadap garis vertikal. 
- Teruskan pengecekan hingga posisi akhir huruf di sebelah bawah, dan akumulasikan jumlah titik potong. 

 
Gambar 5. Perpotongan dengan Garis Vertikal 

 
2.2.5. Left Slope 
Pengertian left slope di sini adalah apabila huruf mengalami penambahan nilai koordinat x yang kemudian pada titik 
tertentu mengalami penurunan nilai koordinat x. Cara menghitung jumlah left slope ini adalah : 
- Cari koordinat huruf dari yang paling atas. 
- Dari koordinat paling atas tambah terus nilai koordinat y sekaligus cek nilai koordinat x. 
- Apabila koordinat x mengalami penambahan, artinya telah terjadi garis naik. 
- Setelah terjadi garis naik cek terus nilai koordinat x, apabila pada titik tertentu terjadi penurunan koordinat x maka 

telah terjadi garis turun. 
- Kondisi saat telah terjadi satu garis naik kemudian dilanjutkan oleh satu garis turun terhadap garis vertikal disebut 

sebagai sebuah left slope. 

 
Gambar 6. Left Slope 

 
2.2.6. Right Slope 
Feature ini digunakan untuk menghitung jumlah right slope yang terdapat pada huruf. Pengertian right slope di sini 
adalah apabila huruf mengalami penurunan nilai koordinat x yang kemudian pada titik tertentu mengalami penambahan 
nilai koordinat x. Cara menghitung jumlah  right slope  ini adalah: 
- Cari koordinat huruf  dari yang paling bawah. 
- Dari koordinat paling bawah kurangi terus nilai koordinat y sekaligus cek nilai koordinat x. 
- Apabila koordinat x mengalami penurunan, artinya telah terjadi garis turun. 
- Setelah terjadi garis turun cek terus nilai koordinat x, apabila pada titik tertentu terjadi penambahan koordinat x 

maka telah terjadi garis naik. 
- Kondisi saat telah terjadi satu garis turun kemudian dilanjutkan oleh satu garis naik terhadap garis vertikal disebut 

sebagai sebuah right  slope. 

 
Gambar 7. Right Slope 

 
2.3 Region Percentation 
Region percentation merupakan perhitungan persentase nilai piksel hitam yang ada pada tiap region dibandingkan 
dengan total piksel yang ada pada region yang sama. Pengertian region di sini adalah daerah-daerah yang terbentuk dari 
pembagian proporsi huruf. Jumlah region yang digunakan adalah 9 buah dan dibentuk dari posisi awal huruf hingga akhir 
huruf, tidak menggunakan pembagian wilayah berdasarkan kotak huruf. Penentuan jumlah region sebanyak 9 buah 
diambil menurut sumber referensi (Parker, 1994). Cara menghitung persentase region ini adalah : 
- Cari koordinat huruf  paling awal dan koordinat huruf paling akhir.. 
- Bentuk wilayah-wilayah dengan cara membagi wilayah koordinat huruf dengan pembagian yang proporsional 

sebanyak 9 wilayah. 
- Pada masing-masing wilayah hitung persentase nilai piksel hitam terhadap jumlah piksel seluruhnya yang ada dalam 

wilayah tersebut. 
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Gambar 8. Region Percentation 

 
2.4  Inference Rule 
Rule merupakan aturan berisi sederetan fakta yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Perangkat lunak 
ini menggunakan rule yang dikumpulkan dalam database. Rule tersebut feature-feature yang dimiliki oleh masing-
masing huruf yang telah dianalisa. Setiap huruf akan memiliki feature atau ciri yang membedakan huruf tersebut dengan 
huruf lainnya. Sebuah huruf dapat mempunyai lebih dari satu rule, yang merupakan representasi dari adanya variasi 
tulisan tangan untuk sebuah huruf.  
 
Dalam melakukan proses recognition atau pengenalan, rule huruf yang akan dikenali dibandingkan dengan rule yang 
sudah tersimpan dalam database dari proses training. Untuk mengetahui tingkat kemiripan atau similarity antara rule 
yang baru terbentuk dengan rule yang sudah tersimpan di dalam database digunakan confidence factor atau nilai CF. 
Nilai CF minimal adalah 0 apabila rule yang baru di-input-kan sama sekali tidak memiliki feature yang sama dengan rule 
pada database. Nilai maksimal adalah 1 apabila rule yang baru di-input-kan memiliki feature yang benar-benar sama 
dengan rule pada database. Pada masing-masing rule untuk setiap feature akan diperoleh nilai satu jika sama dan nol jika 
berbeda, kecuali untuk perhitungan region percentation. Dalam sistem ini digunakan 17 feature, dimana 8 feature 
pertama adalah jumlah garis horisontal, jumlah garis vertikal, jumlah perpotongan dengan garis horisontal, jumlah 
perpotongan dengan garis vertikal, jumlah hill, jumlah valley, jumlah left slope dan jumlah right slope dan feature 
berikutnya adalah region percentation yang berisi perbandingan piksel hitam pada daerah-daerah huruf, dimana terdapat 
9 region yang menyatakan 9 feature. Untuk menghitung nilai confidence factor, digunakan formula: 
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dimana N merupakan sekumpulan (set) dari nilai-nilai features yang di-input-kan untuk dikenali/dibandingkan dengan 
nilai-nilai feature yang ada di database.  

}}17,...,4,3,2,1{|)({ ∈= jaNN j     (2) 
Dalam hal ini )( jaN  adalah nilai feature ja  untuk input N . 
Ri adalah rule ke i. Untuk feature a1 hingga a8, perhitungan similarity antara N dan Ri dilakukan oleh fungsi : 
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Untuk j = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, 0)( ≠ji aR  atau 0)( ≠jaN  
Sedangkan untuk feature a9 hingga a17, perhitungan similarity antara N dengan Ri menggunakan persamaan: 

]1,0[]1,0[]1,0[: →xβ      (5) 
dan dinyatakan sebagai berikut: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )( )jjijji aNaRaNaR −−= 1,0max,β   (6) 

Untuk j = { 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17} 
 
3. Desain Sistem 
Secara garis besar, proses perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian yaitu training serta recognition (pengenalan).  
 
3.1 Training 
Proses training atau proses pembelajaran tulisan adalah suatu proses dimana terdapat suatu input berupa gambar berisi 
tulisan untuk dipelajari karakterisitiknya dan nantinya karakteristik tersebut akan tersimpan dalam bentuk rule. Secara 
garis besar, proses training tulisan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: image preprocessing dan  feature extraction. 
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End
 

Gambar 9. Flowchart Training 
 
Image preprocessing merupakan proses yang dilakukan terhadap dokumen image sebelum diproses lebih lanjut. Tujuan 
dari image preprocessing ini adalah untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembacaan program 
menjadi kurang akurat. image preprocessing terdiri dari beberapa proses yaitu : thresholding (Gonzales, 2002), skew 
angle detection (Parker, 1994),  rotasi (Harrington, 1987) dan thinning (Parker, 1994). 
 
Feature extraction adalah suatu proses untuk mengambil feature / ciri khusus dari huruf-huruf yang dituliskan pada form 
pembelajaran. Sebelum dapat melakukan proses feature extraction, terlebih dahulu harus dilakukan pelacakan posisi 
kotak-kotak berisi huruf yang terdapat pada form pembelajaran. Setelah diperoleh posisi kotak-kotak yang berisi huruf, 
kemudian dilakukan analisa terhadap feature untuk tiap huruf. Analisa untuk mendapatkan feature tersebut adalah seperti 
terdapat di bagian 2 Teori Penunjang. 
 
3.2 Recognition 
Recognition atau proses pengenalan adalah suatu proses dimana terdapat suatu input berupa gambar berisi tulisan untuk 
dikenali hurufnya. Secara garis besar, proses recognition dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: image preprocessing,  
feature extraction, dan character recognition. Jadi dibandingkan dengan proses training, terdapat penambahan bagian 
pengenalan itu sendiri. 

 
Gambar 10. Flowchart Recognition 

 
Pada proses recognition ini, bagian image preprocessing serta character recognition sama seperti pada proses training. 
Penambahan adalah pada bagian character recognition dimana pada bagian ini dilakukan inference rule untuk 

Input: 
Dokumen image 
(.BMP atau .JPG) 

Output: 
Data dalam 
bentuk teks 

End

Image Preprocessing

Character Recognition

Feature Extraction

Begin
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membandingkan antara rule yang baru didapat dengan semua rule yang telah tersimpan pada database guna 
mendapatkan nilai confidence factor (CF). Hasil pengenalan ditentukan dari nilai CF tertinggi yang diperoleh. 
 
4. Implementasi dan Hasil Pengujian 
Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual C++ 6.0 (Chien, 2002) serta bantuan 
Intel IPL (Intel, 2000) dan Intel OpenCV (Intel, 2001). Dari hasil perangkat lunak yang dikembangkan kemudian 
dilakukan pengujian pengenalan dengan beberapa kondisi yang berbeda. Pada pengujian 1 dilakukan training hanya 
terhadap satu orang dan kemudian orang yang sama akan melakukan pengenalan tulisan tangan. Hasil dari pengujian 1 
adalah: 
 

Tabel 1. Hasil Pengujian 1 
Jenis Pengenalan Jumlah Karakter Jumlah Benar Jumlah Salah Persentase Karakter Benar 

Responden 1 60 52 8 86.67 

Responden 2 41 34 7 82.93 

Rata-rata                 84.80 

Pada pengujian 2, dilakukan dengan cara training terhadap beberapa orang dan pengenalan dilakukan oleh salah satu 
orang yang sebelumnya telah melakukan training. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Pengujian 2 
Jenis Pengenalan Jumlah Karakter Jumlah Benar Jumlah Salah Persentase Karakter Benar 

Responden 1 60 49 11 81.67 

Responden 2 45 39 6 86.67 

Rata-rata                 84.17 

Pada pengujian 3 atau terakhir, pengujian dilakukan terhadap responden yang belum pernah melakukan training 
sebelumnya. Hasil dari pengujian ini terdapat pada tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil Pengujian 3 
Jenis Pengenalan Jumlah Karakter Jumlah Benar Jumlah Salah Persentase  Karakter Benar 

Responden 1 53 41 12 77.36 

Responden 2 54 33 21 61.11 

Rata-rata                 69.23 

 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 
- Rata-rata tingkat keberhasilan pengenalan tulisan tangan dari ketiga macam pengujian yang dilakukan adalah sebesar 

79.4  persen. 
- Kemiringan form pada saat di-scan akan mempengaruhi tingkat akurasi pengenalan. Semakin besar sudut 

kemiringan  form, maka hasil pengenalan semakin rendah.  
- Semakin banyak variasi tulisan tangan belum tentu dapat memperbaiki hasil pengenalan, selain itu membuat ukuran 

database menjadi besar dan proses menjadi lebih lambat. 
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