
 
 
 
 
 
 

III.  METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas 

Lampung. Penelitian dimulai pada bulan November 2013 sampai dengan bulan 

April 2014.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Satu unit Personal Computer (PC) dengan spesifikasi 

 Processor intel dual core 3.00 GHz 

 Dua (2) GB RAM 

2. Satu unit komputer tablet 

3. Program Matlab R2011a 

4. Satu unit Genius Pensketch 9x12 
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3.3 Tahap-tahap dalam Penelitian 

3.3.1 Studi Literatur 

Tahap awal penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur yang 

dimaksudkan sebagai langkah untuk mendalami masalah dan memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Studi literatur (kajian pustaka) 

merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun 

dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang 

kita gunakan dalam melakukan penelitian. Studi literatur yang dilakukan adalah 

untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa hal berikut: 

1. Bahasa dan aksara Lampung 

2. Pengolahan citra 

3. Jaringan syaraf tiruan (JST) 

4. Teknologi layar sentuh (touchscreen) 

5. Pemrograman Matlab 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan parancangan sistem, pengambilan data 

sampel, pembuatan serta pengujian sistem. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Proses perancangan hingga pengujian sistem 

 

3.3.2 Penentuan Kriteria Desain 

Pada proses penentuan kriteria desain ini ditentukan spesifikasi dari rancangan 

yang akan dibuat. Spesifikasi seperti kemampuan dalam mengenali dan 

menerjemahkan bahasa, tingkat kesalahan serta tampilannya. Pada penelitian ini, 

aplikasi yang akan dibuat memiliki kriteria sebagai berikut: 

 Apakah sistem telah 
sesuai dengan kriteria 

desain? 

ya 

tidak 

Pengujian sistem 

Mulai 

Penentuan kriteria desain 

 
Perancangan sistem 

Pengumpulan data sampel 
pelatihan dan pengujian 

Analisis teoritis atau 
optimasi rancangan 

Pembuatan sistem 

Selesai 
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a. Menggunakan antarmuka berbasis grafis (GUI) pada matlab untuk 

tampilannya. 

b. Memiliki kehandalan sistem dengan tingkat kesalahan pengenalan sekitar 

10%. 

c. Menggunakan kolom-kolom sebagai batas penulisan antara satu karakter 

dengan karakter lainnya. Jumlah kolom yang digunakan sebanyak 5 (lima) 

kolom dan masih memungkinkan untuk menambah kolom-kolom tersebut. 

d. Dapat menerjemahkan sebanyak 200 kosakata bahasa Lampung (150 kata 

dari dialek A dan 50 kata dari dialek O) ke dalam bahasa Indonesia dan masih 

bisa menambah perbendaharaan kata pada database.  Tabel 3.1 menunjukkan 

kosakata yang mampu diterjemahkan oleh sistem. 

Tabel 3.1 Kosakata yang mampu diterjemahkan oleh sistem 

Dialek A  Dialek O 
Kosakata Terjemahan  Kosakata Terjemahan 

agas nyamuk  umo ladang 
aghlak akhlak  nyo apa 
aghwah arwah  ino itu 
ajagh ajar  cawo kata 
akik sedangkan  ghango mulut 
akuk ambil  ngenah melihat 
andan pelihara  tano sekarang 
angon pemikiran  ghanglayo hujan 
antak hingga  bagho bunyi 
api apa  dilem  di dalam 
appai baru  penano begitu 
apui api  pedem tidur 
ayit pijit  lago berkelahi 
babai gendong  matopanas  matahari  
babang asuh  wawai bagus  
babui babi  ngekai mencari 
baghih lain  tibaco dibaca  
baghong bersama  tetak tebang  
bakak akar  pegiran pangeran 
balak besar  luwah keluar 
bangik enak  tuho tua 
basoh basah  happir  hampir  
bawak kulit  jamo dengan 
bayu basi  sikam  kami  
beghak lebar  betapo  bertapa  
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betoh lapar  ago akan 
buluh bambu  bahaso bahasa 
bulung daun  caluk kaki 
buya lelah  dapek dapat 
cadang rusak  gaccak tinggi 
cagha cara  had aksara 
candung golok  jajak lari 
cawa berkata  kacab penuh 
culuk tangan  letam ribut 
cutik sedikit  mahho tertawa 
debingi malam  nayah banyak 
dilan terasi  pukek pendek 
gaghak kepiting  ragah laki-laki 
galah leher  saghak robek 
ganta sekarang  tubik lahir 
gasak hantam  wates batas 
gelagh nama  wayah perilaku 
ghabai takut  yo dia 
ghamik ramai  dakjo kemari 
ghanglaya jalan  cekelang berlari 
ghangok pintu  penyakik penyakit 
ghatong datang  siwo sembilan 
gudu botol  tawak contoh 
gundang ekor  rajo raja 
halinu bayangan  meghiyan suami 
halok mungkin    
helau bagus    
hinji ini    
hulu kepala    
induh entah    
ingok ingat    
ipos kecoa    
ipon gigi    
iwa ikan    
jaghing jaring    
jappal telapak    
jeghing jengkol    
jimmoh besok    
jinna tadi    
jujun dorong    
jukung perahu    
kanca teman    
kanjat kaget    
katan luka    
kawai baju    
kebayan pengantin    
kecah bersih    
kedok lebat    
kedogok mengantuk    
kelom gelap    
kemunduk nagka muda    
kesipak sempat    
kughuk masuk    
kundang tunangan    
kuta pagar    
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labah boros    
lading pisau    
lamban rumah    
lapah pergi    
lesung lumpang    
liyogh licin    
luwot lagi    
malih pergi    
manjau berkunjung    
manom sore    
mawas siang    
mawat tidak    
mejong duduk    
mengan makan    
metuha mertua    
midogh bermain    
minan bibi    
miwang menangis    
munih juga    
nandok menempel    
nayuh hajatan    
nginjam meminjam    
ngison dingin    
ngugha muda    
niku kamu    
nutuk ikut    
nyak saya    
nyenyah hambar    
padok padat    
pagas tikam    
paghi padi    
palai lelah    
panjak terlihat    
panjang piring    
patoh patah    
peghom simpan    
pengatu sangat berharap    
penyana anggap    
pudak muka    
pungah sombong    
sabah sawah    
sai satu    
salai sarang    
sangun memang    
sassai dinding    
sebbu tiup    
segaga berebut    
seghom semut    
sekelik saudara    
senemon giat    
sikkuh segan    
sukkan sungkan    
suluh merah    
suwah bakar    
tallui telur    



39 
 

tanggai kuku    
tangih masih lama    
tanom tanam    
tekanjat kaget    
temon sungguh    
tigham kangen    
tikol sembelih    
timbuk gayung    
tuwot lutut    
ulun orang    
usung bawa    
walu delapan    
wat ada    
wawai baik    
way air    

 

 
3.3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem ini dilakukan dengan cara membuat perancangan di atas 

kertas dengan tujuan untuk mempermudah dalam realisasi pembuatan sistem yang 

akan dibuat. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis perangkat, yaitu perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan adalah berupa komputer tablet 

yang digunakan untuk proses pengambilan data sampel serta personal computer 

(PC) yang digunakan untuk pemrogramannya. Sedangkan perangkat lunak yang 

digunakan adalah software Matlab 2011a sebagai perangkat pemrogramannya. 

Perancangan cara kerja sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2 
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Mulai 

Gambarkan Pola aksara 

ke dalam aplikasi 

Kenali data citra digital 

Tampilkan nama 
kosakata  

Baca data citra digital 

Tampilkan  
“unknown” 

 Apakah kosakata 
termasuk ke dalam 

dialek A? 

 
Tampilkan  

“A” 

 Apakah kosakata 
termasuk ke dalam 

dialek O? 

 
Tampilkan  

“O” 

ya 

ya 

tidak 

tidak 

A 
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Gambar 3.2 Diagram alir perancangan cara kerja sistem 

Gambar 3.2 menjelaskan tahapan cara kerja sistem yang akan dibuat, seperti 

dijelaskan berikut: 

Sistem menerima masukan secara langsung dengan cara mengggambarkan pola 

aksara pada kotak yang telah tersedia. Selanjutnya sistem akan melakukan proses 

pengenalan data masukan melalui jaringan syaraf tiruan dan menampilkan hasil 

pengenalannya pada perangkat aplikasi. Setelah proses pengenalan kosakata, 

sistem akan melakukan pengenalan dialek kosakata dengan melakukan kondisi 

percabangan untuk memastikan apakah kosakata tersebut termasuk ke dalam 

dialek ‘A’ atau ‘O’. Jika data masukan tidak tergolong ke dalam dua dialek 

tersebut, maka sistem akan memberikan informasi melalui tulisan bahwa dialek 

tidak dikenali, sebaliknya jika dikenali maka sistem akan menampilkan dialek dari 

tidak 

Tampilkan  
“unknown” 

 

 Apakah kosakata yang 
dikenali dapat 

diterjemahkan? 

Tampilkan terjemah 
kosakata yang dikenali 

Selesai 

Hapus informasi dan 
data masukan  

ya 

A 
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data masukan tersebut. Selanjutnya sistem akan melakukan proses penerjemahan 

kosakata ke bahasa Indonesia, jika sistem dapat menerjemahkan maka sistem akan 

menampilkan data hasil terjemahan tersebut, jika tidak (karena sistem memiliki 

data terbatas) maka sistem akan memberi informasi melalui tulisan bahwa 

terjemahan tidak diketahui (unknown). Proses terakir adalah melakukan 

pengahapusan informasi dan data masukan dari sistem. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data Sampel 

Data sampel dibutuhkan untuk melatih jaringan syaraf tiruan agar dapat 

mengenali pola tulisan aksara Lampung. Data ini diambil dari beberapa 

kontributor yang memiliki pola tulisan tangan yang berbeda. Data sampel 

merupakan tulisan aksara Lampung yang terdiri dari 50 set yang berisi karakter 

aksara tunggal (tanpa anak huruf) dan karakter aksara campuran (dengan anak 

huruf). Dalam aksara Lampung terdapat 20 karakter induk huruf atau karakter 

tunggal dan 12 anak huruf (6 anak huruf atas, 3 anak huruf bawah dan 3 anak 

huruf depan). Pada tiap set data pelatihan, satu karakter aksara ditulis sebanyak 13 

kali yaitu karakter tanpa anak huruf dan 12 lainnya karakter dengan anak huruf. 

Oleh karena itu dalam satu set data pelatihan terdapat sebanyak 260 karakter 

aksara yang harus diisi. 

Untuk mempermudah dalam penulisan data sampel, maka dalam satu set data 

dibuat beberapa lembar (sheet) angket. Satu lembar angket terdiri dari 4 baris dan 

10 kolom sehingga dapat digunakan untuk menulis 40 karakter aksara, seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 3.3. Sehingga untuk mendapatkan 260 karakter 

aksara dibutuhkan 7 lembar angket yang sama. 
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Pada penelitian sebelumnya (Ariyanto, 2010), data sampel diambil dengan cara 

konvensional di mana penulis memberikan kertas angket kosong kemudian diisi 

dengan menggunakan spidol. Berbeda pada penelitian sebelumnya, pada 

penelitian ini data sampel diambil dengan memanfaatkan teknologi layar sentuh 

pada komputer tablet. Kontributor menuliskan karakter-karakter aksara tersebut 

pada kotak-kotak yang telah tersedia dengan bantuan aplikasi menggambar yang 

telah tersedia pada komputer tablet. Angket yang telah diisi kemudian disimpan 

dan sudah merupakan dalam format citra digital. Citra digital tersebut yang 

selanjutnya akan diproses. Gambar 3.3 menunjukkan contoh angket data sampel 

yang telah diambil. 

 

Gambar 3.3 Contoh angket data pelatihan 

 

3.3.5 Pembuatan Sistem 

Pada tahap pembuatan sistem ini terdiri dari dua rancangan, yaitu pembuatan 

perangkat pelatihan dan perangkat aplikasi. Perangkat pelatihan berguna untuk 
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melatih jaringan syaraf tiruan (JST), sedangkan perangkat aplikasi berguna untuk 

menguji sistem sekaligus merupakan hasil akhir yang diharapkan. 

a. Perangkat Pelatihan 

Pada perangkat pelatihan data masukan yang digunakan adalah angket data 

pelatihan yang terdiri dari 50 angket. Namun sebagian besar proses pada 

perangkat pelatihan hanya memerlukan data sebanyak 10 set angket data saja, 

hanya sebagian saja yang menggunakan 50 set angket data. Sepuluh set data 

tersebut diambil secara acak dari jumlah set angket. 

Penentuan jumlah set sebanyak 10 set dimaksudkan untuk memudahkan sistem 

melakukan pengenalan karakter aksara. Apabila data masukan terlalu variatif 

sedangkan jumlah karakter yang akan dikenali cukup banyak (20 karakter 

aksara) maka akan menyulitkan sistem untuk melakukan pengenalan. Lima 

puluh set angket data hanya digunakan pada pengenalan karakter yang sedikit 

dengan bentuk yang hampir sama. Gambar 3.4 menunjukkan proses kerja yang 

terjadi dalam perangkat pelatihan. 
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Gambar 3.4. Proses kerja perangkat pelatihan 

Dalam proses kerja perangkat pelatihan, data masukan akan melewati beberapa 

tahapan. Tahap awal adalah tahap pengolahan citra yang meliputi binerisasi, 

slicing (pemotongan), inverting, cropping, resizing, dan dilasi. 

Binerisasi adalah proses untuk mengubah citra warna menjadi citra hitam putih 

atau citra biner dengan nilai threshold  0.05. Proses binerisasi ini juga 

dilakukan untuk menghilangkan garis bantu yang ada pada angket data 

pelatihan. 

Data Masukan 

Preprocessing 

Binerisasi 

Slicing (Pemotongan) 

Resizing 

Dilasi (Penebalan) 

Konversi ke Vektor 

Proses Pelatihan 

Output (Jaringan) 

Inverting 

Cropping 
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Berikut ini adalah program untuk mengubah citra warna menjadi citra biner 

pada matlab. 

binaryimage = im2bw(display, 0.05); 

Setelah citra diubah ke dalam citra biner, selanjutnya dilakukan pemotongan 

terhadap citra tersebut untuk mendapatkan karakter induk huruf maupun anak 

huruf.  Sebelum dilakukan pemotongan, terlebih dahulu ditentukan batas-batas 

pemotongan yang akan dilakukan. Batas pemotongan ditentukan dengan 

memperhatikan garis bantu yang terdapat pada angket data pelatihan.  

Berikut ini adalah batas-batas pemotongan citra pada perangkat pelatihan. 

% batas pemotongan karakter induk huruf 
startX = 40;                            % Titik awal X  
startY = 230;                           % Titik awal Y   
width = 185;                            % Panjang citra hasil slicing 
height = 123;                           % Tinggi citra hasil slicing 
deltaX = 295 - startX;                  % Jarak antar citra di titik X 
deltaY = 488 - startY;                  % Jarak antar citra di titik Y 
 
% batas pemotongan karakter anak huruf atas 
startX = 29;                            % Titik awal X  
startY = 165;                           % Titik awal Y   
width = 180;                            % Panjang citra hasil slicing 
height = 67;                            % Tinggi citra hasil slicing 
deltaX = 287 - startX;                  % Jarak antar citra di titik X 
deltaY = 423 - startY;                  % Jarak antar citra di titik Y 
 
% batas pemotongan karakter anak huruf bawah 
startX = 29;                            % Titik awal X  
startY = 361;                           % Titik awal Y   
width = 196;                            % Panjang citra hasil slicing 
height = 67;                            % Tinggi citra hasil slicing 
deltaX = 285 - startX;                  % Jarak antar citra di titik X 
deltaY = 619 - startY;                  % Jarak antar citra di titik Y 
 
% batas pemotongan karakter anak huruf depan 
startX = 225;                           % Titik awal X 
startY = 165;                           % Titik awal Y 
width = 65;                             % Panjang citra hasil slicing 
height = 191;                           % Tinggi citra hasil slicing 
deltaX = 481 - startX;                  % Jarak antar citra di titik X 
deltaY = 423 - startY;                  % Jarak antar citra di titik Y 

 

Inverting merupakan proses untuk mengubah nilai piksel menjadi 

kebalikannya. Proses ini berguna untuk menentukan batas pada saat dilakukan 

proses cropping. Proses cropping akan menghasilkan sebuah citra yang hanya 
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berisi data karakter saja, sedangkan data di sekeliling data karakter 

dihilangkan. Berikut ini merupakan kode program untuk melakukan proses 

inverting dan cropping. 

3 Proses inverting citra 
  
    I = ~I;                                                 % Invert citra 
     
% -------------------------------------------------------------------------      
% 2.4 Proses cropping citra     
     
    if m == size(aksara, 2)                  % Jika m = character terakhir 
        O = I;  
    else 
        mmY = [size(I, 1) 0];                % Jumlah baris dalam matriks I 
        mmX = [size(I, 2) 0];                % Jumlah kolom dalam matriks I 
        for y = 1:size(I, 1)                 % Loop baris (dari baris ke 1 s.d 

ke baris terakhir)  
            for x = 1:size(I, 2)             % Loop kolom (dari kolom ke 1 s.d 

ke kolom terakhir) 
                if I(y, x) == 1  
                    if y < mmY(1)            % jika y kurang dari jumlah baris 
                        mmY(1) = y;  
                    end 
                    if y > mmY(2)            % jika y lebih dari 0 
                        mmY(2) = y; 
                    end 
                    if x < mmX(1)            % jika x kurang dari jumlah kolom 
                        mmX(1) = x;  
                    end 
                    if x > mmX(2)            % jika x lebih dari 0 
                        mmX(2) = x; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        O = I(mmY(1):mmY(2), mmX(1):mmX(2)); % Citra hasil cropping 
    end 

Langkah terakhir pada pengolahan citra adalah melakukan perubahan terhadap 

ukuran citra atau resizing. Pada proses ini citra disamakan ukurannya menjadi 

20x40 piksel. Dengan memperkecil ukuran citra, maka data yang masuk ke 

dalam jaringan syaraf tiruan dapat dibatasi sehingga dapat menyederhanakan 

jaringan dari sisi masukan.  

Berikut ini adalah program untuk mengubah ukuran citra: 

O = imresize(O, [20 40]); 
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Untuk dapat memahami proses pengolahan citra pada penelitian ini, perhatikan 

Gambar 3.5 

 

Gambar 3.5 Proses pengolahan citra aksara ‘ka’ 

Data Masukan 

Hasil Binerisasi 

Hasil Slicing 

Hasil Inverting 

Hasil Cropping 

Hasil Resizing 
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Karena data yang dapat diproses pada jaringan syaraf tiruan adalah data vektor 

maka data citra yang sudah dilakukan resizing terlebih dahulu harus diubah ke 

dalam matriks vektor. Matriks vektor merupakan matriks yang hanya terdiri 

dari satu baris (1xn) atau satu kolom (nx1) saja. Matriks vektor pada penelitian 

ini merupakan data matriks yang terdiri dari 800 baris dengan satu kolom 

(800x1). Untuk mendapatkan data vektor perhatikan Gambar 3.6 

 

Gambar 3.6 Contoh vektorisasi citra 

Seperti yang terlihat pada gambar 3.6, data vektor didapat dari matriks 

berukuran 4x4. Untuk mengubah matriks 4x4 pada gambar 3.6(a) ke dalam 

bentuk vektor yaitu diawali dengan mengambil nilai yang ada pada baris 

pertama, kemudian dilanjutkan dengan mengambil nilai yang ada pada baris 

kedua dan seterusnya hingga terakhir pada baris keempat. Nilai-nilai tersebut 

dibuat dalam satu garis lurus dengan arah dari atas ke bawah. Sehingga didapat 

matriks vektor berukuran 16x1 seperti pada gambar 3.6(b). 

Proses selanjutnya adalah melakukan pelatihan menggunakan jaringan syaraf 

tiruan dengan algoritma backpropagation. Dalam pelatihan jaringan terdapat 

(a) Matriks 4x4 

(b) Vektor 16x1 
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parameter-parameter yang dibutuhkan oleh jaringan agar didapat hasil 

pelatihan yang baik. Parameter-parameter tersebut yaitu seperti bobot awal, 

bias awal, parameter epoch, parameter goal. Parameter epoch dan parameter 

goal merupakan syarat yang harus dicapai untuk menghentikan proses 

pelatihan. Proses pelatihan akan berhenti ketika salah satu diantaranya telah 

tercapai. 

Dalam aksara Lampung dikarenakan terdapat beberapa karakter aksara yang 

mempunyai bentuk hampir serupa maka diperlukan proses training atau 

pelatihan bertingkat (ganda) untuk melatih karakter-karakter tersebut. Dari 

Gambar 3.7 proses tersebut terdiri dari: tahapan pelatihan 21 karakter huruf 

induk (20 karakter huruf induk dan 1 karakter kosong), 7 karakter anak huruf di 

atas (6 karakter anak huruf di atas dan 1 karakter kosong), 4 karakter anak 

huruf di bawah (3 karakter anak huruf di bawah dan 1 karakter kosong) dan 4 

karakter anak huruf di depan (3 karakter anak huruf di depan dan 1 karakter 

kosong), 5 karakter huruf induk (a, la, na, nga & nya), 2 karakter huruf induk 

(ga & sa), 3 karakter huruf induk (ra, ta & wa),   3 karakter huruf induk (ca, 

gha & ha), 2 karakter huruf induk (ka & ga), dan 2 karakter huruf induk (ja & 

sa) yang kesemuannya menggunakan input data sebanyak 10 set angket data. 

Sedangkan beberapa karakter yang memerlukan 50 set angket data diantaranya: 

2 karakter huruf induk (ba & pa), 2 karakter huruf induk (la & na), 2 karakter 

huruf induk (la & nga) 2 karakter huruf induk (ta & wa) dan 2 karakter untuk 

anak huruf di depan (ah & ai). 

Hasil yang diperoleh dari jaringan syaraf tiruan adalah berupa bobot dan bias 

jaringan yang akan digunakan pada perangkat aplikasi. 
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Gambar 3.7 Tahapan pelatihan bertingkat (ganda) 
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 Pembuatan Program Pengolahan Citra  

 

 Apakah direktori 
output slicing sudah 

tersedia ? 

A B 

Mulai 

Mendefinisikan 
variabel aksara, jumlah 

set, karakter, kolom, 
baris, direktori, dll. 

Membuat direktori 
output dengan nama 
yang telah ditentukan 

pada variabel 
‘outputdir’ 

Menentukan jumlah 
perulangan/ iterasi & 
menetukan variabel 

lainnya. 

Membaca data input di 
direktori yang telah 

ditentukan pada 
variabel masukan 

tidak 

ya 

Melakukan operasi 
binerisasi dengan nilai 

threshold 0.05 

Melakukan operasi 
slicing satu-per-satu 
setiap baris & kolom 
baik huruf induk atau 

anak huruf. 
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tidak 

ya 

 Apakah setiap karakter di 
semua baris & kolom telah 

dilakukan operasi         
slicing ? 

Menyimpan data hasil 
slicing dalam bentuk 

citra digital di direktori 
output yang telah 

ditentukan 

A B 

 Apakah direktori output 
cropping sudah 

tersedia ? 

Menentukan jumlah 
perulangan/ iterasi. 

Membaca data input, 
hasil dari program 

‘slicing.m’ 

Membuat direktori 
output dengan nama 

yang telah ditentukan 

Melakukan operasi 
inverting. 

Melakukan operasi 
cropping pada citra 

C B 
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Gambar 3.8 Diagram alir proses kerja program pengolahan citra 

Gambar 3.8 menunjukkan diagram alir proses kerja program pengolahan citra. 

Dari gambar tersebut tahapan yang terjadi pada proses ini diantaranya adalah:  

1. Program mendefinisikan variabel-variabel yang dibutuhkan, seperti jumlah 

data, batas antar karakter, panjang, lebar dan lain-lain. 

2. Program akan membuat direktori penyimpanan untuk hasil slicing apabila 

belum tersedia.  

 Apakah setiap file sudah 
dilakukan operasi 
pengolahan citra ? 

Melakukan operasi 
resizing, sehinga citra 

berukuran 20 x 40 

Melakukan operasi 
morfologi dilasi 

Menyimpan data hasil 
operasi dalam bentuk 

citra digital di 
direktori output yang 

telah ditentukan 

C 

tidak 

ya 

D 

Selesai 
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3. Program akan menentukan jumlah iterasi atau perulangan proses slicing 

yang akan dilakukan.  

4. Program akan melakukan operasi binerisasi terhadap data masukan dengan 

nilai threshold sebesar 0.05.  

5. Program akan melakukan operasi slicing satu per satu pada tiap baris dan 

kolom sebanyak perulangan yang telah ditentukan kemudian menyimpan 

hasil slicing ke dalam direktori yang telah dibuat sebelumnya.  

6. Program akan membuat direktori keluaran untuk hasil cropping,  

melakukan pembacaan terhadap citra hasil slicing serta menentukan jumlah 

iterasi yang akan dilakukan pada proses cropping.  

7. Program akan melakukan operasi inverting, cropping, resizing, dan dilasi. 

8. Program akan menyimpan hasil akhir berupa citra berukuran 20x40 piksel 

ke dalam direktori yang telah dibuat sebelumnya. 

Beberapa tahapan untuk pembuatan program pengolahan citra pada Matlab 

terlampir pada lampiran C. 

 

 Pembuatan Program Vektorisasi Citra 

Program vektorisasi citra dibuat untuk melakukan perubahan data citra hasil 

cropping ke dalam bentuk vektor.  Program vektorisasi adalah sebuah fungsi 

yang akan bekerja jika digunakan oleh program lain. Dalam hal ini, program 

fungsi vektorisasi citra digunakan oleh program jaringan syaraf tiruan. Apabila 

fungsi vektorisasi citra belum dibuat, maka program jaringan syaraf tiruan 
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tidak akan bisa dieksekusi.  Diagram alir proses kerja program vektorisasi citra 

ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

 

Mulai 

Mendefinisikan 
fungsi dengan nama 
‘imtovector’, dimana 
input = setnumber &  

output = y. 

Mendefinisikan 
variabel karakter 

dengan nama-nama 
karakter aksara. 

Mendefinisikan 
variabel-variabel 

lain: direktori, 
ukuran piksel, dll. 

 Apakah file ‘.mat’ 
cachedata sudah ada 

? 

Membuat direktori 
output dengan nama 

yang telah 
ditentukan 

Load file ‘.mat’ 
chacedata sebagai 

input file 

 Apakah direktori 
output sudah 

tersedia ? 

Menentukan jumlah 
perulangan/ iterasi. 

A 

tidak 

ya 

ya 

tidak 

Membaca data input, 
hasil dari program 
pengolahan citra 

C 

B 
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Gambar 3.9 Diagram alir proses kerja program vektorisasi citra 

Dari Gambar 3.9 proses kerja program vektorisasi citra terdiri dari beberapa 

tahapan kerja diantaranya:  

1. Program akan mendefinisikan  fungsi dengan nama ‘imtovector’.  

2. Program akan mendefinisikan variabel-variabel yang dibutuhkan program 

seperti nama karakter, direktori, jumlah set, dll.  

3. Program akan membuat direktori keluaran jika direktori tersebut belum 

tersedia.  

4. Program akan melakukan checking, apakah file ‘.mat’ chacedata telah 

tersedia. Jika telah tersedia maka program akan menjalankan file ‘.mat’ 

Selesai 

Menyimpan data 
dalam format file 

‘.mat’ di direktori yang 
telah ditentukan 

 Apakah setiap data sudah 
dlakukan konversi ke 

vektor ? 
A 

C 

tidak 

ya 

B 

Melakukan konversi 
ke vektor dengan 

mencuplik data satu-
per-satu dari citra 

ukuran 20 x 40 
menjadi vektor 

berukuran 800 x1 
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chacedata, tetapi jika belum tersedia maka program akan menjalankan 

instruksi berikutnya.  

5. Program menentukan jumlah iterasi atau perulangan proses konversi 

vektor.  

6. Program membaca data masukan dari direktori keluaran hasil dari hasil 

program pengolahan citra.  

7. Program melakukan konversi vektor dari data citra berukuran 20x40 

menjadi data vektor berukuran 800x1.  

8. Program akan menyimpan data hasil konversi vektor di direktori keluaran 

yang telah ditentukan dan memastikan bahwa semua data telah dilakukan 

operasi konversi ke vektor. 

Langkah-langkah dalam pembuatan program vektorisasi citra menggunakan 

pemrograman Matlab Editor terlampir pada lampiran C. 
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 Pembuatan Program Jaringan Syaraf  Tiruan 

 

Mulai 

Mendefinisikan 
variabel set ideal, 

target, jumlah lapisan 
jaringan, direktori 

outputdll 

Mendefinisikan/ 
menentukan 

parameter-parameter 
pelatihan 

Melakukan training 
/pelatihan untuk set 

ideal  

Melakukan pelatihan 
untuk set idealyang 

dikombinasikan 
dengan set lainnya 

(130/ 650 set) 

Melakukan pelatihan 
untuk set ideal 

A 
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Gambar 3.10 Diagram alir proses kerja program jaringan syaraf tiruan 

 

Menyimpan bobot dan 
bias di setiap jaringan, 
yang dihasilkan proses 

pelatihan dalam file 
‘.mat’di direktori yang 

telah ditentukan 

Selesai 

Melakukan pengujian 
(seluruh set) hasil 
pelatihan untuk 

mengetahui tingkat 
error. 

Menampilkan tingkat 
error menggunakan 

grafik 

Menentukan jumlah 
perulangan/ iterasi. 

 

 Apakah setiap data sudah 
dilakukan pengujian ? 

tidak 

ya 

Apakah direktori 

output sudah 

tersedia ? 

Membuat direktori 
output dengan nama 
yang telah ditentukan 

tidak 

ya 

A 
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Gambar 3.10 merupakan proses pelatihan menggunakan jaringan syaraf tiruan. 

Pada proses ini, tahapan yang dilakukan diantaranya:  

1. Program akan mendefinisikan variabel target, set ideal dan membentuk 

jaringan serta menentukan parameter-parameter pelatihan yang dibutuhkan 

oleh jaringan.  

% 1. Membuat Data dan Mendefinisikan Variabel 
% ------------------------------------------------------------------------- 
  
masterset = imtovector(1);               % matriks berukuran 800 x 21 
targets = eye(size(masterset, 2));       % matriks identitas 21 x 21 
  
[R, Q] = size(masterset);                % 800 x 21 
[S2, Q] = size(targets);                 % 21 x 21 
S1 = 20;                                 % jumlah unit pada layar tersembunyi I 
  
% ------------------------------------------------------------------------- 
% 2. Network Parameter 
% ------------------------------------------------------------------------- 
  
% Proses inisialisasi jaringan 
net = newff(repmat([0 1], R, 1), [S1 S2], {'logsig', 'logsig'},'traingdx'); 

% bentuk jaringan backpropagation dengan 2 layer (S1 (20) dan S2 (21)) 
% matriks 800 x 2 (berisi 0 dan 1) 
% fungsi pelatihan & perubahan sigmoid biner 

 
net.LW{2,1} = net.LW{2,1}*0.01;          % Nilai bobot diperkecil 100 kali 
net.b{2} = net.b{2}*0.01;                                    
net.performFcn = 'sse';                  % Set fungsi performance ke sse 
net.trainParam.goal = 0.001;             % Batas nilai error agar iterassi dihentikan  
net.trainParam.show = 50;                % menampilkan frekuensi perubahan epochs 
net.trainParam.epochs = 10000;           % Jumlah maksimum epoch pelatihan 
net.trainParam.mc = 0.7;                 % Momentum constant 

 

2. Program akan melakukan pelatihan dengan tiga tahap pelatihan, yaitu 

pelatihan set ideal, pelatihan set ideal dikombinasikan dengan set lainnya 

dan pelatihan set ideal kembali.  

3. Program akan membuat direktori keluaran. Direktori ini adalah sebagai 

tempat untuk menyimpan bobot serta bias yang dihasilkan dari pelatihan.  

4. Program akan menyimpan nilai bobot dan bias ke dalam direktori yang 

telah dibuat sebelumnya.  

5. Program melakukan pengujian terhadap 10 % dari jumlah data yang dilatih 

untuk mengetahui tingkat kesalahan (error) rata-rata.  
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6. Program akan menyimpan data tingkat kesalahan dalam format excel dan 

menampilkannya dalam bentuk grafik. Hasil yang diperoleh dari jaringan 

syaraf tiruan adalah berupa bobot dan bias jaringan yang akan digunakan 

pada perangkat aplikasi. 

 

b. Perangkat Aplikasi 

Proses yang terjadi pada perangkat aplikasi hampir sama dengan proses yang 

ada pada perangkat pelatihan. Pada perangkat aplikasi juga dilakukan 

pengolahan citra seperti halnya pada perangkat pelatihan, yaitu binerisasi, 

slicing, inverting,cropping dan resizing hingga didapat citra akhir berukuran 

20x40 piksel. Kemudian citra tersebut diubah ke dalam bentuk vektor yang 

terdiri dari 800 baris (800x1). Hanya saja pada perangkat aplikasi tidak ada lagi 

tahap pelatihan terhadap karakter. Pada perangkat aplikasi, karakter akan 

langsung diolah untuk dikenali oleh jaringan dengan memanfaatkan bobot dan 

bias yang telah dihasilkan dari proses pelatihan sebelumnya. Perangkat akan 

langsung melakukan pengambilan keputusan untuk mengenali data masukan 

dan menghasilkan keluaran berupa hasil pengenalan dan penerjemahan.  

Tahapan dari proses kerja perangkat aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.11 
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Gambar 3.11 Proses kerja perangkat aplikasi 

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menampilkan 

hasil pembacaan karakter aksara Lampung. Pada perangkat aplikasi  

1. Program akan membaca data masukan yang telah dituliskan aksara 

Lampung oleh pengguna. 

2. Program akan membuat direktori keluaran yang dibutuhkan untuk 

menyimpan hasil pengolahan citra dan hasil vektorisasi citra. 

Data Masukan 

Preprocessing 

Binerisasi 

Slicing (Pemotongan) 

Resizing 

Dilasi (Penebalan) 

Konversi ke Vektor 

Pengambilan Keputusan 

Output (Hasil Pengenalan & 

Penerjemah) 

Inverting 

Cropping 
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3. Program akan melakukan proses pengolahan citra yang meliputi binerisasi, 

slicing (pemotongan), inverting, cropping, resizing dan dilasi (penebalan) 

kemudian menyimpan hasil pengolahan citra ke dalam direktori yang telah 

dibuat. 

4. Program akan membentuk matriks vektor berdasarkan data citra yang 

dihasilkan dari proses pengolahan citra kemudidan menyimpannya ke 

dalam direktori hasil vektorisasi yang telah dibuat.  

5. Jaringan akan menguji data vektor untuk dapat menentukan karakter 

tersebut. Jaringan terlebih dahulu akan menguji karakter induk huruf 

kemudian diikuti pengujian terhadap anak hurufatas, bawah dan depan. 

6. Program akan melakukan pengkodean karakter terhadap induk huruf dan 

anak huruf yang dikenali untuk dapat menampilkan hasil pembacaan. Tabel 

3.2 menunjukkan pengkodean untuk karakter induk huruf dan anak huruf. 

7. Program akan mencocokkan kode karakter tersebut pada database sehingga 

didapatkan hasil pembacaan dan menampilkannya pada kolom ‘Alphabet’. 

Database yang berisi data pengkodean karakter dapat dilihat pada 

Lampiran D. 

8. Program akan melakukan penerjemahan sekaligus pengklasifikasian dialek 

terhadap hasil pembacaan yang ada pada kolom ‘Alphabet’. Penerjemahan 

dilakukan dengan mencocokkan kata tersebut dengan data yang ada pada 

database kosakata yang dapat diterjemahkan. Apabila kata tersebut ada 

dalam database maka program akan menampilkan terjemahan dan jenis 
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dialeknya, sebaliknya akan menampilkan ‘unknow’ bila tidak ada dalam 

database.  

Tabel 3.2 Pengkodean karakter induk huruf dan anak huruf 

 

Untuk menjelaskan penggunaan pengkodean karakter pada Tabel 3.2, 

perhatikan Gambar 3.12. 

Karakter induk 
huruf 

Karakter anak huruf 

Anak huruf atas 
Anak huruf 

bawah 
Anak huruf 

depan 
karakter kode karakter kode karakter kode karakter kode 
ka 1 i 1 o 1 ah 1 
ga 2 e 2 u 2 ai 2 
nga 3 ee 3 au 3 nengen 3 
pa 4 ar 4 kosong 4 kosong 4 
ba 5 ang 5     
ma 6 an 6     
ta 7 kosong 7     
da 8       
na 9       
ca 10       
ja 11       
nya 12       
ya 13       
a 14       
la 15       
ra 16       
sa 17       
wa 18       
ha 19       
gha 20       
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Gambar 3.12 Pengkodean karakter ‘pa’ 

Seperti terlihat pada gambar 3.12, pada kolom karakter induk huruf terdapat 

karakter pa sehingga pengkodean karakternya adalah 4. Pada kolom anak huruf 

atas tidak terdapat karakter atau kosong sehingga pengkodeannya menjadi 7, 

begitu juga pada kolom anak huruf bawah dan atas tidak terdapat karakter atau 

kosong sehingga masing-masing pengkodeannya adalah 4 dan 4. 

Kode karakter tersebut kemudian dicocokkan dengan data yang ada pada 

database yang telah ada. Pada database sendiri terdapat 580 kode karakter 

yang telah dibuat. Pada database, angka 4744 merupakan pengkodean dari pa 

sehingga pada tampilan ‘Alphabet’ akan ditampilkan kata pa. Proses 

pengkodean seperti ini dilakukan maksimal 5 kali sesuai dengan jumlah 

karakter yang dapat dituliskan pada perangkat aplikasi. 

 

 

4 7 4 4 
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3.3.6 Pengujian Sistem 

Setelah sistem berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian 

terhadap keandalan sistem. Pengujian dilakukan dengan cara menuliskan aksara 

lampung pada kolom yang tersedia di program aplikasi KHT. Kosakata yang 

digunakan untuk pengujian adalah sebanyak sepuluh buah yang diambil dari 

jumlah keseluruhan kosakata yang dapat ditejemahkan. Masing-masing aksara 

Lampung dari sepuluh kosakata tersebut ditulis oleh 5 orang yang berbeda.  

Pada penelitian ini, semua karakter aksara yang telah melalui proses JST dapat 

dikenali. Untuk sementara jumlah kosakata yang dapat diterjemahkan sementara 

berjumlah 200 buah kosakata. Kosakata yang dapat diterjemahkan dapat dilihat 

pada tabel 3.2. 

Keandalan sistem ditentukan dari persentase kesalahan yang dihasilkan dari 

pengujian. Jika persentasi kesalahan masih berada diatas spesifikasi yang telah 

ditentukan, maka akan dilakukan analisis teoritis atau optimasi rancangan untuk 

menghasilkan keandalan sistem yang maksimal. 

%	������ℎ�� = 	
������	���������

������	���������
× 100%  (3.1) 

 

 

3.3.7 Analisa dan Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil yang didapat dari pengujian sistem. 

Proses analisis ini dilakukan agar dapat mengetahui kekurangan-kekurangan 

sebagai dasar untuk penyempurnaan selanjutnya. Proses ini juga dilakukan untuk 

mengambil keputusan. 


