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INTISARI
IMPLEMENTASI HAMMING NETWORK UNTUK PENGENALAN POLA
AKSARA JAWA

Dalam Tugas Akhir ini, dibuat program perancangan untuk mengenal pola
Aksara Jawa pada papan nama jalan yang ada di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian
ini adalah membangun sebuah aplikasi yang dapat mengenali pola Aksara Jawa dasar
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dengan tepat serta mampu mengimplementasikan penggunaan metode Hamming
Network.
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Dalam perancangan program ini, masukan yang digunakan adalah 15 gambar
tulisan Aksara Jawa dari papan nama jalan (5 gambar untuk data test). Keluaran dari
sistem adalah berupa nama Aksara Jawa. Proses yang dilakukan pada sistem adalah
pre-processing, setup pola master, dan pelatihan dan pengenalan. Pre-processing
terdiri dari resize, mengubah warna menjadi hitam putih, memotong gambar
(cropping), dan ekstraksi. Setelah pre-processing dilakukan, masukan akan dilakukan
pelatihan dan pengenalan pola dari data yang sudah dilatih sebelumnya melalui setup

©

pola master.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode Hamming Network dapat

mengenali pola Aksara Jawa yang dianggap sebagai karakter dan yang sudah
dilakukan setup pola master. Metode Hamming Network juga dapat mengenali pola
aksara Jawa yang belum dilakukan setup dengan akurasi sebesar 87.50% untuk data
yang tidak diedit dan 87.98% untuk data yang diedit. Namun, dalam proses
pengenalan pola Aksara Jawa dari papan nama jalan yang ada di Yogyakarta, hasil
keluaran sangat dipengaruhi oleh masukan gambar dari pengguna.
Kata kunci : Hamming Network, Pre-processing, Aksara Jawa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Metode Hamming Network merupakan salah satu metode yang digunakan

untuk mengenali bermacam – macam pola. Contoh beberapa pola yang dikenali
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dengan metode ini adalah pola huruf abjad, pola angka atau bilangan, pola tanda
tangan, pola batik, dan pola aksara Jawa. Metode Hamming Network ini merupakan
salah satu algoritma dari Jaringan Syaraf Tiruan yang terdiri dari 2 layer, yaitu
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feedforward layer yang fungsi aktivasinya menggunakan fungsi transfer linier dan
recurrent layer yang menggunakan fungsi linier positif (poslin). Hamming Network
digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pola berdasarkan kemiripannya. .Hasil
akhir dari perhitungan dengan metode Hamming Network kemudian digunakan
metode Maxnet untuk memilih bobot terbesar dari pola masukan. Melalui metode
Maxnet tersebut dapat diambil keluaran terbaik yang mana paling dianggap mirip
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dengan pola yang dimasukkan.

Aksara Jawa merupakan sebuah kebudayaan Jawa yang berupa sebuah tulisan

dan merupakan salah satu bentuk komunikasi pada jaman dahulu. Aksara Jawa terdiri
dari 20 aksara Jawa dasar (ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma,
ga, ba, tha, nga). Selain itu, ada beberapa karakter lain seperti angka, sandang dan
pasangan. Dari penelitian lain yang sudah ada, pengenalan pola untuk Aksara Jawa
sebagian besar masih menggunakan 20 pola aksara Jawa dasar saja. Selain itu, sistem
yang sudah dibangun menggunakan berbagai metode untuk mengenali pola aksara
Jawa tersebut. Dalam penelitian ini, studi kasus yang akan diteliti adalah citra aksara
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Jawa dari papan nama jalan yang ada di Yogyakarta di mana pada penelitian –
penelitian sebelumnya belum dilakukan.
Oleh sebab itu, penulis akan membangun sebuah sistem untuk mengenali pola
Aksara Jawa dengan studi kasus papan nama jalan yang ada di Yogyakarta dengan
menggunakan metode Hamming Network.
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya,

perumusan masalah sebagai berikut :


Seberapa tepatkah aplikasi yang akan dibuat dapat mengenali citra pola
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Aksara Jawa.
1.3.

W

penulis akan membangun sebuah aplikasi untuk pengenalan pola Aksara Jawa dengan

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi beberapa masalah yang akan dibahas,
antara lain :


Masukan adalah hasil cropping citra Aksara Jawa dari papan nama jalan yang


1.4.

©

ada di Yogyakarta.

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah VB.NET.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat

mengenali pola Aksara Jawa dengan tepat serta mampu mengimplementasikan
penggunaan algoritma Hamming Network.
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1.5.

Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah :


Studi Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan membaca buku – buku dan bahan – bahan
referensi untuk memperoleh pengetahuan tentang pengolahan citra digital dan
jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma Hamming Network.



Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil gambar – gambar papan



Implementasi

W

nama jalan yang ada di Yogyakarta.
Melakukan normalisasi pada data masukan yang kemudian dilakukan
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pelatihan dan pengenalan terhadap masing – masing pola. Selain itu juga
dilakukan penghitungan bobot dari setiap pola masukan ke dalam Hamming
Network sampai didapat bobot maksimal.


Pengujian dan Analisis

Melakukan pengujian terhadap pola - pola masukan, sehingga setiap masukan
dapat dikenali polanya.

Sistematika Penulisan
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1.6.

Tugas akhir ini secara sistematis disusun menjadi 5 bab, berikut adalah

rinciannya :
Bab 1 : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, metode pendekatan dan sistematika penulisan
tugas akhir.
Bab 2 : Tinjauan Pustaka, terdiri dari dua bagian, yaitu tinjauan pustaka dan
landasan teori, di mana kedua bagian tersebut berisi mengenai teori – teori dan
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konsep – konsep yang didapatkan dari sumber pustaka dan digunakan oleh penulis
dalam pembuatan tugas akhir ini.
Bab 3 : Analisis dan Perancangan Sistem, berisi mengenai analisis teori –
teori dan konsep – konsep yang digunakan dan kemudian menerjemahkannya ke
dalam sistem yang akan dibangun.
Bab 4 : Implementasi dan Analisis Sistem, berisi mengenai hasil implementasi
dan analisis sistem yang sudah dibangun.
Bab 5 : Kesimpulan dan Saran, berisi mengenai pernyataan singkat dari hasil
analisis tugas akhir yang telah selesai dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran –
saran pengembangan dari tugas akhir agar dapat menjadi bahan pemikiran bagi para
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pembaca.

4

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian berdasarkan sistem yang dibangun, dapat

disimpulkan bahwa :
1.

Sistem dengan Metode Hamming Network dapat mengenali pola
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Aksara Jawa yang dianggap sebagai karakter dan yang sudah
dilakukan setup pola master dengan masukan citra dari papan nama
jalan yang ada di Yogyakarta.

Sistem dengan Metode Hamming Network juga dapat mengenali
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2.

pola aksara Jawa yang belum dilakukan setup dengan akurasi
sebesar 87.50% untuk data yang tidak diedit dan 87.98% untuk
data yang diedit.

Proses penentuan karakter pada proses ekstraksi dipengaruhi oleh
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3.

5.2

©

kemiringan pola dan ukuran citra Aksara Jawa dari masukan user.

Saran

Sistem yang telah dibangun masih perlu dikembangkan agar dapat menjadi
lebih baik. Penulis memberikan saran – saran berikut :
1.

Sistem perlu dikembangkan untuk dapat mengenali pola Aksara
Jawa lebih lengkap termasuk berbagai macam sandang dan tanda
baca lainnya.

2.

Pola master dalam database dapat diperbanyak lagi agar hasil
pengenalan untuk data yang belum dilakukan setup pola master
dapat lebih baik lagi.
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3.

Dalam pengembangan sistem, pengenalan pola Aksara Jawa dapat
dikembangkan dengan menggunakan algoritma atau metode lain
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sehingga dapat dibandingkan tingkat akurasinya.
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