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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Beberapa negara menggunakan huruf arab sebagai salah satu alat 

komunikasi. Iran, Irak, Yaman dan Palestinaadalah sebagian contoh negara 

pengguna huruf arab (Jenkins, 2011).Selain itu,Huruf arab memiliki karakteristik 

tulisan kursif, 4 bentukberbeda tiap 1 huruf, dan titik sebagai pembeda. Era 

teknologi seperti sekarang ini telah menuntut semua jenis dokumen dapat 

didigitalisasi, tidak terkecuali teks atau naskah arab agar dapat disimpan, 

disebarkan, atau digali informasi yang lebih mendalam. Salah satu caranya dengan 

menggunakan teknologi Optical Character Recognition disingkat OCR. 

Teknologi yang  berkembang sedemikian pesat telah menemukan metode 

pengenalan pola citra teks. dalam istilah ilmu komputer, pengenalan pola citra 

teks dinamakan Optical character recognition (OCR). Awal OCR tidak dimulai 

oleh industri komputer. Namun, tahun 1809 OCR dipatenkan pertama kali untuk 

alat bantu orang buta. Tahun 1950, perkembangan OCR merambah ke kebutuhan 

dunia bisnis (Sheehan, 1998).Sekarang banyak jurnal melibatkan OCR untuk 

mengidentifikasi semua huruf di dunia ini. Berdasarkan pengambilan data, OCR 

terbagi menjadi 2 cara, online OCR dan offline OCR. Online OCR menerima data 

dari tulisan tangan, dan offline OCR menerima tulisan tangan dan tulisan 

cetak.Metode yang digunakan oleh OCR seperti template matching, moment 

invariant, dan feature extraction. 
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Metode template matching merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan dalam pengolahan citra. Citra yang dimaksud adalahcitra wajah, citra 

teks, citra sidik jari, dan citra bangun datar.Metode ini secara konsep 

membandingkan data - data yang tersimpan dengan data yang diuji dengan 

mencari nilai selisih yang terkecil. Oleh karena itu, solusi citra teks huruf arab 

dapat dikenali dengan memanfaatkan metode template matching. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang adalah : 

a. Bagaimana penerapan metode templatematching untuk mengenali hurufarab ? 

b. Berapa prosentase keberhasilan mengenali huruf arab menggunakan 

templatematching ? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar dapat lebih fokus pada hasil : 

a. Aplikasi berbasis desktop. 

b. Pengenalan karakter hanya pada teks hasil cetak. 

c. 3 jenis font yang dikenali(Arial, Microsoft sans serif, Tahoma). 

d. Citra berekstensi PNG( Portable Network Graphics ) dengan ciri warna dasar 

gambar putih dan warna tulisan hitam. 

e. Huruf arab yang tidak memiliki tanda baca (fathah, kasroh, dhommah, dan 

sukun). 

f. Huruf arab yang tidak bersambung dengan huruf arab yang lain. 
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g. Hasil : konversi citra huruf arab ke huruf arab yang bisa disunting. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan metode template matching 

dalam mengenali huruf arab dengan jenis font yang berbeda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk membantu memahami huruf arab dari 

sebuah gambar, dan mengetahui proses pengolahan citra teks. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bab 1 Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang ide penilitan untuk 

membuat pengenalan pola huruf arab menggunakan metode template 

matching sebagai metode identifikasi, perumusan masalah dan batasan 

masalah sebagai target masalah yang akan diselesaikan dan pengkhususan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini mencakup tinjauan 

pustaka yang membahas uraian kajian berbagai pustaka yang kemudian hasil 

kajian ini dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti dalam 

pengenalan pola huruf arab. Subbab dasar teori akan menjelaskan definisi-

definisi mengenai huruf arab, citra digital, dan pengenalan pola menggunakan 

metode Template Matching. 
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 Bab 3 Metode Penelitian, bab ini menguraikan mengenai bahan dan 

peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian serta analisis dan 

perancangan sistem meliputiuse case, activity diagram, sequence diagram, 

class diagram, dan rancangan antarmuka. 

 Bab 4 Implementasi dan pembahasan sistem, bab ini menjelaskan 

implementasi program, dan menempelkan beberapa source code yang disertai 

penjelasan. 

 Bab 5 Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan dan saran atas 

penelitian yang dikerjakan. 

 

 


