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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

  Adapun tinjauan pustaka pada pengenalan pola ini diambil dari 

lima (5) sumber pustaka yaitu : 

a. Pustaka satu (1) diambil dari jurnal Telkom UniversityMuhammad 

Hanif Dwiadi, dkkdengan judul pengenalan bilangan arab 

menggunakan metode template matching. Bahasa pemrograman yang 

digunakan ialah MATLAB. 

b. Pustaka dua (2) diambil dari jurnal Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang ditulis oleh Imam Anggara Kanta tahun 2013 dengan 

judul pengenalan pola huruf hijaiyah tulisan tangan menggunakan 

logika fuzzy dengan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Bahasa 

pemrograman yang dipakai ialah MATLAB.  

c. Pustaka tiga (3) diambil dari jurnal Seminar Nasional Aplikasi 

Teknologi Informasi 2008 yang ditulis oleh Adhitya Wishnu Wardhana 

dengan judul penggunaan metode template matching untuk identifikasi 

kecacatan pada PCB. Bahasa pemrograman yang dipakai ialah Delphi. 

d. Pustaka empat (4) diambil dari dokumen digital universitas 

STIKUBANK yang ditulis oleh Yehuda Yohanes Rapsudia dengan 

judul identifikasi uang kertas berdasarkan warna dengan metode 
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template matching. Bahasa pemrograman yang digunakan ialah 

Delphi. 

e. Pustaka lima (5) diambil dari jurnal yang ditulis oleh Rezki Trianto 

dengan judul klasifikasi huruf katakana dengan metode template 

matching correlation. 

 Berdasarkan kelima tinjauan pustaka tersebut, perbedaan secara umum 

dengan pengenalan pola yang akan dibuat dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka 

           Parameter 

Penulis 

Objek Metode Bahasa 

Program 

Interface 

Muhammad Hanif 

Dwiadi, (2010) 

Bilangan  

Arab 

Template 

matching 

MATLAB Desktop 

Imam Anggara 

Kanta, (2013) 

Huruf  

Hijaiyah 

JST Back 

Propagation 

MATLAB Desktop 

Adhitya Wishnu 

Wardhana, (2008) 

PCB (Printed 

Circuit 

Board) 

Template 

Matching 

Delphi Desktop 

Yehuda Yohanes 

Rapsudia 

Uang Kertas Template 

Matching 

Delphi Desktop 

Rezki Trianto, 

dkk 

huruf 

katakana 

Template 

Matching 

- Desktop 

Yang diusulkan huruf arab  Template 

matching 

Java Desktop 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Huruf Arab 

 Huruf Arab adalah salah satu sistem penulisan yang tersebar secara luas ke 

penjuru dunia. Huruf arab digunakan di kawasan Timur Tengah, afrika, Asia 

Tengah. Huruf arab turunan dari huruf Nabataeans. Penulisan huruf arab dimulai 

dari kanan ke kiri. Tabel 2.2 menjelaskan huruf arab beserta jenis-jenis bentuk 

berdasarkan posisi. Satu huruf memiliki beberapa bentuk. Kesulitan membedakan 

dari 1 huruf ke huruf lain adalah penempatan titik seperti pada huruf ج ح خ dan 

yang lainnya. 

Tabel 2.2.Huruf Arab 

Nama Fonetik 
Posisi 

Sendiri awal tengah akhir 

Alif a ـا ـا ا ا 

ba’ b ــب ــــبـــ بـ ب 

ta’ t ــت ــتــ تـ ت 

tsa’ ts ـــــث ثــ ث  ــث 

jim j ــج جـ جـ ج 

ha’ h ــح ــحـ حـ ح 

kho’ kh ــخ ــخـ خـ خ 

dal d ــد ــد د د 

dzal dz ــذ ــذ ذ ذ 

ro’ r ــر ــر ر ر 

za’ z ــز ـــز ز ز 

sin s ــس ــســ سـ س 

syin sy ــش ــشــ شـ ش 

shad sh ــص ــصــ صــ ص 

dhad dh ــض ــضــ ضــ ض 

tha’ th ــط ــطــ طــ ط 

dha’ dh ــظ ــظــ ظــ ظ 

ain a’ ـعـ ع  ــع ــعــ 

ghain gh ـــغ ــغــ غــ غ 

fa’ f ــف ــفــ فــ ف 

qof q ــق ــقــ قــ ق 

kaf k ــك ــكـ كــ ك 

lam l ــل ــلــ لـ ل 

mim m ــم ــمــ مــ م 
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Nama Fonetik 
Posisi 

Sendiri awal tengah akhir 

nun n ــن ــنــ نــ ن 

wawu w ــو ــو و و 

ha h ــه ــهـ هــ ه 

ya’ y ــي ــيـ يـ ي 

 

Penulisan huruf arab ada yang menyertakan tanda baca dan tidak. berikut 

contohnya : 

a) Tulisan arab menggunakan tanda baca. 

 السَّالَُم َعلَْيُكمْ 

b) Tulisan arab tidak menggunakan tanda baca. 

 السالم عليكم

 

2.2.2 Citra Digital 

 Citra atau gambar dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi dua dimensi 

f(x,y), dmana x dan y adalah koordinat bidang datar, dan harga fungsi f di setiap 

pasangan koordinat (x,y) disebut intensitas atau level keabuan (grey level)  dari 

gambar di titik itu. Sebuah citra digital terdiri dari sejumlah elemen yang 

berhingga, dimana masing-masing mempunyai lokasi dan nilai tertentu Elemen-

elemen ini disebut sebagai picture element, image element, pels, atau 

pixels(Hermawati, 2013). 

 Seringkali citra mengalami penurunan mutu atau degradasi, misalnya 

mengandung cacat atau derau, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan 

sebagainya. Supaya citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi baik 

oleh manusia maupun mesin, maka citra perlu dimanipulasi menjadi citra lain 
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yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya 

dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. 

Umumnya, operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila : 

a) perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang 

terkandung di dalam citra, 

b) elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur, 

c) sebagian citra perlu digabungkan dengan bagian citra yang lain. 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Preprocessing Citra 
 

Langkah pengolahan citra secara umum sebagai berikut : 

1. Perbaikan Kualitas Citra 

 Tujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi 

parameter-parameter citra. Ciri-ciri khusus yang terdapat di citra lebih ditonjokan. 

Teknik perbaikan kualitas terbagi menjadi beberapa jenis ( Hermawati, 2013 ) : 

a) Perbaikan kualitas pada domain spasial : metode domain spasial mengacu 

pada plane citra itu sendiri dan pendekatannya didasarkan pada manipulasi 

langsung terhadap piksel citra tersebut. Metode domain spasial diantaranya 

PointProcessing, dan Mask Processing 

Perbaikan 

Kualitas 

Citra 

 

Pemampatan 

Citra 

 

Segmentasi 

Citra 

 

Restorasi 

Citra 
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b) Perbaikan kualitas pada domain frekuensi : Teknik domain frekuensi 

didasarkan pada modifikasi transformasi fourier dari sebuah citra. 

 

2. Pemugaran/Restorasi Citra 

Pemugaran citra bertujuan merekonstruksi atau memperbaiki citra yang 

terdegradasi dengan menggunakan suatu priori knowledge dari fenomena 

degradasi tersebut. Teknik pemugaran berorientasi pada pemodelan degradasi dan 

mengaplikasikan proses kebalikannya untuk memperbaiki citra aslinya. Bentuk 

dari degradasi ini bisa berupa citra berderau dan citra kabur. Teknik restorasi 

dapat diformulasikan pada domain spasial maupun domain frekuensi. Proses pada 

domain spasial diterapkan pada citra yang terdegradasi oleh noise. Proses pada 

domain frekuensi cocok untuk citra yang kabur( Hermawati, 2013 ). 

 

3. Pemampatan Citra 

Pemampatan citra merupakan proses reduksi jumlah data yang diperlukan 

untuk menyatakan suatu jumlah infromasi yang diberikan.Pemampatan citra perlu 

dilakukan karena data citra umumnya berukuran besar, tidak praktis dalam aspek 

penyimpanan, proses, dan transmisi. Perlu reduksi atau pemampatan data dengan 

mengurangi duplikasi data (Hermawati, 2013). Teknik pemampatan citra 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a) Information preserving yaitu teknik yang memproses data asli menjadi bentuk 

yang lebih ringkas tanpa hilangnya informasi. 
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b) Lossy compression yaitu teknik mendapatkan data yang lebih ringkas dengan 

melalui suatu proses penghampiran (approksimasi) dari data asli dengan 

tingkat kesalahan yang dapat diterima. 

 

4. Segmentasi Citra 

Segmentasi merupakan prses membagi suatu citra ke dalam komponen – 

komponen region atau objek. Algoritma segmentasi secara umum didasarkan pada 

salah satu dari sifat dasar nilai intensitas, (Hermawati, 2013) yaitu : 

a) Discontinuity : pendekatan dengan membagi citra berdasarkan perubahan 

besar pada nilai intensitasnya, seperti tepi citra. 

b) Similarity : pendekatan dengan membagi citra ke dalam area – area yang 

serupa sesuai dengan kriteria awal yang diberikan. Contoh pendekatan ini : 

region growing, Threshold ring. 

 

2.2.3 Template Matching 

Optical Character Recognition biasanya disingkat menjadi OCR dalam 

sistem komputer yang didesain untuk menerjemahkan gambar tulisan yang 

biasanya diambil dari alat scanner kemudian dijadikan teks yang dapat disunting. 

OCR dapat diterapkan pada banyak kasus seperti pengenalan plat nomor 

kendaraan, sidik jari, tulisan tangan, wajah, dan digitasi dokumen (Xue, 2014). 

Pemilihan template matching tergantung pada citra asli dan masalah yang 

akan diatasi. Klasifikasi umum dari pendekatan template matching adalah 

pendekatan berdasarkan area, dan pendekatan berdasarkan fitur. Pendekatan 
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berdasarkan fitur sangat cocok ketika kedua gambar referensi dan template yang 

memiliki lebih korespondensi yang berhubungan dengan fitur dan titik kontrol. 

fitur meliputi titik-titik, kurva, atau model permukaan yang harus dicocokkan. 

Tujuannya adalah menemukan pasangan koneksi yang cocok antara gambar 

referensi dan templat menggunakan hubungan spasial atau deskripsi fitur. 

pendekatan berdasarkan area terkadang disebut metode template matching. 

Pendekatan ini sangat cocok untuk template yang memiliki fitur tidak kuat denga 

gambar, karena mereka beroperasi secara langsung pada sebagian besar nilai-nilai 

(Mahalakshmi, 2012). 

Karakter masukan dibandingkan dengan setiap template untuk menemukan 

baik yang sama persis, atau template dengan representasi terdekat dari karakter 

masukan. Jika I(x,y) adalah karakter masukan, Tn(x,y) adalah template n, maka 

fungsi pencocokan s(I, Tn) akan mengembalikan nilai yang menunjukkan 

seberapa baik template n cocok dengan karakter masukan (Nadira, 2007). 

Beberapa fungsi pencocokan lebih umum didasarkan pada rumus2.1 : 

𝑠(𝐼, 𝑇𝑛) = ∑ ∑(𝐼(𝑖, 𝑗) −  𝑇𝑛(𝑖, 𝑗))
2

ℎ

𝑗=0

𝑤

𝑖=0

… … … … … … …  2.1 

Rumus Euclideandistanceatau Sum of Squared Differences: 

s(I, Tn) adalah selisih antara matrik I dan matrik Tn. 

I(i, j) adalah matrik yang mewakili citra input. 

Tn(i, j) adalah matrik x, dan y yang mewakili citra template. 

w mewakili lebar citra, dan h mewakili tinggi citra. 
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Berikut algoritma template matching : 

Algoritma Template Matching 

1. Definisi variable max untuk menyimpan nilai 

kesamaan tertinggi. 

2. Gambar yang diuji diunggah. 
3. Jika Gambar template masih ada, lakukan : 

a) Gambar template diambil dari informasi 

database. 

b) kedua gambar harus memiliki ukuran yang 
sama. 

c) Hitung jarak perbedaan dari kedua gambar 
dengan rumus 2.1 

d) Cari nilai kesamaan tertinggi, dan simpan 
ke variable max. 

4. selesai 

Gambar 2.2 Algoritma Template Matching 

 


