
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak alat yang digunakan 

oleh manusia untuk melakukan pekerjaan yang dahulu hanya bisa dikerjakan 

secara manual. Salah satu teknologi yang berkembang adalah dalam bidang 

Pengenalan Pola (Pattern Recognition) yang dikembangkan pada smartphone 

mengenai pengenalan karakter atau dikenal dengan OCR (Optical Character 

Recognition). OCR berfokus pada pengenalan pola yang memanfaatkan 

pengolahan citra. Dimana citra yang didapat akan diolah dengan berbagai 

algoritma OCR untuk menerjemahkan citra yang berisi karakter menjadi teks 

sehinga dapat diolah menjadi banyak hal diantaranya untuk mengenali dan 

menerjemahkan citra, untuk mengolah citra menjadi audio dan sebagainya. 

Pada pembuatan OCR saat ini banyak menggunakan fasilitas-fasilitas atau 

library pengolahan citra yang sudah dikembangkan terlebih dahulu dan siap 

digunakan sehingga pekerjaan pengolahan citra khususnya OCR dapat 

dikembangkan dengan mudah untuk berbagai tujuan, terdapat banyak library yang 

biasa digunakan untuk OCR diantaranya adalah Tesseract dan Mobile Vision. 

Tesseract dan Mobile Vision merupakan library OCR yang banyak digunakan 

namun masih sedikit karya tulis ilmiah yang membahas mengenai kedua library 

ini dan membandingkannya dari berbagai indikator seperti waktu, ketepatan, 

kebutuhan memori, resolusi citra dan sebagainya. 
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Di Indonesia teknologi yang saat ini berkembang dan mengalami 

pertumbuhan pesat adalah teknologi mobile, maka penelitian ini akan diterapkan 

pada smartphone berbasis Android. Perangkat Android hingga saat ini menduduki 

peringkat teratas pasar dunia dengan persentase sebesar 88% menurut hasil survei 

lembaga penelitian Strategy Analytics. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan sebuah analisis 

untuk membandingkan library Tesseract dan library Mobile Vision untuk 

implementasi OCR pada huruf dan angka berbasis Android. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penilitian kali ini adalah : 

1. Bagaimana library Tesseract dan library Mobile Vision dapat diterapkan 

pada platform Android. 

2. Bagaimana hasil perbandingan OCR pada library Tesseract dan library 

Mobile Vision berdasarkan waktu, ketepatan, kebutuhan memori dan 

resolusi citra dalam pengenalan karakter huruf dan angka dari sebuah citra. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi ini adalah : 

1. Pengenalan karakter huruf dan angka dilakukan menggunakan library 

Tesseract dan library Mobile Vision. 

2. Input citra diambil melalui kamera atau file yang tersimpan dengan format 

JPG dan PNG. 

3. Citra awal yang diambil melalui kamera berukuran 4160 x 3120 pixel. 
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4. Karakter yang dipakai berupa huruf dan angka latin cetak serta tulis 

tangan. 

5. Font yang dipakai pada karakter cetak berukuran 14pt. 

6. Pengambilan citra kata melalui kamera dengan posisi fokus. 

7. Citra kata yang digunakan dalam Bahasa Inggris. 

8. Pengujian dilakukan berdasarkan waktu, ketepatan, kebutuhan memori dan 

resolusi citra. 

9. Indikator penilaian dengan menggunakan 20 data citra berwarna (10 citra 

kata cetak & 10 citra kata tulisan tangan) dan 20 data citra grayscale (10 

citra kata cetak & 10 citra kata tulisan tangan). 

10. Pengujian kebutuhan memori dilakukan berdasarkan fluktuasi memori 

yang ditampilkan oleh android monitor sebagai representasi penggunaan 

memori JVM pada sistem operasi Android. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan aplikasi OCR dengan library Tesseract dan library Mobile 

Vision berbasis Android untuk pengenalan karakter huruf dan angka. 

2. Menguji waktu, ketepatan, kebutuhan memori dan resolusi citra dalam 

mengenali karakter dari citra pada library Tesseract dan library Mobile 

Vision. 

3. Memperoleh hasil perbandingan dari hasil uji waktu, ketepatan, kebutuhan 

memori dan resolusi citra dalam mengenali karakter dari citra pada library 

Tesseract dan library Mobile Vision. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pemilihan 

library OCR sesuai dengan kebutuhan dari pengguna dengan melihat hasil 

perbandingan waktu, ketepatan, kebutuhan memori dan resolusi citra dalam 

mengenali karakter dari citra antara Tesseract dan Mobile Vision. 

 


