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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan serangkain proses mulai dari perancangan hingga 

implementasi pada penelitian ini, didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain : 

1. Pada masukan citra cetak berwarna diperoleh hasil bahwa : 

a.  Library Tesseract membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan 

proses OCR yaitu 2261,2ms dibandingkan library Mobile Vision yaitu 

2830,3ms. 

b. Library Tesseract dan library Mobile Vision keduanya dapat 

mengenali citra dengan rata-rata ketepatan 100%. 

c. Library Tesseract menggunakan rata-rata memori dalam jumlah yang 

lebih kecil 72,485MB dibandingkan dengan library Mobile Vision 

yaitu 89,296MB. 

d. Library Tesseract membutuhkan minimum citra dengan resolusi lebih 

tinggi yaitu 270 x 202px untuk mendapat hasil ketepatan 100% 

dibangdingkan pada library Mobile Vision yang membutuhkan 

minimum citra dengan resolusi 159 x 119px untuk mendapat hasil 

ketepatan 100% dan pada resolusi 158 x 119px tidak ada satupun 

karakter pada citra yang terbaca dengan benar pada kedua library. 
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2. Pada masukan citra cetak grayscale diperoleh hasil bahwa : 

a. Library Tesseract membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan 

proses OCR yaitu 2798ms dibandingkan library Mobile Vision yaitu 

3598,7ms.   

b. Library Tesseract memiliki rata-rata ketepatan yang lebih tinggi 

yakni 100% dibandingkan dengan library Mobile Vision yakni 98%. 

c. Library Tesseract menggunakan rata-rata memori dalam jumlah 

yang lebih besar yaitu 77,018MB dibandingkan dengan library 

Mobile Vision yaitu 63,703MB. 

d. Library Tesseract membutuhkan minimum citra dengan resolusi 

lebih tinggi yaitu 342 x 256px untuk mendapat hasil ketepatan 100% 

dibandingkan pada library Mobile Vision yang membutuhkan 

minimum citra dengan resolusi 209 x 157px untuk mendapat hasil 

ketepatan 100% dan pada resolusi 209 x 156px tidak ada satupun 

karakter pada citra yang terbaca dengan benar pada kedua library. 

3. Pada masukan citra tulis tangan berwarna diperoleh hasil bahwa : 

a. Library Tesseract membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan 

proses OCR yaitu  2446ms dibandingkan library Mobile Vision 

yaitu 3432,4ms.  

b. Library Tesseract memiliki  tingkat ketepatan yang lebih rendah 

yakni 64% dibandingkan dengan library Mobile Vision yakni 82%. 

c. 80,495MB dibandingkan dengan library Mobile Vision yaitu 

115,253MB. 
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d. Library Tesseract membutuhkan minimum citra dengan resolusi 

lebih tinggi yaitu 208 x 156px untuk mendapat hasil ketepatan 100% 

dan pada resolusi 137 x 103px tidak ada satupun karakter pada citra 

yang terbaca dengan benar dibandingkan pada library Mobile Vision 

yang membutuhkan minimum citra dengan resolusi 87 x 66px untuk 

mendapat hasil ketepatan 100% dan pada resolusi 86 x 65px  tidak 

ada satupun karakter pada citra yang terbaca dengan benar.  

4. Pada masukan citra tulis tangan grayscale diperoleh hasil bahwa :  

a. Library Tesseract membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan 

proses OCR yaitu 3910,1ms dibandingkan library Mobile Vision 

yaitu 4382,7ms.   

b. Library Tesseract memiliki tingkat ketepatan yang lebih rendah 

yakni 68% dibandingkan dengan library Mobile Vision yakni 83%. 

c. Library Tesseract menggunakan rata-rata memori dalam jumlah 

yang lebih kecil yaitu 22,014MB dibandingkan dengan library 

Mobile Vision yaitu 93,153MB. 

d. Library Tesseract membutuhkan minimum citra dengan resolusi 

lebih tinggi yaitu 234 x 175px untuk mendapat hasil ketepatan 100% 

dan pada resolusi 140 x 105px tidak ada satupun karakter pada citra 

yang terbaca dengan benar dibandingkan pada library Mobile Vision 

yang membutuhkan minimum citra dengan resolusi 87 x 66px untuk 

mendapat hasil ketepatan 100% dan pada resolusi 86 x 65px  tidak 

ada satupun karakter pada citra yang terbaca dengan benar.  
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Dari hasil pengujian, library Tesseract membutuhkan waktu pemrosesan 

lebih lama dibandingkan library Mobile Vision. Library Tesseract mempunyai 

ketepatan 100% untuk citra cetak sedangkan library Mobile Vision mempunyai 

ketepatan 100% citra cetak berwarna dan 98% citra cetak grayscale. Pada citra 

tulis tangan, library Mobile Vision mempunyai ketepatan lebih tinggi yaitu 82% 

citra tulis tangan berwarna dan 83% citra tulis tangan grayscale dibandingkan 

library Tesseract yaitu 64% citra tulis tangan berwarna dan 68% citra tulis tangan 

grayscale. Penggunaan memori library Mobile Vision lebih banyak dibandingkan 

library Tesseract. Minimum resolusi membaca citra dengan ketepatan 100% 

library Tesseract lebih tinggi yaitu 270x202px pada citra cetak berwarna, 

342x256px pada citra cetak grayscale, 234x175px citra tulis tangan berwarna dan 

208x156px pada citra tulis tangan grayscale dibandingkan library Mobile Vision 

yaitu 159x119px pada citra cetak warna, 209x157px pada citra cetak grayscale, 

87x66px pada citra tulis tangan berwarna dan 83x62px pada citra tulis tangan 

grayscale. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perangkat lunak yang dikembangkan 

agar pada pengembangan selanjutnya didapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

Berikut adalah saran-saran yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan untuk 

penelitian selanjutnya : 

1. Melakukan tambahan pengujian berdasarkan tingkat kemiringan huruf. 

2. Melakukan pengujian dengan citra kalimat yang panjang.  
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3. Proses OCR pada library Tesseract saat ini secara keseluruhan belum 

dapat di custom pada bahasa pemrograman tertentu seperti Java, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya proses OCR pada library Tesseract 

pada bahasa pemrograman Java sudah dapat di custom. 

 


