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ABSTRAKS 

Optical Character Recognition (OCR) is the way of computer to process an image that contain some text and 
then try to find any font or number on that image, after that convert it to digital text. Computer could read the 
text in the image, the digital text can be edited if needed, or used for the next process. For example, to detect the 
vehicle number plate, once the police number is detected, it can be used to find out the type of vehicle. In this 
research is testing alphabets identification on the image using Advanced Local Binary Pattern and Chain Code 
algorithm. Several methods image pre-processing are used, those are images resizing, convert to grayscale 
colour, edge detection and thinning the edge. 
Kata Kunci: OCR, Advanced Local Binary Pattern, Chain Code. 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Optical Character Recognition (OCR) adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk 
mengidentifikasi citra huruf maupun angka untuk di konversi ke dalam bentuk file tulisan (Hartanto,2014). 
Dalam proses OCR tersebut terdapat beberapa langkah-langkah pemrosesan yaitu, diawali dengan memindai 
gambar / dokumen, langkah berikutnya adalah mencari posisi teks, kemudian teks yang di dapatkan akan 
dilanjutkan dengan preprocessing (tujuan dari dilakukan preprocessing antara lain untuk mengurangi noise pada 
gambar, mengekstrak ciri gambar), langkah terakhir adalah melakukan proses identifikasi (Eikvil, 1993).  

Sebagai langkah awal penelitian ini menggunakan berbagai metode image preprocessing untuk 
menormalisasi semua gambar yang digunakan, antara lain membuat ukuran gambar menjadi seragam (image 
resizing), mengubah warna gambar menjadi keabu-abuan(grayscale color),  mencari garis tepi pada obyek dan 
langkah terakhir adalah proses thinning yaitu membuat gambar tepi dari obyek menjadi lebih tipis.  

Pada penelitian ini membahas pendeteksian bentuk huruf yang ada pada sebuah gambar menggunakan 
algoritma Advanced Local Binary Pattern (ALBP) dan juga algoritma Chain-Code. Hasil dari perhitungan rumus 
ALBP disimpan dalam bentuk histogram, sedangkan hasil dari Chain-Code akan berupa sekumpulan nilai arah 
dari garis tepi objek. 

 Pengujian dilakukan terhadap objek gambar huruf besar mulai dari huruf A – Z. Pengujian dilakukan 
dengan beberapa model huruf yang berbeda, posisi gambar huruf normal, posisi gambar huruf hasil proses rotasi, 
shear, perpective, blur, dan gambar yang telah diberikan noise. Hasil dari pengujian ini akan berupa besaran 
akurasi yang didapat dari masing-masing algoritma ALBP dan Chain-Code. 

 
1.2 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan, diantaranya 
penelitian tentang pendeteksian alfabet dengan judul Perancangan Pengenalan Karakter Alfabet menggunakan 
Metode Hybrid Jaringan Syaraf Tiruan (Salim dkk,2016) pada jurnal ini menggunakan algoritma Jaringan Syaraf 
Tiruan dengan metode self organizing maps dan backpropagtion. Alfabet yang digunakan pada penelitian 
tersebut menggunakan jenis font Calisto MT, Courier New, Tahoma, Times New Roman, dan Arial. Karakter 
yang dilatih adalah sebanyak 250 karakter huruf besar, dan diuji pada 600 karakter. Kesimpulan yang di dapat 
adalah metode hybrid dapat meningkatkan performansi dan akurasi dalam pengenalan karakter alfabet. 

Penelitian selanjutnya berjudul Face Recognition using Local Binary Patterns (LBP) (Rahim dkk,2013) yang 
berisi tentang pendeteksian wajah dengan menggunakan algoritma fitur ektraksi Local Binary Patterns, dan 
rumus Chi-Square statistik sebagai penghitung kemiripan antara histogram gambar uji dan histogram gambar 
latih. Pada penelitian tersebut menggunakan 2000 gambar wajah sebagai gambar latih, sementara untuk gambar 
pengujian terdapat 2000 gambar, hasil yang didapatkan 1980 gambar ter identifikasi, 20 gambar tidak 
teridentifikasi, dengan hasil akurasi sebesar 99%.  

Penelitian selanjutnya berjudul Texture Classification By Using Advanced Local Binary Patterns And Spatial 
Distribution Of Dominant Patterns (Liao dkk,2007), pada penelitian tersebut membahas pengembangan dari 
algoritma Local Binary Patterns agar algoritma LBP dapat tetap mendeteksi objek meskipun citra terkena rotasi, 
dengan menambahkan rumus pergeseran pada rumus dasar LBP, pengembangan algoritma tersebut di beri nama 
Advanced Local Binary Patterns (ALBP), penelitian ini menggunakan gambar dari Brodatz dan CUReT 
database, hasil akurasi yang di dapat pada Brodatz database adalah LBP 97.22% , ALBP 98.61% saat gambar 
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normal, LBP 92.75%, ALBP 96.78% saat gambar terotasi. Pada pengujian menggunakan CUReT database hasil 
akurasi yang di dapat saat gambar normal adalah LBP 72.87% , ALBP 82.98%, dan pada saat gambar terotasi 
akurasi nya adalah LBP 70.25%, ALBP 84.18%. 

Sebagai dasar dan acuan untuk algoritma Chain-Code, ada penelitian yang terdahulu berjudul A Chain Code 
Approach for Recogizing Basic Shapes (Sleit dkk,2006). Penelitian tersebut menggunakan algoritma Chain-
Code untuk mengenali bentuk dasar 2D seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, segi enam, dll. Pada 
penelitian tersebut menggunakan Chain-Code 8 arah, algoritma deteksi tepi, algoritma thinning untuk 
memastikan ketipisan garis tepi adalah 1 pixel. Bentuk dapat di kenali dari jumlah sudut yang di deteksi, panjang 
tiap sisi, nilai compatcness untuk mengetahui lingkaran atau tidak. 

 
1.3 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah: 
a. Pengumpulan gambar 

Gambar huruf yang digunakan pada penelitian ini di buat dengan menggunakan aplikasi GIMPP, dengan 
ketentuan: 
1. Ukuran gambar 1000 x 1000 pixel. 
2. Warna latar belakang adalah putih. 
3. Jenis huruf  yang digunakan adalah Times New Roman. 
4. Ukuran huruf adalah 500 dan berwarna hitam. 
5. Huruf yang digunakan adalah huruf Kapital dari A sampai Z. 
Untuk gambar latih yang akan disimpan ke database, terdapat 26 gambar, dan bentuk huruf normal tanpa efek 
apapun. 
b. Image Pre-Processing 
 Semua gambar yang sudah terkumpul harus di sesuaikan terlebih dahulu untuk membantu proses komputasi 
citra. Tahapan image pre-processing yang digunakan yaitu: 
1. Mengubah ukuran gambar menjadi 500x500 pixel. 
2. Mengubah warna pada gambar menjadi abu – abu. 
3. Mencari garis tepi objek yang ada pada gambar, menggunakan Sobel Edge Detector (Sophia,2016) 
4. Menipiskan garis tepi objek menjadi 1 pixel, dengan menggunakan algoritma thinning Zhang-Suen 

(Fakhrina,2016). 
Proses kerja algoritma zhang-suen memiliki dua-sub iterasi, pada sub iterasi pertama akan menghapus pixel 

berwarna hitam bila memenuhi kondisi : 
x 2<= B(P1)<=6 
x A(P1)=1 
x P2 x P4 x P6 = 0 
x P4 x P6 x P8 = 0 

Dimana A(P1) adalah banyak pola pixel yang bertransisi (0-1), P2-P8 adalah 8 tetangga dari P1, B(P1) adalah 
banyak tetangga yang memiliki nilai 1. Pada subiterasi kedua, akan menghapus pixel berwarna hitam bila 
memenuhi kondisi: 
x 2<= B(P1)<=6 
x A(P1)=1 
x P2 x P4 x P8 = 0 
x P2 x P6 x P8 = 0 
Iterasi ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi perubahan. 
 
c. Ekstraksi Ciri 

Gambar yang telah melewati proses image pre-processing akan di ekstrak cirinya menggunakan algoritma 
Advanced Local Binary Patterns (ALBP) dan juga algoritma Chain-Code. Berikut adalah penjelasan dari cara 
kerja algoritma ALBP: 

Advanced Local Binary Patterns adalah pengembangan dari algoritma ekstraksi ciri Local Binary Pattern, 
yang memiliki keunggulan lebih tahan terhadap efek rotasi, atau dapat mengidentifikasi gambar meskipun 
terkena efek rotasi. Rumus Advanced Local Binary Patterns  secara prinsip sama dengan rumus Local Binary 
Patterns. Cara kerja rumus LBP adalah dengan membandingkan setiap nilai pixel tengah dengan 
membandingkan tiap pixel pada citra dengan nilai pixel pada 8 tetangga yang ada di sekitarnya. Bila nilai pixel 
tetangganya lebih besar sama dengan dari nilai pixel tengah maka akan mendapat nilai 1, bila lebih kecil maka 
akan mendapat nilai 0. Nilai – nilai yang diperoleh akan di susun menjadi bilangan 8 bit biner.                                     

               
(1) 
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(3) 

1 5 6 
9 4 7 
8 2 3 

Gambar 1: Contoh matrik 3x3 
 
Nilai 4 pada Gambar 1 adalah nilai tengah/pusat yang ada di matrik tersebut, nilai tersebut akan 

dibandingkan dengan setiap nilai tetangga sekitarnya searah jarum jam dimulai dari pojok kiri atas. Dari contoh 
gambar 1 diatas, maka dengan rumus persamaan (1) akan menghasilkan susunan 8 angka biner 01110011 dengan 
nilai desimal 115.  

                           (2) 
 
Setelah mendapatkan nilai LBP, nilai tersebut akan di proses dengan rumus ALBP persamaan (2), dengan 

cara menggeser searah jarum jam susunan nilai biari hasil LBP diatas satu persatu lalu menyimpan nilai minimal 
yang dihasilkan. Pada contoh diatas, susunan angka tersebut akan digeser terus sampai berputar menempati 
semua titik. Hasil penggeseran pertama adalah 10111001 dengan nilai desimal 185, lalu di geser lagi menjadi 
11011100 dengan nilai desimal 220, terus lakukan pergeseran sampai 7 kali, lalu simpan nilai terkecilnya. Untuk 
contoh di atas akan mendapatkan nilai minimal dengan susunan binari 00110111 dengan nilai desimal 55. nilai 
55 tersebut akan di simpan kedalam histogram (Shu Liao,2007). Histogram adalah nilai frekuensi kemunculan 
nilai hasil perhitungan ALBP. Proses perhitungan akan terus dilanjutkan hingga akhir pixel. 

 

 
Gambar 2: Nilai 8 Arah Chain-Code 

 
Chain-Code adalah suatu algoritma pengekstrak ciri yang dapat digunakan untuk mencari ciri bentuk dari 

sebuah objek, dengan menggunakan 8 nilai arah seperti pada gambar 2 (Barua,2013). Cara kerja algoritma 
Chain-Code adalah pertama dengan mencari posisi titik mulai awal, posisi titik mulai awal adalah posisi pixel 
hitam pertama yang di temukan. Dari posisi tersebut, progam akan mencari apakah ada pixel hitam yang 
terhubung pada tetangganya, bila ada maka posisi pointer akan bergerak ke posisi titik pixel hitam tersebut dan 
mencatat arah nya kedalam array / list, lalu titik tersebut akan di beri keterangan bahwa sudah di lewati, titik 
yang telah di lalui tidak boleh di lalui lagi. Cara ini akan di lakukan terus menerus  sampai tidak ada lagi titik 
hitam yang terhubung / yang dapat di tempati. Hasil akhir dari proses Chain-Code adalah daftar susunan nilai 
arah pergerakan pointer. 

 
d. Proses Identifikasi 
 Pada proses ini terdapat 2 cara untuk identifikasi, karena proses ekstraksi ciri menggunakan algoritma ALBP 
dan Chain-Code menghasilkan output yang berbeda. Pada penelitian ini untuk mengidentifikasi hasil dari 
algoritma ALBP akan menggunakan rumus Chi-Square. Chi-Square akan menghitung seberapa mirip 
perbandingan nilai histogram hasil ALBP pada gambar di database dengan gambar yang di uji, berikut adalah 
rumus Chi-Square (Hendrawan,2016). 
 

  
C = Nilai chi-square distance  
pi = Citra 1 
qj = Citra 2 
K =Total indek histogram 
hi(k) = Frekuensi histogram citra 1 ke-k  
hj(k)  = Frekuensi histogram citra 2 ke-k 
 

  Hasil nilai terkecil dari persamaan (3) menandakan bahwa gambar tersebut paling mirip / sama. Untuk 
mengidentifikasi hasil dari algoritma Chain-Code pada pene litian ini menggunakan cara pencocokan. Hasil 
kumpulan nilai arah dari gambar uji dan database akan dicocokan satu persatu apakah urutan dan nilai nya sama. 
Semakin banyak nilai yang cocok, artinya semakin identik citra tersebut.  
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2. PEMBAHASAN 
2.1 Tampilan Progam 

Progam pada penelitian ini dibuat dengan bahasa pemrogaman Java. Gambar 3 adalah tampilan utama  dari 
progam. 

 

 
Gambar 3: Tampilan Utama 

 
Terdapat 3 bagian utama, yaitu training, testing dan result. Kolom training terdiri dari tombol ‘Add Training 

Image’ untuk menambahkan gambar ke database, tombol ‘List Training Image’ untuk menampilkan daftar 
gambar – gambar yang ada di database, ‘Training Process’ untuk memulai proses ektraksi ciri pada setiap 
gambar di database. Kolom testing terdiri dari tombol ‘Choose Testing Image’ untuk memilih gambar yang akan 
di uji, lalu dibawahnya ada ComboBox yang berisi pilihan efek ‘Original, Blur, Noise’. Tombol ‘Process’ akan 
dapat di klik setelah pengguna memilih gambar dan memilih efek gambar. 

 
2.2 Pengujian 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian dengan beberapa kumpulan gambar, yaitu gambar huruf normal, 
gambar huruf yang telah di rotasi, gambar huruf yang telah di miringkan, gambar huruf yang telah di beri efek 
perspective, gambar huruf yang di buramkan, gambar huruf yang di beri noise. Pengujian di lakukan dengan cara 
setiap 1 gambar uji akan dibandingkan dengan setiap gambar yang ada pada database, dan nilai yang paling 
cocok berarti gambar uji tersebut memiliki kategori yang sama dengan gambar yang ada di database. 

Tabel 1berisi semua gambar huruf asli yang akan di gunakan sebagai gambar latih. Tabel 2 
adalah tabel yang berisi contoh gambar yang di gunakan sebagai gambar uji. 

 
Tabel 1:Daftar Gambar Latih 

 
 
 Tabel 2:Daftar Gambar Uji 
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Berikut ini adalah definisi dari gambar yang digunakan:  
a) Gambar asli adalah gambar huruf yang masih standar tidak diberi efek apapun, gambar asli di gunakan 

sebagai gambar latih yang ada di database, dan juga gambar uji. 
b) Gambar terotasi adalah gambar asli yang di rotasi dari rotasi 0’ sampai 360’ secara bebas dan acak. 
c) Gambar miring adalah gambar asli yang di beri efek menggunakan Shear tools GIMPP, besar nya 

kemiringan adalah bebas dan acak. 
d) Gambar perspektif adalah gambar asli yang diberi efek menggunakan perspective tools GIMPP, yang akan 

merubah bentuk seakan dilihat dari sudut yang berbeda. Penggunaan perspective tools ini bebas tanpa 
ketentuan. 

e) Gambar buram adalah gambar asli yang sudah melalui proses image pre-processing lalu diberi efek buram. 
f) Gambar noised adalah gambar asli yang sudah melalui proses image pre-processing lalu di beri efek noise 

and salt. 
 

Tabel 3:Hasil Pengujian 
Kondisi Akurasi ALBP Akurasi Chain-Code 
Asli 100% 100% 
Gambar Terotasi 65,38% 76,92% 
Gambar Miring 50% 96,15% 
Gambar Perspektif 61,53% 73,07% 
Gambar Buram 19,23% 0% 
Noised Image 0% 0% 
Rata – rata Akurasi 49,35% 57,68% 

 
Data dari tabel 3 menunjukan akurasi hasil yang diperoleh dengan menggunakan algoritma ALBP dan 

algoritma Chain-Code dari pengujian yang telah dilakukan. 
 

3. KESIMPULAN 
3.1 Kesimpulan 

Algoritma Advanced Local Binary Pattern dan Chain-Code dapat digunakan untuk mendeteksi bentuk huruf 
pada sebuah gambar. Pada kondisi asli hasil akurasi dari Advanced Local Binary Pattern dan Chain-Code sangat 
tinggi sampai 100%. Saat gambar yang di uji terkena berbagai macam efek, seperti rotasi,kemiringan, perspektif, 
hasil akurasi yang paling tinggi dari kedua algoritma tersebut adalah Chain-Code. Kesamaan dari kedua 
algorima tersebut adalah tidak dapat mendeteksi huruf bila gambar yang diuji diberi efek buram dan noise. 

 
3.2  Saran 

Hasil penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pengenalan kata yang terdapat pada gambar menggunakan 
algoritma Chain Code. Selain itu untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik bisa ditambahkan algoritma 
machine learning seperti SVM atau Backpropagation. 
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