
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dalam 

pembuatan sistem untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan Laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Aksara Bali merupakan mahkota dalam Kebudayaan Bali. Aksara secara 

etimogis berasal dari bahasa Sanskerta yaitu akar kata a 'tidak' dan ksara 

'termusnahkan'. Aksara adalah sesuatu yang tidak termusnahkan/kekal/langgeng, 

sebagai sesuatu yang kekal, karena peranan aksara dalam mendokumentasikan 

dan mengabadikan suatu peristiwa komunikasi dalam bentuk tulis. Aksara yang 

ditatah di atas batu hingga ditulis di atas daun lontar dan lempeng tembaga, 

kesuraman dan kejayaan masa lalu dapat di jamah kembali dengan bukti-bukti 

literal (Guna Yasa, 2012).  

Salah satu budaya bangsa yang patut untuk dilestarikan, maka diperlukan 

suatu sistem pengenalan Aksara Bali yang dapat digunakan sebagai media 

pengenalan dan pembelajaran Aksara Bali bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Sistem pengenalan pola merupakan peniruan kemampuan panca indera yang 

dimiliki manusia khususnya penglihatan dan pendengaran. Meniru indera 

penglihatan manusia, komputer harus mempunyai suatu mekanisme standar dan 

logis dalam mengenali pola yang ada pada suatu citra yang sedang diproses. 

Motivasi untuk mencoba suatu konsep sederhana untuk mengenali pola 

dari suatu citra sehingga dapat diidentifikasi dengan baik. Penelitian pengenalan 

Aksara Bali dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengolahan citra digital. 

Pengolahan citra digital merupakan proses untuk meningkatkan kualitas suatu 

citra dan menyiapkannnya untuk dilakukan ekstrasi fitur. Fitur digunakan untuk 

melakukan pencocokan terhadap citra yang ingin diuji. Pengolahan citra digital 

memiliki banyak metode yang dapat digunakan untuk proses ekstrasi fitur. Hal ini 
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bergantung pada objek yang ingin digunakan dan kecepatan proses yang 

diperlukan. Proses yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuisisi citra, 

preprocessing, segmentasi citra, pengenalan dan hasil keputusan pengenalan. 

Penelitian untuk pengenalan Aksara Bali ini sudah pernah ada yang 

melakukan tetapi dengan Metode Kurva dibuat dengan berbasiskan desktop 

(Computer atau PC) yang dilakukan oleh I Gusti Agung Bagus Ananta Putra 

(Ananta Putra, 2014) selain itu juga ada yang menggunakan pola khusus yang 

dibentuk dari Pola Busur Terlokalisasi untuk melakukan ekstrasi citra Aksara Bali 

yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Wirdiani (Ayu Wirdi, 2011), juga ada yang 

menggunakan Metode Modified Direction Feature (MDF) dan Learning Vector 

Quantization (LVQ) (Agung BW dkk, 2009), Aplikasi Pembelajaran Pengenal 

Aksara Bali Menggunakan Metode Template Matching yang memperoleh hasil 

keakuratan sistem admin 95,45% dan sistem user sebesar 86,25% (Sulatri Dewi 

dkk, 2014) dan Segmentasi Citra Aksara Bali Pada Lontar Menggunakan Metode 

CIELAB dan Projection Profile. Penelitian yang dibuat menggunakan foto dengan 

Metode Template Matching dan berbasis Android yang menggunakan Library 

OpenCV belum pernah ada yang melakukan. Berdasarkan hal tersebut maka pada 

penelitian ini dipergunakan foto Aksara Bali menggunakan Metode Template 

Matching dan Library OpenCV untuk pengenalan Aksara Bali. 

Penelitian mengenai pengenalan Aksara Bali telah banyak yang 

menjadikan penelitian Tugas Akhir maupun Thesis tetapi untuk berbasis mobile 

atau Android belum pernah ada yang menjadikan penelitian Tugas Akhir maupun 

Thesis, maka dari itu penelitian Aksara Bali ini menggunakan platform Android 

dimana agar pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah karena sifat 

dari platform Android yang portable. Cara kerja aplikasi ini nantinya dengan User 

menginputkan citra Aksra dari buku Aksara Bali. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengenali Aksara Bali berdasarkan dengan Metode 

Templete Matching dengan ekstraksi fitur menggunakan Metode Envelope.  

2. Bagaimana keakuratan pengenalan Aksara Bali menggunakan dengan 

Metode Templete Matching denagan ekstraksi fitur menggunakan Metode 

Envelope. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian pengenalan Aksara Bali ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi untuk mengenali citra Aksara Bali berbasis Android 

dengan menggunakan Metode Templete Matching dengan ekstraksi fitur 

menggunakan Metode envelope. 

2. Mengetahui keakuratan pengenalan citra Aksara Bali berdasarkan dengan 

menggunakan Metode Templete Matching dengan ekstraksi fitur 

menggunakan Metode envelope. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

sebagian besar masyarakat umum sebagai. 

1. Bahan acuan dan pemahaman mengenai pengenalan Aksara Bali. 

2. Masyarakat secara umum agar dapat menggunakan aplikasi pengenalan 

Aksara Bali ini untuk lebih mengenal Aksara Bali berdasarkan karakter 

huruf Aksara Bali. 
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1.5 Batasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan, maka dalam laporan ini dibuat beberapa 

asumsi dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah serta untuk 

menyederhanakan dan membatasi permasalahan. Adapun batasan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Input data pada aplikasi ini berupa citra Aksara Bali dengan latar belakang 

solid (seperti putih), hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam 

pemisahan citra Aksara Bali dengan latar belakangnya. 

2. Aplikasi yang dirancang hanya sampai penggolangan perkarakter Aksara 

Bali. Aplikasi pengenalan Aksara Bali menggunakan citra input berupa 

Aksara Bali cetak. . 

3. Aksara Bali yang digunakan sebagai sample yaitu bagian Aksara Wianjana 

yang terdiri dari 18 huruf. 

4. Pengambilan gambar Aksara hanya dapat dilakukan dengan satu posisi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, dan batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Berisikan tentang teori-teori penunjang dalam pembuatan aplikasi 

pengenalan Aksara Bali, meliputi teori dasar pengolahan citra, 

pengenalan pola dan metode pencocokan. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

  Berisikan tentang rancangan aplikasi, gambaran umum, sumber data, 

metode analisis, bahasa pemrograman dalam pembuatan aplikasi 

pengenalan Aksara Bali. 
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BAB IV : PENGUJIAN ANALISA SISTEM 

  Berisikan tentang pembahasan hasil pengujian tampilan dan analisa 

terhadap keakuratan aplikasi pengenalan Aksara Bali. 

BAB V : PENUTUP 

  Berisikan tentang simpulan yang menjawab permasalahan yang telah 

dirumusakan dan berisikan saran-saran untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut. 


