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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sebuah kebudayaan yang ada pada setiap daerah adalah warisan dari nenek 

moyang serta leluhur yang hendaknya dijaga dan dilestarikan. Ada berbagai macam 

warisan budaya yang ada di Bali yang perlu mendapatkan perhatian karena mulai 

tersisihkan karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Aksara 

Bali adalah salah satu warisan yang sangat bernilai karena mengandung nilai-nilai 

budaya masyarakat di Bali. Aksara Bali merupakan karakter tulisan yang digunakan 

masyarakat di Bali. 

Semakin berkembangnya teknologi, Aksara Bali ini mulai tersisih dengan 

adanya buku modern serta peralatan yang lebih canggih dalam merekam dan 

menyimpan suatu teks yang tentu jauh lebih efisien. Namun, bagaimanapun sebuah 

kebudayaan hendaknya dijaga dan dilestarikan agar tetap ada sebagai warisan 

budaya. Hal inilah yang mulai hilang dari masyarakat modern, semakin sedikit 

masyarakat yang berminat pada Aksara Bali bahkan tidak mengetahui karakter 

Aksara Bali. Aksara Bali biasanya ditulis pada daun Lontar untuk menyimpan 

informasi tertentu.  

Dalam menulis dan membaca karakter Aksara Bali, diperlukan pemahaman 

mengenai Aksara Bali. Aksara Bali adalah aksara tradisional masyarakat di Bali. 

Aksara ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu aksara wianjana (konsonan) dan 

aksara suara (vokal). Aksara wianjana berjumlah sebanyak 18 karakter dan aksara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan
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suara berjumlah 6 karakter. Selain aksara wianjana dan aksara suara, terdapat juga 

pengangge- pengangge sebagai komponen penulisan Aksara Bali. Hal ini menjadi 

kendala bagi masyarakat modern yang sedikit memiliki pemahaman dalam 

membaca Aksara Bali yang ada pada naskah Lontar. 

 

Gambar 1.1 Aksara Bali yang ditulis pada Lontar 

Demi melestarikan budaya Aksara Bali, penelitian mengenai pengenalan 

Aksara Bali khususnya dalam bidang pengolahan citra dilakukan sebagai apresiasi 

terhadap budaya di Bali. Proses pengolahan citra sebuah Aksara Bali melalui proses 

yang dimulai dari akuisisi citra, pre-processing, segmentasi, ekstraksi fitur dan 

pengenalan Aksara Bali. Proses akuisisi adalah prosedur untuk mengambil dan 

mengakuisisi citra Aksara Bali dengan menggunakan optik kamera ataupun 

scanner, sehingga citra Aksara Bali menjadi bentuk digital. Proses selanjutnya 

adalah pre-processing, yaitu proses awal yang bertujuan untuk memperbaiki dan 

mengolah citra Aksara Bali hasil akuisisi sehingga kualitas citra menjadi lebih baik 
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dalam hal ini menghilangkan noise sehingga Aksara Bali menjadi lebih bersih 

dalam arti tidak terdapat noise. Proses segmentasi adalah memecah citra Aksara 

bali per aksara sehingga didapatkan citra baru dengan ukuran tertentu. Selanjutnya 

hasil segmentasi melalui proses ekstraksi fitur yaitu proses untuk mendapatkan ciri 

khusus setiap Aksara Bali. Sehingga hasil ekstraksi fitur tersebut melalui proses 

identifikasi yaitu proses pengenalan fitur Aksara Bali sehingga dapat dikenali. 

Karakter tulisan tangan seringkali menjadi objek penelitian, seperti yang 

dilakukan oleh Ashoka, dengan menggunakan metode zone based feature 

extraction untuk mengekstraksi fitur dan mengenali karakter angka Kanada tulisan 

tangan dengan membagi citra karakter menjadi beberapa region (Ashoka, 2012). 

Metode zoning juga pernah diterapkan oleh Rajashekararadhya, pada sistem 

pengenalan karakter India dengan mengekstraksi fitur karakter India dengan 

mengkombinasikan zone centroid dan image centroid (Rajashekararadhya, 2008). 

Akbari melakukan penelitian mengenai identifikasi dan verifikasi berdasarkan gaya 

tulisan. Ciri citra tulisan tangan diekstraksi dengan dengan wavelet transform dan 

co-occurrence matrix. Kemudian gaya tulisan akan diklasifikasikan dengan 

algoritma K-Nearest Neighbor (Akbari, 2012). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan tersebut, penelitian 

mengenai pengenalan Aksara Bali hendak diangkat dengan menggunakan 

pendekatan metode zoning yang dikombinasikan dengan ekstraksi fitur yang 

dilakukan berdasarkan fitur arah dan fitur semantik dengan membagi aksara 

menjadi beberapa zona. Metode zoning digunakan untuk membagi zona karakter 

sehingga menambah variasi fitur seperti yang dilakukan pada penelitian karakter 
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angka Kanada (Ashoka, 2012).  Proses pengenalan dilakukan dengan menggunakan 

metode K-Nearest Neighbor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendapatkan fitur arah dan fitur semantik dengan menerapkan 

metode zoning pada Aksara Bali? 

2. Bagaimana unjuk kerja sistem dalam proses pengenalan Aksara Bali dengan 

metode K Nearest Neighbor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan fitur arah dan fitur semantik pada Aksara Bali. 

2. Untuk mengetahui unjuk kerja penerapan K-Nearest Neighbor dalam proses 

pengenalan Aksara Bali? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang 

akademis melalui penelitian mengenai metode zoning dan KNN untuk 

menghasilkan fitur semantik dan fitur arah yang terdapat pada Aksara Bali yang 

digunakan untuk sistem pengenalan Aksara Bali, khususnya Aksara Bali tulisan 

tangan (handwritten). 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap usaha 

melestarikan kebudayaan Bali khususnya Aksara Bali yang semakin jarang 

diminati.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Luasnya cakupan yang dapat terkait dengan penelitian ini dan untuk 

keseragaman pemahaman dalam penelitian ini, maka terdapat batasan-batasan yang 

perlu diberlakukan pada penelitian ini, berikut ini adalah batasan-batasan tersebut: 

1. Data yang digunakan adalah citra Aksara Bali yang telah melalui tahap 

preprocessing dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan 

ukuran citra 48x48 piksel. 

2. Fitur aksara yang dihasilkan dari tahap ekstraksi fitur adalah fitur arah dan 

fitur semantik. 

3. Tahap pengenalan Aksara Bali digunakan metode K-Nearest Neighbor. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait mengenai pengenalan karakter tulisan tangan 

(handwritten) Aksara Bali tidak banyak ditemukan, penelitian yang sejenis 

mengenai pengenalan karakter tulisan tangan diantaranya: 

- Ashoka (2012) melakukan penelitian mengenai ekstraksi fitur citra tulisan 

tangan nomor Kanada dengan menggunakan teknik ekstraksi fitur zoning. 

- Ashutosh Aggarwal (2012) melakukan penelitian tentang pengenalan karakter 

Devanagari menggunakan Gradient Features.  
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- Gita Sinha (2012) meneliti tentang pengenalan karakter Gurmukhi dengan 

teknik zoning and SVM. 

- Suamba Darmayasa (2009) meneliti tentang pengenalan karakter Aksara Bali 

Cetak dengan metode moment dan LVQ. 

- Ni Kadek Ayu Wirdiani (2011) meneliti tentang pembentukan pola khusus 

untuk ekstraksi ciri pada Aksara Bali cetak. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan penelitian 

mengenai pengenalan karakter, akan tetapi masih sedikit penelitian mengenai 

pengenalan karakter pada karakter Aksara Bali tulisan tangan (handwritten) yang 

merupakan karakter tradisional di Bali. Sehingga dapat memberikan kontribusi 

terhadap usaha pelestarian budaya yang ada di Bali. 
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Gambar 1.2 Diagram Fishbone Penelitian 


