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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 State of The Art Review 

Penelitian mengenai karakter tulisan tangan (handwritten), ekstraksi fitur 

karakter, metode zoning dan KNN sudah beberapa kali dilakukan, berikut ini adalah 

penelitian yang terkait dengan penelitian ini. 

2.1.1 Penelitian Terkait Pengenalan Karakter Tulisan Tangan 

- Ashutosh Aggarwal (2012) meneliti karakter tulisan tangan Devanagari. Dalam 

penelitian ini, diusulkan metode baru dalam ekstraksi fitur untuk pengenalan 

citra karakter Devanagari yang ditulis tangan. Sebagai dasar ekstraksi fitur, 

digunakan representasi gradient. Algoritma ini memerlukan operasi aritmatika 

sederhana per piksel gambar yang membuatnya cocok untuk aplikasi real-time. 

Dataset kami terdiri dari 200 sampel dari masing-masing 36 karakter 

Devanagari dasar, yang dikumpulkan dari 20 penulis yang berbeda yang 

masing-masing memberikan kontribusi untuk menulis 10 sampel dari masing-

masing 36 karakter. 

- Yun Fah Cang (2010) meneliti tentang pengenalan tulisan tangan karakter Cina. 

Dalam penelitian ini, Yun Fah Cang menggunakan transformasi X-graph dan Y 

–graph untuk mendapatkan ciri karakter, yang dapat menunjukkan ciri yang 

berguna seperti gaya penulisan yang beragam. Pusat dari metode yang 

diusulkan adalah ide untuk menangkap informasi geometri dan topologi dari 



8 
 

lintasa karakter tulisan tangan dengan menggunakan X-graph dan Y –graph. 

Untuk reduksi ukuran ciri, digunakan transformasi wavelet Haar pada grafik. 

- Bhushan C. Bhokse (2012) melakukan penelitian mengenai pengenalan tulisan 

tangan karakter Devnagari yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem 

yang dapat mengenali karakter tulisan tangan Devnagari, ditulis dengan bantuan 

stylus atau pena digital. Untuk mengembangkan sistem, teknik yang digunakan 

adalah Dynamic Time Warping (DTW). Dalam Dynamic Time Warping 

karakter yahg dimasukkan diproses dari segi waktu urutan x dan y sebagai 

fungsi dari waktu. Urutan waktu karakter yang dikenali dan dibandingkan 

dengan semua karakter yang disimpan dalam file kode. Jarak diantara kedua 

karakter dihitung. Karakter dari file kode yang memberikan jarak minimum 

dianggap sebagai karakter yang dikenali.  

2.1.2 Penelitian Terkait Ekstraksi fitur 

- Akbari (2012) Mohammad, 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. 

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

tangan nomor Kanada dengan menggunakan zone based feature extraction.  

2.1.3 Penelitian Terkait Metode Zoning 

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

tangan nomor Kanada dengan menggunakan teknik ekstraksi fitur Zone Based.  
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- Sinha (2012) menggunakan teknik ekstraksi fitur Zone-Based dan SVM untuk 

mengenali karakter tulisan tangan Gurmukhi. Akurasi pengenalan pada 

penelitian ini adalah 95,11% 

-  S.V. Rajashekararadhya (2008) melakukan penelitian pada empat karakter 

angka populer di India. Teknik ekstraksi fitur yang digunakan adalah Zone 

Centroid Zone (ZCZ) dan Image Centroid Zone (ICZ). 

- Prakash Sharma (2012) meneliti tentang ekstraksi fitur pada tulisan tangan 

alfabet, teknik ekstraksi yang digunakan adalah Zone Based.  

2.1.4 Penelitian Terkait Klasifikasi KNN 

- Yasmine Elglaly, membandingkan dua metode klasifikasi dalam proses 

pengenalan karakter Arab. Salah satu metode klasifikasi yang digunakan adalah 

K Nearest Neighbor. 

- Akbari (2012) Mohammad, 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. 

2.2 Aksara Bali 

Sejarah Aksara Bali erat kaitannya dengan perkembangan aksara di India. 

Aksara Bali berasal dari bahasa dan aksara yang dibawa dari India ketika zaman 

penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Awalnya di India terdapat 

aksara yang disebut aksara Karosti. Dari aksara Karosti ini kemudian berkembang 

menjadi aksara Brahmi. Aksara Brahmi kemudian berkembang lagi ke sebagian 

negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. 
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Jumlah Aksara Bali yang terbatas pada ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, 

ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya sedangkan bahasa Bali terus berkembang berdasarkan 

penelitian pada Lontar maupun prasasti yang terdiri dari bahasa Jawa kuno dan 

Sansekerta, maka dengan demikian Aksara Bali dapat dikelompokkan berdasarkan 

pengucapannya yang disebut warga aksara. Dalam bahasa Bali, warga berarti 

"jenis"/"kelompok" dan aksara berarti "huruf"/"lambang penulisan", bukan sistem 

tulisan. Dalam aturan menulis Aksara Bali, ada 5 warga aksara yang utama, yaitu: 

a. Kanthya. 

Warga Kanthya adalah kelompok fonem yang berasal dari langit-langit dekat 

kerongkongan. Beberapa di antaranya termasuk konsonan celah suara. Yang 

termasuk warga Kanthya adalah konsonan langit-langit belakang (guttural) 

dan celah suara (glotal). Huruf konsonan yang termasuk warga Kanthya terdiri 

dari: Ka (k), Ga (g), Ga gora (gh), Nga (ng). Sedangkan huruf vokal yang 

termasuk warga Kanthya adalah A. 

b. Talawya.  

Warga Talawya adalah kelompok fonem yang berasal dari langit-langit mulut. 

Yang termasuk warga Talawya adalah konsonan langit-langit (palatal). Huruf 

konsonan yang termasuk warga Talawya terdiri dari: Ca murca (c), Ca laca 

(ch), Ja (j), Ja jera (jh), Nya (ny), Sa saga (sy). Sedangkan huruf vokal yang 

termasuk warga Talawya adalah I. 

c. Murdhanya.  

Warga Murdhanya adalah kelompok fonem yang berasal dari tarikan lidah ke 

belakang menyentuh langit-langit. Beberapa di antaranya termasuk konsonan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_langit-langit_belakang
http://id.wikipedia.org/wiki/Fonem
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_langit-langit_belakang
http://id.wikipedia.org/wiki/Ka_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ga_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ga_gora
http://id.wikipedia.org/wiki/Nga_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/A_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_langit-langit
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_langit-langit
http://id.wikipedia.org/wiki/Ca_murca
http://id.wikipedia.org/wiki/Ca_laca
http://id.wikipedia.org/wiki/Ja_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ja_jera
http://id.wikipedia.org/wiki/Nya_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Sa_saga
http://id.wikipedia.org/wiki/I_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_tarik-belakang
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_rongga-gigi
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rongga-gigi. Yang termasuk warga Murdhanya adalah konsonan tarik-

belakang (retrofleks) dan rongga-gigi (alveolar). Huruf konsonan yang 

termasuk warga Murdhanya terdiri dari: Ta latik (ṭ), Da madu (ḍ), Na rambat 

(ṇ), Sa sapa (ṣ), Ra (r). Sedangkan huruf vokal yang termasuk warga 

Murdhanya adalah Ra repa (Ṛ). 

d. Dantya.  

Warga Dantya adalah kelompok fonem yang berasal dari sentuhan lidah 

dengan gigi. Beberapa di antaranya termasuk konsonan rongga-gigi. Yang 

termasuk warga Dantya adalah konsonan gigi (dental) dan rongga-gigi 

(alveolar). Huruf konsonan yang termasuk warga Dantya terdiri dari: Ta (t), 

Ta tawa (th), Da lindung (d), Da madu (dh), Na kojong (n), Sa danti (s), La. 

Sedangkan huruf vokal yang termasuk warga Dantya adalah La lenga (Ḷ). 

e. Osthya.  

Warga Osthya adalah kelompok fonem yang berasal dari pertemuan bibir atas 

dan bawah. Yang termasuk warga Oshtya adalah konsonan dwibibir (labial). 

Huruf konsonan yang termasuk warga Oshtya terdiri dari: Pa (p), Pa kapal (ph), 

Ba (b), Ba kembang (bh), Ma (m), Wa (w). Sedangkan huruf vokal yang 

termasuk warga Oshtya adalah U. 

Pengelompokan tersebut mempengaruhi jumlah karakter pada Aksara Bali, 

sehingga Aksara Bali menjadi lebih banyak jumlahnya. Aksara Bali kemudian 

memiliki jumlah 47 karakter, 14 di antaranya merupakan huruf vokal (aksara 

swara) dan huruf konsonan (aksara wianjana) berjumlah 33 karakter. Pada Aksara 

suara dapat dibagi lagi menjadi aksara hréswa (suara pendek) yang terdiri dari a, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_rongga-gigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_tarik-belakang
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_tarik-belakang
http://id.wikipedia.org/wiki/Retrofleks
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_rongga-gigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ta_latik
http://id.wikipedia.org/wiki/Da_madu
http://id.wikipedia.org/wiki/Na_rambat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sa_sapa
http://id.wikipedia.org/wiki/Ra_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ra_repa
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_gigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_rongga-gigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_gigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_rongga-gigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ta_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ta_tawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Da_lindung
http://id.wikipedia.org/wiki/Da_madu
http://id.wikipedia.org/wiki/Na_kojong
http://id.wikipedia.org/wiki/Sa_danti
http://id.wikipedia.org/wiki/La_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/La_lenga
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_dwibibir
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan_dwibibir
http://id.wikipedia.org/wiki/Pa_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Pa_kapal
http://id.wikipedia.org/wiki/Ba_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ba_kembang
http://id.wikipedia.org/wiki/Ma_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Wa_%28aksara_Bali%29
http://id.wikipedia.org/wiki/U_%28aksara_Bali%29
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i, u, e, o, r, l dan aksara dírgha suara panjang) yang terdiri dari á, í, ú, ai, au, ŕ, dan 

ĺ. Fungsi aksara suara sama seperti fungsi huruf vokal dalam huruf Latin. Jika suatu 

aksara wianjana (konsonan) diberi salah satu pangangge (tanda diakritik) aksara 

suara, maka cara baca aksara wianjana tersebut juga berubah, sesuai dengan fungsi 

pangangge yang melekati aksara wianjana tersebut.  

2.3 Naskah Lontar 

Lontar Bali merupakan naskah kuno yang terbuat dari daun kering sawit 

yang telah digunakan selama berabad-abad untuk merekam cerita, sejarah, 

kalender, keluarga, keagaaman, serta kebudayaan di Bali. Terdapat berbagai Lontar 

yang ada di Bali, Lontar dapat digolongkan berdasarkan rupa Lontar, kesusastraan 

dan ciri fisiknya.  

2.3.1 Lontar Berdasarkan Rupa Lontar 

Berdasarkan rupa Lontar dapat dibagi berdasarkan Lontar aksara, Lontar 

Prasi (gambar) dan Lontar Prasi Aksara. Lontar yang mengandung gambar biasanya 

disebut Lontar Prasi yang merupakan cerita bergambar kuno masyarakat Bali. 

Banyak Lontar yang memanfaatkan Lontar jenis ini, diantaranya Lontar penolak 

bala, tata upacara dan cerita. 

 

Gambar 2.1 Lontar Prasi (www.balivision.com/Article_Resources/Gdkirtya.asp) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf_Latin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diakritik&action=edit&redlink=1
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Lontar Aksara adalah Lontar yang hanya berisikan teks, terdapat beberapa 

jenis Lontar aksara yaitu:  

a. Kekawin, Ramayana, Bharata Yudha, Bomakawya, Arjunawiwaha, dll. 

b. Kidung, Jayendria, Dampati-Lelangon, Tantri, Brama Pasangupati, dll. 

c. Parwa-parwa, seperti Adi Parwa 

d. Cerita Tantri 

2.3.2 Lontar Berdasarkan Kesusastraan 

Terdapat banyak jenis Lontar berdasarkan isi sastra, di Bali tepatnya di 

Gedong Kirtya, museum Lontar terlengkap yang memiliki 1596 judul dan jumlah 

koleksi buku 8497 judul, 5840 judul salinan Lontar yang semuanya diklasifikasikan 

berdasarkan kesusastraannya sebagai berikut: 

2.3.2.1 Weda 

- Weda-Weda yang ada di Bali menggunakan bahasa Sansekerta, Jawa kuno dan 

Bali 

- Mantra, menurut perkembangannya berasal dari Jawa dan Bali 

- Kalpasastra, berisi tentang manfaat upacara-upacara keagamaan 

 

2.3.2.2 Agama 

- Palakerta,berisi peraturan seperti: Dharmasastra, Kertaasima dan Awig-Awig. 

- Sesana, buku-buku petunjuk tentang kesucian moral. 

- Niti, berisi tentang hokum maupun undang-undang pada jaman kerajaan. 

2.3.2.3 Wariga 

- Waiga, pengetahuan astronomi dan astrologi 
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- Tutur, berasal dari Upadesa pengetahuan trentang kosmos erat berhubungan 

dengan keagamaan. 

- Kanda, tentang ilmu bahasa, bangunan, Mitologi dan ilmu pngetahuan khusus 

- Usada, tentang pengobatan 

2.3.2.4 Itihasa 

- Parwa, disusun dalam bentuk prosa 

- Kekawin, disusun berdasarkan matra india kuno. 

- Kidung, kesusasteraan yang disusun dengan tembang(sekar Madia) dengaan 

bahasa Jawa Kuno dan Tengahan. 

- Geguritan kesusasteraan yang disusun dengan tembang macapat seperti sinom, 

Pangkur dan sebagainya, mempergunakan bahasa Bali. 

2.3.2.5 Babat 

- Pamacangah,menceritakan asal-usul kekeluargaan dan silsilah. 

- Riwayat yang mengandung unsure sejarah seperti: Panji Wijaya Kusuma, 

Rangga Lawe, Permulaan berdirinya kerajaan Majapahit. 

- Riwayat runtuhnya kerajaan-kerajaan yang diubah dalam bentuk tembang 

seperti Rusak Buleleng, \rereg\ Gianjar, Uwug Badung. 

2.3.2.6 Tantri 

- Cerita-cerita berinduk asal dari kesusteraan India Kuno berbahasa sansekerta: 

- Tantri Kamandaka. 

- Cerita-cerita Satua Pangantihan Bali dengan pengaruh kesusasteraan Tanri 

maupun asli Bali. 

- Surat Pangeling-eling,catatan-catatan perseorangan maupun raja-raja. 
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2.3.2.7 Lelampahan 

Adalah lakon-lakon yang dipergunakan dalam pertunjukan Gambuh, 

Wayang Arja, dll. 

2.3.3 Lontar Berdasarkan Ciri Fisik 

Lontar berdasarkan fisiknya dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu 

Lontar Pipil, Embat-embatan/rencean, Cakepan, Kropakan. 

Pipil berbentuk lembaran pendek, memakai daun Lontar kualitas rendah 

maupun tinggi. Untuk daun berkualitas tinggi kedua sisinya bisa ditulisi, sedang 

untuk daun bermutu rendah hanya bagia luar daunlah yang bisa dipakai. Daun 

pendek ini dipakai untuk menulis memo/catatan, surat-surat, catatan desa, dan surat 

perjanjian atau tulisan yang dianggap rendah baik dari segi isi maupun bahasa. Pipil 

juga ditulisi dengan gambar magi/rajahan, mantra dan nama nama orang yang 

digunakan sebagai jimat dan ritual keagamaan. Ukuran Lontar jenis ini adalah 

panjang antara 8 -11 cm, lebar 3 cm. 

 

Gambar 2.2 Lontar Pipil 

Jenis kedua adalah embat-embatan yang terdiri dari kumpulan Lontar 

berbentuk lebih memanjang dengan mutu rendah, ditulisi pada bagian luar daun. 

Lontar jenis ini dipakai untuk materi tulisan yang dianggap tidak terlalu penting dan 

tidak perlu bertahan lama, sekalipun demikian embatan sering digunakan untuk 
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catatan dan kalender. Lontar jenis ini, dijilid dengan cara membuat satu lubang 

diujung salah satu lembaran. Melalui lubang ini tali dimasukkan mengikat semua 

lembaran menjadi satu kesatuan. Embatan di kemas di dalam kantung kain 

berwarna kuning atau putih yang melambangkan keilahian. Cara pengemasan ini 

dilakukan untuk menjaga embatan dari kerusakan oleh kotoran dan debu. 

 

Gambar 2.3 Lontar Embat-embatan 

Tipe ketiga dan empat pembuatannya lebih rumit, memakan waktu kerja 

yang lama,dan memakan biaya tinggi dibanding pipil dan embatan. Sebab itu 

Lontar jenis ini lebih tahan terhadap kerusakan dan sering dimanfaatkan untuk 

berbagai teks yang dianggap penting, misalnya untuk teks kepahlawanan, epik 

Mahabrata dan Ramayana. Baik kedua sisi Lontar, bagian dalam dan luar daun 

dapat dipakai/ ditulisi. Pada Lontar jenis ini tiap lembar di beri 3 lubang, yakni 2 

lubang di ujung dan 1 di tengah lembaran Lontar. Ukuran Lontar jenis ini adalah 

panjang 62.-65 cm, lebar 4 sd 6 cm dan ini termasuk Lontar yang langka ditemui. 

Pada umumnya panjangnya 40 cm sd 62 cm, lebar 3,5 sd 4 cm. 
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Gambar 2.4 Lontar Kropakan 

2.4 Ekstraksi Fitur 

 Ekstraksi fitur digunakan untuk mengetahui pola-pola atau fitur-fitur yang 

dimiliki tiap karakter yang proses selanjutnya dilakukan kasifikasi untuk 

pengenalan karakter. Secara garis besar suatu karakter memiliki 3 buah ciri yaitu : 

1. Ukuran lebar dan tinggi Karakter 

Ukuran diambil dari perata-rataan setiap karakter yang dimasukkan sebagai 

pembelajaran 

2. Bagian Karakter 

Merupakan pembagian tulisan menjadi tiga buah area yaitu bagian atas 

(ascender), bagian tengah (main body) dan bagian bawah (descender). 

Kemudian setiap bagian diambil fiturnya menggunakan histogram untuk 

membedakan karakter. 

3. Pemodelan stroke 

Pemodelan stroke menggunakan rangkaian stroke (garis tulisan) untuk 

mengenali karakter. Rangkaian stroke merupakan kumpulan titik-titik yang 

diberi label angka berdasarkan arah titik tetangga berikutnya yang disimpan 

di dalam list yang kemudian dicek polanya. Label yang diberikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Angka 1 untuk arah ke atas atau ke bawah 

b. Angka 2 untuk arah ke kiri atau ke kanan 
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c. Angka 3 untuk arah diagonal dari kanan atas ke kiri bawah 

d. Angka 4 untuk arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah 

Pemodelan stroke menggunakan fitur-fitur geometri dapat dilihat pada tabel 

2.1. Fitur Geometri 

Tabel 2.1 Fitur Geometri 

Fitur 

Geometri 
Keterangan 

 

Lengkungan terbuka dari 2700 sampai 3600, terdiri 

dari rangkaian label angka  2, 3 dan 1 secara 

berurutan 

 

Lengkungan terbuka dari 1800 sampai 2700, terdiri 

dari rangkaian label angka  1, 4 dan 2 secara 

berurutan 

 

Lengkungan terbuka dari 00 sampai 900, terdiri dari 

rangkaian label angka  2, 4 dan 1 secara berurutan 

 

Lengkungan terbuka dari 900 sampai 1800, terdiri dari 

rangkaian label angka  1, 3 dan 2 secara berurutan 

 

Lengkungan terbuka dari 00 sampai 1800, terdiri dari 

rangkaian label angka  2, 4, 1, 3 dan 2 secara 

berurutan 

 Lengkungan terbuka dari 900 sampai 2700, terdiri dari 

rangkaian label angka  1, 4, 2, 3 dan 1 secara 

berurutan 

 

Lengkungan terbuka dari 1800 sampai 3600, terdiri 

dari rangkaian label angka  2, 3, 1, 4 dan 2 secara 

berurutan 

 

Lengkungan terbuka dari 2700 sampai 900, terdiri dari 

rangkaian label angka  1, 3, 4, 2 dan 1 secara 

berurutan 

 

Lengungan tertutup, terdiri dari rangkaian label 

angka 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3 dan 2, searah jarum jam 

 
Garis miring, terdiri dari rangkaian lebel angka 3 

 
Garis miring, terdiri dari rangkaian lebel angka 4 

 
Garis vertikal, terdiri dari rangkaian lebel angka 1 

 
Garis horizontal, terdiri dari rangkaian lebel angka 2 
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Agar komputer dapat mengenali fitur-fitur karakter tersebut diperlukan 

sebuah metode atau algoritma. Metode yang digunakan untuk mengenali karakter, 

dapat dikategorikan ke dalam fitur geometris, fitur struktural dan fitur space 

transformation. Fitur geometris merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menangkap ciri karakter berupa arah suatu karakter. Metode yang digunakan dalam 

kategori fitur geometri adalah moments, histogram dan direction feature.  

Pada fitur struktural digunakan untuk mengetahui ciri-ciri bentuk dari suatu 

karakter seperti titik awal dan akhirnya suatu karakter atau percabangan pada 

karakter serta ketebalan suatu karakter. Metode yang digunakan pada fitur 

struktural adalah image registration, hough transform, line-based representation, 

fourier discriptor, shape approximation dan topologi feature.  

Sedangkan untuk fitur space transformasi digunakan untuk mengubah 

representasi dari pola untuk meningkatkan kinerja klasifikasi serta dimensi suatu 

gambar. Metode yang digunakan untuk tranformation feature seperti linear 

transform, kernels, principal component analysis (PCA), linear discriminant 

analysis (LDA).  

2.5 Klasifikasi KNN 

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode klasifikasi yang menarik dalam 

data mining yang sering disebut sebagai lazy learning. K nearest neighbor  pertama 

kali muncul pada awal 1950an. Pada awalnya metode ini bekerja sangat berat ketika 

diberikan training set dalam jumlah besar sehingga tidak populer sampai tahun 

1960an ketika tersedianya kemampuan komputasi yang lebih baik. Sejak saat itu 

metode ini secara luas digunakan dalam bidang pengenalan pola. Algoritma K-
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Nearest Neighbor sering digunakan dalam klasifikasi dan juga digunakan dalam 

prediksi dan estimasi.  

K-Nearest Neighbor (KNN) termasuk dalam instance-based learning yaitu 

data training set disimpan sehingga klasifikasi untuk data baru yang belum 

diklasifikasi dapat diklasifikasi dengan membandingkan data yang paling mirip 

dengan training set dengan konsep ketetanggaan terdekat. Sebuah tetangga 

dianggap terdekat jika memiliki jarak terkecil. K nearest neighbor menyimpan 

semua contoh pelatihan dan menunda belajar sampai data baru harus diklasifikasi, 

inilah mengapa disebut sebagai lazy learning atau pemalas. 

Implementasi KNN bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instance 

ke data sampel untuk menentukan k tetangga terdekatnya. Data sampel 

diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, dimana masing-masing dimensi 

merepresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian 

berdasarkan klasifikasi data sampel. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas c jika 

kelas c merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada k buah tetangga 

terdekat dari titik tersebut. Menghitung jarak antara data baru dengan training set 

sehingga didapatkan jarak tetangga menggunakan fungsi jarak. 

Langkah-langkah untuk menghitung metode K-Nearest Neighbor :  

1. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat). 

2. Menghitung kuadrat jarak euclidean (query instance) masing–masing 

obyek   terhadap data sampel yang diberikan. 
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3. Kemudian mengurutkan objek–objek tersebut kedalam kelompok yang 

mempunyai jarak terkecil.  

4. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi nearest neighbor) 

5. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 

maka dapat dipredisikan nilai query instance yang telah dihitung. 

Terdapat beberapa data yang berasal dari pengukuran mengenai klasifikasi 

(Y1) ukuran Aksara Bali apakah Panjang atau Pendek, dengan objek testing 

menggunakan dua atribut yaitu panjang horizontal (X1) dan panjang vertikal (X2). 

Data ukuran Aksara Bali disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Data 

Data Panjang Horizontal Panjang Vertikal Klasifikasi 

1 8 4 Panjang 

2 5 5 Pendek 

3 4 6 Pendek 

4 7 7 Panjang 

5 5 6 Pendek 

6 6 5 Pendek 

7 8 3 Pendek 

8 5 7 Panjang 

 

Aksara Bali Uji yang baru memiliki panjang horizontal=7 dan panjang vertikal=4, 

maka dapat diklasifikasikan Aksara Bali tersebut termasuk yang PANJANG atau 

PENDEK. 
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Adapun prosedur k-nearest neighbor secara lengkap adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan parameter k (Jumlah tetangga paling dekat), misalkan kita 

menggunakan   k = 4. 

2. Menghitung kuadrat jarak euclidean masing-masing objek terhadap sampel data 

yang diberikan. Koordinat query-instance adalah (7,4) dimana nilai tersebut 

berasal dari nilai attribut yang akan diproduksi. 

Untuk menentukan klasifikasi data baru ini dapat diselesaikan dengan euclidean 

distance. Berikut adalah perhitungannya: 

Jarak data 1 (8,4) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (1, baru)  = √(8 − 7)2 + (4 − 4)2 

= √1 + 0 

= 1 

Jarak data 2 (5,5) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (2, baru)  = √(5 − 7)2 + (5 − 4)2 

= √4 + 1 

= 2 

Jarak data 3 (4,6) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (3, baru) = √(4 − 7)2 + (6 − 4)2 

=√9 + 4 

=3,46 

Jarak data 4 (7,7) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (4, baru) = √(7 − 7)2 + (7 − 4)2 
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=√0 + 9 

=3 

Jarak data 5 (5,6) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (5, baru) = √(5 − 7)2 + (6 − 4)2 

=√4 + 4 

=2,82 

Jarak data 6 (6,5) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (6, baru) = √(6 − 7)2 + (5 − 4)2 

=√1 + 1 

=1,41 

Jarak data 7 (8,3) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (7, baru) = √(8 − 7)2 + (3 − 4)2 

=√1 + 1 

=1,41 

Jarak data 8 (5,7) dengan data baru (7,4) 

dEuclidean (8, baru) = √(5 − 7)2 + (7 − 4)2 

=√4 + 9 

=3,6 

3. Setelah didapatkan jarak setiap data sampel dengan data baru, selanjutnya 

mengurutkan objek-objek ke dalam kelompok yang mempunyai jarak euclidean 

terkecil dengan variabel k = 4 tetangga terdekat. 
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Tabel 2.3 Pengelompokan jarak euclidean terkecil 

Panjang 

Horizontal 

Panjang 

Vertikal 

Euclidean 

Distance 

Urutan 

jarak 

terdekat 

Termasuk 

Nearest 

Neighbor? 

8 4 1 1 Ya 

5 5 2 4 Ya 

4 6 3,46 7 Tidak 

7 7 3 6 Tidak 

5 6 2,82 5 Tidak 

6 5 1,41 2 Ya 

8 3 1,41 3 Ya 

5 7 3,6 8 Tidak 

 

4. Setelah data berhasil dikelompokkan berdasarkan k = 4 tetangga terdekat, 

selanjutnya data diklasifikasi berdasarkan kategori nearest neighbor. Berikut 

adalah tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Klasifikasi k-nn 

Panjang 

Horizontal 

Panjang 

Vertikal 

Urutan 

jarak 

terdekat 

Termasuk 

Nearest 

Neighbor? 

Klasifikasi 

8 4 1 Ya Panjang 

5 5 4 Ya Pendek 

4 6 7 Tidak - 

7 7 6 Tidak - 

5 6 5 Tidak - 

6 5 2 Ya Pendek 

8 3 3 Ya Pendek 

5 7 8 Tidak - 
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Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yaitu dengan suara terbanyak, 

maka dapat diprediksikan nilai jarak yang telah dihitung. 

Dihasilkan 3 Pendek dan 1 Panjang, karena 3 > 1 maka dapat disimpulkan bahwa 

Aksara Bali yang melewati tes ukuran aksara dengan menetapkan fitur attribute 

x1=7 dan x2=4 termasuk ketegori PENDEK. 

 


