
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian sebelumnya 

Teknologi pengolahan gambar (image processing) telah menjadi topik 

penelitian yang banyak diambil oleh peneliti, hal ini dikarenakan implementasi dari 

pengolahan gambar sangat beragam dan banyak membantu manusia dalam 

beraktivitas sehari-hari. Berikut beberapa topik penelitian yang menggunakan 

teknologi pengolahan gambar; Perancangan sistem sekuriti dengan menggunakan 

sidik jari, perancangan prototipe pengenalan plat nomor kendaraan bermotor 

dengan menggunakan metode OCR (Optical Character Recognition), dan lain 

sebagainya.  

Pada penelitian ini diambil topik tentang pembacaan karakter huruf alfabet 

dan karakter huruf Hangul dengan menggunakan teknologi pengolahan gambar. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan topik tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh Sushama Shelke dan 

Shaila Apte (2016) pada 3rd International Conference on Electrical, Electronics, 

Engineering Trends, Communication, Optimization and Sciences (EEECOS 2016) 

mengenai “Real-time character reading system for marathi script using Raspberry 

Pi”. Penelitian ini menjelaskan proses dari pengembangan sistem pengenalan dan 

pembacaan naskah India secara real-time. Sistem pengenalan ini dikembangkan 

menggunakan Raspeberry Pi dan OpenCV Python. Adapun sistem pengenalan yang 

dibangun terbagi menjadi dua bagian yaitu: a). penangkapan gambar menggunakan 
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kamera Pi yang dihubungkan dengan Raspberry Pi dan b). pengenalan karakter 

pada gambar yang telah ditangkap. Selanjutnya proses pengenalan karakter terbagi 

menjadi 1). Proses deteksi dan koreksi kemiringan gambar yang ditangkap; 2). 

Konversi ke gambar hitam putih; 3). Segmentasi gambar akan memisahkan antara 

garis dan karakter serta template matching dimana proses pengenalan karakter 

terjadi. Setelah karakter telah dikenali, terjadi konversi text to speech dengan 

keluaran berupa suara digital yang dikeluarkan melalui speaker yang telah 

dihubungkan dengan Raspberry Pi. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah pada kemampuan pengenalan yang 

cukup tinggi dimana pada teks yang dicetak dengan 92% akurasi dan pada tulisan 

tangan dengan 87% tingkat akurasi. Dimana akurasi pada pengenalan huruf yang 

tidak umum menggunakan sistem yang lebih rumit daripada biasanya dan 

memerlukan waktu pelatihan yang cukup panjang. Selain itu dinyatakan pada 

penelitian ini, sistem ini berjalan secara real-time. Sehingga hal tersebut juga 

merupakan suatu kelebihan pada penelitian ini. 

Adapun kekurangan lainnya pada penelitian ini, yaitu pada template 

matching dimana pengenalan karakter terjadi, apabila karakter pada gambar yang 

ditangkap memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran karakter 

yang telah di training maka sistem ini akan mengalami kesulitan dalam pengenalan. 

Sehingga ukuran karakter akan menjadi masalah apabila ukuran karakter berubah-

ubah terutama lebih kecil dari karakter yang telah diajarkan kepada sistem. 

Penelitian lainnya pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Rithika.H dan B. 

Nithya Santhoshi dengan judul “Image text to speech conversion in the desired 
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language by translating with Raspberry Pi” dari MNM Jain Engineering College. 

Penelitian ini memiliki input dan output yang sama dengan penelitian sebelumnnya. 

Tetapi pada penelitian ini dilakukan penerjemahan dari Bahasa Inggris ke 53 bahasa 

lainnya. Tujuan daripada penelitian ini adalah agar dapat membantu orang yang 

tidak mengerti Bahasa Inggris dengan cara menerjemahkannya ke bahasa yang 

diinginkan. Pada penelitian ini digunakan Raspberry Pi dan kamera modul dengan 

menggunakan konsep Tesseract OCR, Google Speech API yang merupakan mesin 

Text to Speech dan Microsoft Translator. Tahapan awal pada penelitian ini adalah 

pengambilan gambar menggunakan kamera, dimana gambar akan diproses 

sehingga menjadi output berupa teks. Teks yang dideteksi akan dikirimkan dan 

diproses menggunakan Google Text to Speech sehingga file audio akan terbentuk. 

Audio file yang terbentuk akan disimpan dan diproses pada Microsoft Translator 

sehingga dapat menghasilkan output suara dalam bahasa yang diinginkan. Adapun 

kelebihan pada penelitian ini adalah menggunakan koneksi wifi sehingga dapat 

melakukan pengenalan angka dan karakter dalam Bahasa Inggris dan dapat 

diterjemahkan langsung menjadi 53 bahasa lainnya. Pada Gambar 2.1 merupakan 

tampilan dari penerjemahan Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol. 
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Gambar 2.1 Penerjemahan Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol 

Sumber: Image text to speech conversion in the desired language by translating with 

Raspberry Pi (Rithika.H dan B. Nithya Santhoshi, 2016) 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kakade Snehal Satwashil dan 

Prof.Dr.V.R.Pawar dari University of Savitribai Phule, India pada tahun 2017 

dengan judul “English Text Localization and Recognition from Natural Scene 

Image”. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan sistem komputer untuk dapat 

melakukan text localization dan text recognition pada gambar yang ber-noise tinggi 

dengan latar belakang yang kompleks seperti pemandangan alam. Peneliti bertujuan 

agar para wisatawan ataupun tunanetra dapat terbantu saat melakukan wisata ke 

suatu lokasi baru yang tidak dikenal. Dimana sistem ini tidak hanya melakukan 

pendeteksian teks dan menampilkan pada LCD tetapi juga mendeteksi lokasi 

menggunakan GPS dan mengirim SMS ke perusahaan pemandu wisata lokal 

dengan menggunakan kartu komunikasi.  

Tahapan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: sebelum terjadinya 

proses text localization dan text recognition, dilakukan preprocessing gambar 

berupa pengubahan menjadi gambar grayscale. Kemudian filter median untuk 
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menghapus noise dari gambar untuk meningkatkan hasil deteksi. Kemudian 

dilanjutkan dengan canny edge detector untuk mendeteksi berbagai garis tepi pada 

gambar. Tahap selanjutnya yaitu Operasi Morphologi yang berupa dilatasi dan 

erosi. Setelah semua proses selesai akan dideteksi lokasi teks dan terjadi pengenalan 

teks seperti pada Gambar 2.2 di bawah. 

 

Gambar 2.2 Text localization dan text recognition 

Sumber: English Text Localization and Recognition from Natural Scene Image 

(Kakade Snehal Satwashil dan Prof.Dr.V.R.Pawar, 2017) 

Pelatihan pada sistem ini mengunakan dataset ICDAR 2013 and SVT 2010 

dan dilakukan dengan 3 metode yang berbeda yaitu metode Ostu, AdaBoost dan 

SVM dengan hasil akurasi yang berbeda-beda. Adapun metode Ostu memiliki 
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akurasi sebesar 64.40%, AdaBoost sebesar 75.04% dan SVM 78.80% tingkat 

akurasi. 

Penelitian selanjutnya pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Rahul R. 

Palekar, Sushant U. Parab dan Dhrumil P. Parikh dengan judul “Real Time License 

Plate Detection Using OpenCV and Tesseract”. Penelitian ini menggunakan 

OpenCV library dan Tesseract dengan bahasa Python yang diterapkan pada OCR 

(Optical Character Recognition) pada plat nomor kendaraan. Pada Gambar 2.3 

merupakan algoritma yang digunakan pada penelitian ini.  

 

Gambar 2.3 Algoritma penelitian 

Sumber: Real Time License Plate Detection Using OpenCV and Tesseract (Rahul R. 

Palekar, Sushant U. Parab dan Dhrumil P. Parikh, 2017) 

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan gambar menggunakan kamera 

handphone, setelah itu terjadi beberapa proses pengolahan citra agar teks dapat 

dideteksi dengan baik. Setelah itu gambar yang telah diproses akan diproses 
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menggunakan Tesseract OCR untuk mengenali teks yang ada. Selanjutnya 

dilakukan filter untuk membuang teks yang tidak diperlukan dan mengoptimalisasi 

hasil keluaran dengan Metode Neuro-Fuzzy logic.  

Walaupun pada penelitian ini tidak dinyatakan persentasi keberhasilan, 

tetapi dikatakan bahwa masih terjadi kesalahan pendeteksian yang dikarenakan font 

yang berbeda. Seperti pada gambar yang ditangkap tercantum ‘8589’, tetapi hasil 

keluaran pada proses Tesseract terbaca ‘3539’. Selain itu error lainnya dapat terjadi 

karena kualitas gambar, pencahanyaan, dan kondisi lainnya.   

Penelitian lainnya mengenai pengenalan karakter Hangul dilakukan oleh 

Mingji PIAO, Sejin Kim, Rongyi CU dengan judul “Structure Based Modern 

Korean Character Set Partitioning and Pre-Classification Method of Korean 

Character Recognition” pada tahun 2012 dari Yanbian University. Pada penelitian 

ini dilakukan penelitian tentang struktur karakteristik, klasifikasi struktur dan 

metode klasifikasi Bahasa Korea. Pada penelitian ini yang harus diperhatikan 

adalah jarak antara struktur karakter dengan metode perhitungan yang mudah dapat 

membedakan struktur karakter yang satu dan lainnya. Berikut adalah susunan dasar 

pada karakter Bahasa Korea. 

Kosakata dasar pada Bahasa Korea akan dibagi menjadi konsonan dan vokal 

untuk mempermudah pengenalan struktur dan pengenalan karakter. pada Gambar 

2.4 di bawah merupakan salah satu struktur karakter yang dibedakan menjadi vokal 

dan konsonan. 
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Gambar 2.4 Struktur karakter Hangul  

Sumber: Structure Based Modern Korean Character Set Partitioning and Pre-

Classification Method of Korean Character Recognition (Mingji PIAO, Sejin Kim dan 

Rongyi CU, 2012) 

Setelah itu akan dilakukan klasifikasi karakter menggunakan pohon 

keputusan untuk mengetahui karakter tersebut. Setelah itu karakter akan 

dimasukkan kembali ke struktur dasar untuk dapat membaca satu kata utuh pada 

karakter Korea.  

Kelebihan pada penelitian ini yang menggunakan pohon keputusan 

sehingga mendapatkan akurasi yang cukup tinggi hingga 99.98%. 

2.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi dikenal sebagai single-board computer, yang berarti komputer 

yang dibuat berdasarkan satu cetakan papan sirkuit yang memiliki ukuran kecil. 

Raspberry Pi dirancang sedemikian rupa hingga dilengkapi dengan semua fungsi 

layaknya sebuah komputer. Raspberry menggunakan SoC (System on a Chip) ARM 

yang dikemas dan diintegrasikan di atas PCB.  Untuk dapat melalukan booting dan 

penyimpanan data jangka panjang Raspberry Pi menggunakan kartu SD. 
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2.2.1 Raspberry Pi 3 B+ 

Raspberry Pi 3 B+ (Gambar 2.5) adalah Raspberry Pi generasi 

ketiga versi terbaru yang diluncurkan pada 14 Maret 2018. Raspberry Pi 3 

B+ ini dilengkapi dengan GPU, CPU, pin I/O, WiFi, port USB, USB, 

Bluetooth, dan jaringan konektivitas melalui LAN. Tabel 2.1 berikut adalah 

spesifikasi dari Raspberry Pi 3 B+. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 b+ 

Sumber: raspberrypi.org 
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Gambar 2.5 Bagian dari Raspberry Pi 3 B+ 

Sumber: theengineeringprojects/com 

 

2.2.2 Sistem Operasi Raspberry 

Sistem operasi yang biasa digunakan oleh Raspberry Pi disebut 

dengan Raspbian. Dimana Raspbian merupakan suatu sistem operasi yang 

bebas dan tidak berbayar berbasis Debian GNU atau Linux yang 

dioptimalkan untuk perangkat keras Raspberry Pi. Sistem Raspbian ini 

dilengkapi dengan lebih dari 35.000 sistem operasi yang berupa serangkaian 

program dasar dan alat bantu dalam suatu paket format yang baik untuk 

kemudahan penggunaan Raspberry Pi. 

 

2.3 Raspberry Pi Camera 

Raspberry Pi Camera v2 adalah modul kamera resmi yang dirilis oleh 

Raspberry Pi Foundation. Modul Kamera Raspberry Pi v2 menggunakan kamera 

Jacky, Perancangan dan Pembuatan Alat untuk Mendeteksi Teks Hangul dan Inggris pada Menu Makanan 
Menggunakan Metode OCR (Optical Character Recognition), 2019  
UIB Repository©2019 



berkualitas tinggi Sony IMX219 8 megapiksel yang mana merupakan komponen 

tambahan yang dirancang khusus untuk Raspberry Pi dengan tampilan lensa fokus 

tetap. Kamera ini dapat dihubungkan ke papan Raspberry Pi melalui salah satu 

soket kecil di atas papan yang dirancang khusus untuk antarmuka ke kamera. Pada 

Gambar 2.6 merupakan tampilan visual dari kamera Raspberry Pi. 

 

Gambar 2.6 Raspberry Pi Camera 

Sumber: raspberrypi.org 

 

2.4 Raspberry Pi Touch Screen Display 7” 

Raspberry Pi display adalah layar LCD yang terhubung ke Raspberry Pi 

melalui konektor DSI. Dalam beberapa situasi, ini memungkinkan untuk 

menggunakan tampilan HDMI dan LCD secara bersamaan yang mana memerlukan 

dukungan perangkat lunak. 

Monitor layar sentuh 7 "untuk Raspberry Pi ini memberi pengguna 

kemampuan untuk membuat proyek terpadu all-in-one, seperti tablet, sistem 

infotainment, dan project embedded. Driver layar sentuh dengan dukungan 

sentuhan 10 jari dan keyboard di layar telah diterapkan ke dalam Raspbian OS 

terbaru untuk fungsionalitas penuh tanpa keyboard maupun mouse. Pada Gambar 
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2.7 di bawah dapat dilihat visual dari monitor layar sentuh beserta komponen-

komponen yang digunakan. 

 

Gambar 2.7 Raspberry Pi Touch Screen Display 

Sumber: raspberrypi.org 

 

2.5 OpenCV Library 

OpenCV adalah perpustakaan open source yang tersedia untuk proses 

computer vision atau pengolahan citra. OpenCV ditulis dalam bahasa C serta C ++ 

yang dapat berjalan di Windows, Mac OS X dan Linux. Selain itu dilakukan 

pengembangan pada interface untuk MATLAB, Python, Ruby dan bahasa lainnya.  

OpenCV dirancang secara khusus untuk efisiensi komputasi yang berfokus 

pada aplikasi yang berjalan secara realtime. Salah satu tujuan OpenCV adalah 

untuk menyediakan infrastruktur computer vision yang mudah dipelajari dan 

mudah untuk digunakan sehingga pengguna dalam membangun aplikasi 

pengolahan citra yang canggih dengan cepat lebih mudah.  
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Perpustakaan OpenCV berisi lebih dari 500 fungsi yang menjangkau 

banyak area, termasuk produk, pencitraan medis, keamanan, kalibrasi kamera, 

robotika dan lainnya. 

2.6 Alfabet 

Alfabet merupakan seperangkat huruf dalam urutan tetap yang digunakan 

untuk mewakili dasar bunyi atau nada suatu bahasa. Alfabet terdiri dari 26 karakter 

huruf yang mana terdiri dari huruf “A” hingga “Z”. adapun perangkat huruf tersebut 

dapat dilihat seperti pada Gambar 2.8 di bawah ini. 

 

Gambar 2.8 Alfabet 

Sumber: naver.com 

2.7 Hangul 

Hangul merupakan alfabet yang digunakan untuk mendefinisikan huruf dari 

suara atau nada Bahasa Korea.  Adaupun alfabet Hangul terdiri dari 24 karakter 

yang mana terdiri dari 14 karakter huruf konsonan dan 10 karakter huruf vokal. 

Karakter konsonan dibentuk dengan garis lengkung yang mana berbeda dengna 

huruf vokal yang terdiri dari garis lurus atau horizontal bersamaan dengan garis 

pendek pada sisi garis lurus tersebut. Adapun karakter huruf Hangul dapat dilihat 

pada Gambar 2.9 di bawah ini. 
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Gambar 2.9 Hangul 

Sumber: thinkzone.wlonk.com/Language/Korean-big.gif 
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