BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
1. Hasil pengujian dari text localization Bahasa Inggris dari 6 buah teks,
hanya terjadi error pada 1 kata ‘doenjangjjigae’ sebanyak 1 kali dari 10
kali pengujian. Sehingga tingkat akurasi rata-rata dari 6 teks Inggris
dengan masing-masing 10 kali pengujian adalah 98.333%. Dengan
pengujian yang sama hasil pengujian dari text localization Bahasa
Hangul dari 6 buah teks terjadi 7 kali error dari total pengujian sehingga
tingkat akurasi rata-rata adalah 88.333%. Hasil dari teks localization
inilah yang nantinya berpengaruh pada hasil pengenalan teks OCR
selanjutnya. Sehingga harus ditingkatkan kembali untuk localization
Bahasa Hangul.
2. Dari pengujian OCR yang menggunakan jenis font yang berbeda dapat
diperhatikan bahwa perbedaan jenis font sangat mempengaruhi tingkat
keberhasilan OCR yang mana jika train data OCR telah dilatih untuk
berbagai macam font, maka tingkat keberhasilan untuk mengekstrak
teks akan lebih maksimal. Untuk train data yang sekarang, pengujian
menggunakan teks Inggris dengan 4 font berbeda nilai keberhasilan rataratanya yang paling rendah terdapat pada font century dengan nilai
88.33%. Begitu juga dengan pengujian OCR terhadap teks Hangul
dengan 3 font erbeda, nilai rata-rata terrendah terdapat pada font nanum
dan nono dengan rata-rata nilai 76.66%. Selain itu, untuk teks yang
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pengucapannya hampir sama, hasil pengujian menunjukkan nilai
keberhasilan untuk mendeteksi teks-teks tersebut 100% sehingga dapat
disimpulkan untuk OCR ini dapat membedakan dan mengenali teks-teks
serta huruf-huruf dengan baik.
5.2

Saran
Pada proses Text Localization dapat diperhatikan bahwa akurasi
untuk teks Hangul masih sangat kurang karena banyak terjadi pemotongan
teks. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akurasi serta menghindari
terjadinya pemotongan teks maka pada proses ini lebih baik jika
ditambahkan fitur manual untuk menandai posisi teks pada gambar seperti
membuat persegi secara manual untuk menandai teks pada gambar di layar
display Raspberry Pi. Sehingga pada proses OCR (Optical Character
Recognition) hasil yang dihasilkan akan lebih baik karena tidak adanya
pemotongan teks pada proses Text Localization.
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