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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan peneliti , bahwa huruf aksara jawa 

sekarang mulai ditinggalkan dan masyarakat juga kesulitan untuk membedakan huruf aksara 

jawa. 

 Permasalahan peneliti adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang 

dapat digunakan sebagai identifikasi citra huruf aksra jawa selain itu bagaimana menerapkan 

metode K-Nearst Neighbor  untuk melakukan pencocokan pola pada citra digital .Penelitian ini 

serta metode K-Nearst Neighbor  sebagai perhitungan jarak, processing   terlebih dahulu. Proses 

tersebut meliputi grayscale, serta pendeksteksi tepi laplacian.    

 Hasil dari pengujian pada skenario pertama didapat akurasi sebesar 85% nilai kebenara. 

pada skenario kedua didapat akurasi  sebesar 70% nilai kebenaran, pada skenario ketiga didapat 

akurasi sebesar 80%. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

menggunakan metode K-Nearst Neighbor dapat digunakan untuk identifikasi citra huruf aksra 

jawa. 

 

Kata kunci : K-Nearst Neighbor, huruf aksara jawa. 
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I. LATAR BELAKANG 

Aksara jawa adalah salah satu 

warisan kebudayaan di indonesia yang 

berasal dari pulau jawa, tetapi seiring 

dengan perkembangan zaman aksara jawa 

sudah mulai dilupakan, karena banyak 

dari masyarakat dan generasi bangsa yang 

belum paham mengenai aksara jawa. 

Masyarakat sekarang lebih cenderung 

menggunaan huruf latin dalam kegiatan 

menulis sehari-hari 

Oleh karena itu sebagai generasi 

bangsa sebaiknya kita wajib melestarian 

aksara jawa kepada generasi muda salah 

satunya dengan mengenalkan aksara jawa 

kepada siswa sekolah dasar atau madrasah 

ibtidaiyah yang merupakan salah satu 

generasi muda yang perlu dibekali dengan 

pengenalan aksara jawa.  

Aksara jawa sendiri memiliki 20 

huruf yang dikenal dengan hanacaraka 

dalam karakter yang digunakan dalam 

aksara jawa hanacaraka memiliki bentuk-

bentuk khusus tetapi ada beberapa bentuk 

tulisan dalam  hanacaraka yang hampir 

memiliki bentuk yang sama, oleh karena itu 

masyarakat sering bingung dalam 

membedakan dan megenal huruf  aksara 

jawa. 

Tetapi seiring perkembangan teknologi 

khususnya pada ilmu komputer terdapat 

beberapa cara untuk membedakan dan 

mengenalkan huruf aksara jawa dengan 

menggunakan pengolahan citra digital 

dengan mengunakan metode Grayscale dan 

deteksi tepi yang diklarisifikasikan 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor 

(K-NN). Sebelumnya penelitian tentang 

pengenalan huruf aksara jawa sendiri sudah 

pernah dilakukan oleh feriyanto (2014) 

yang berjudul “Konveksi Huruf 

Hanacaraka Ke Huruf Latin Menggunakan 

Metode Modified Direction Feature (MDF) 

Dan K-Nearest Neighbour (K-NN).   

Hal  tersebut menjadi dasar sebuah ide 

untuk lebih mengenalkan aksara jawa 

kepada masyarat khususnya generasi muda 

dengan membuat sebuah aplikasi perangkat 

lunak komputer yang bertujuan untuk 

mengenalkan aksara jawa dengan metode 

yang lebih menarik. 

Untuk mengenalkan aksara jawa  

dengan citra  ini menggunakan  metode K-

NN sebagai metode untuk pencocokan dan 

deteksi tepi laplacian sebagai pengambilan 

fitur citra, dimana pertama kita 

menggunakan gambar aksara jawa sebagai 

data training dengan cara di Grayscale 

gambar tersebut setelah itu dilakukan 

deteksi tepi laplacian untuk menggetahui 

nilai dari gambar tersebut dan setelah itu 

gambar di simpan sebagai data training. 

Setelah itu kita memasukan data testing 

yaitu dengan cara yang sama seperti kita 

melakukan pada data training yang 

membedakan yaitu setelah proses deteksi 

tepi laplacian nanti akan dilakukan 

pencocokan menggunakan metode K-NN 
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untuk menggetahui hasil pencocokan dari 

data testing  aksara jawa tersebut. 

II. METODE 

A. Deteksi tepi lapclacian 

  Kadir (2013) menjelaskan Operator 

Laplacian merupakan contoh operator yang 

berdasarkan pada turunan kedua. Operator 

ini bersifat omnidirectional, yakni 

menebalkan bagian tepi ke segala arah. 

Namun, operator Laplacian memiliki 

kelemahan, yakni peka terhadap derau, 

memberikan ketebalan ganda dan tidak 

mampu mendeteksi arah tepi. 
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Gambar 1 

Berdasarkan cadar #1 pada Gambar 1 

(b), nilai operator Laplacian pada (y, x) 

didefinisikan sebagai 

𝑙(𝑦, 𝑥) = 4 𝑓(𝑦, 𝑥) − [𝑓(𝑦 − 1, 𝑥) +

𝑓(𝑦, 𝑥 − 1) + 𝑓(𝑦, 𝑥 + 1) + 𝑓(𝑦 + 1, 𝑥)] 

Fungsi laplacian 2 berikut berguna 

untuk melakukan pengujian operator 

Laplacian terhadap citra berskala keabuan 

dengan menggunakan cadar #2 yang tertera 

pada Gambar 1.   

 

B. K-nearst neighbor 

   Eko (2012) Pengertian klasifikasi yaitu 

proses pengelompokan, artinya 

mengumpulkan benda/entitas yang sama 

serta memisahkan benda/entitas yang tidak 

sama. Dan tujuan dilakukan klasifikasi agar 

dapat mempermudah untuk 

membandingkan mengenali sesuatu hal. 

Membandingkan dalam hal berarti mencari 

persamaan dan perbedaan sifat atau ciri 

pada sesuatu pola 

Dalam tahap klasifikasi ini akan 

dilakukan pengelompokan dengan cara 

mencocokan data tes dengan data referensi 

yang sudah dimiliki sebelumnya. Dalam 

penelitian ini digunakan algoritma K-

Nearest Neighbor untuk tahap klasifikasi K-

NN adalah metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data 

pembelajaran yang jaraknya paling dekat 

atau memilikin ciri paling banyak dengan 

objek tersebut. Dekat atau jauhnya tetangga 

biasanya dihitung dengan jarak Euclidean. 

Teknik ini sederhana dan dapat 

memberikan akurasi yang baik terhadap 

hasil klasifikasi.  

Simki-Techsain Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Agus setyawan | 13.1.03.02.0388 
Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 

C. Analis Data  Logika Metode  

1. Data testing 

         Huruf aksara jawa pada piksel ini 

diambil dari citra huruf aksara jawa yang 

sudah melalui proses grayscale yang 

ditunjukan pada tabel 1 

Tabel 1 citra huruf aksara jawa 

 

Setelah itu dikalikan piksel citra 

grayscale dengan matrik laplacian yang  

Diperoleh Citra deteksi tepi laplacian 

Huruf aksara jawa testing 3x3 pada tabel 3 

di bawah 

 Tabel 2 hasil citra citra lapclacian 

 

 

 

 

Setelah melalui proses deteksi tepi 

laplacian kemudian hasil diubah kembali 

agar memperoleh nilai fitur yang  yang 

ditunjukan pada tabel 3 sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 3 fitur matrix 

 

2. Data training 

Data training pertama citra Huruf aksara 

jawa adalah  pada piksel ini diambil dari 

citra Huruf aksara jawa HA yang sudah 

melalui proses grayscale yang ditunjukan 

pada tabel 4 dibawah. 

Tabel 4 grayscale huruf ha 

 

 

 

 

Setelah itu dikalikan dengan piksel 

deteksi tepi, dengan mengkalikan piksel 

citra grayscale dengan matrik laplacian 

Diperoleh Citra training 1 deteksi tepi 

laplaciant 3x3 yang dapat dilihat pada tabel 

5 di bawah 

Tabel 5 lapclacian ha 
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Setelah melalui proses deteksi tepi 

laplacian kemudian hasil diolah kembali 

agar memperoleh nilai fitur, dari matrik 

diatas diperoleh fitur  yang ditunjukan pada 

tabel 6 yang akan disimpan di database 

sebagai data training 

Tabel 6 fitur huruf ha  

 

 

 

 

      Pada proses training kedua citra diambil 

dari citra huruf aksara jawa WA yang 

memiliki fitur nilai yang ditunjukan pada 

tabel 7 dibawah  

Tabel 7 fitur wa 

 

3. Identifikasi k-nn 

Identifikasi huruf aksara jawa dengan 

membandingkan antara data training dan 

data testing dengan menggunakan 

algoritma KNN 

d = √∑(𝑥2𝑖 − 𝑥1𝑖)2

𝑝

𝑖=1

 

Membandingkan dari data testing 

dengan data training 1 

d=√(0 − 0)2 + (195 − 0)2+(0 −

1)2+(0 − 0)2+(140 − 171)2+(0 −

0)2+(0 − 0)2+(255 − 255)2 

    = √38936  = 197,4487 

Membandingkan dari data testing 

dengan data training 2 

d=√(0 − 0)2 + (255 − 0)2+(0 −

0)2(0 − 0)2 + (255 − 171)2(0 − 0)2 +

(0 − 0)2(61 − 255)2 + (0 − 0)2 

    = √133771 = 365,7472 

diperoleh dari hasil perhitungan 

dengan mengunakan algoritma KNN 

dengan proses perhitungan antara data 

testing dan data training 1 dengan jarak 

=197,4487 , dan proses perhitungan antara 

perhitungan data testing dan data training 2 

dengan jarak=365,7472 ,maka dipilih 

dengan data yang paling dekat yaitu= 

365,7472 proses pencocokan sama dengan 

data training jenis data training 1 yaitu 

huruf aksara jawa ha. 

D. Tampilan Program 

Dalam pembuatan aplikasi identifikasi 

huruf aksara jawa ini terdapat beberapa 

tampilan program. Berikut ini akan 
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digambarkan dan dijelaskan mengenai 

tampilan progran tersebut 

Pada form ini pengguna akan 

ditampilkan menu utama yang mudah 

digunakan pada aplikasi identifikasi huruf 

aksara jawa. Terdapat 3 pilihan yaitu 

tombol training, tombol testing dan tombol 

tentang aplikasi 

Tampilan menu awal form ini 

merupakan tampilan awal jadi user bisa 

memilih menu apa yang akan dijalankan 

ditunjukan pada gambar 2 

 

Gambar 2 form menu 

ketika pengguna menekan tombol 

training maka akan muncul form training 

pada form ini digunakan untuk 

menambahkan data training yang akan 

disimpan didatabase dengan cara menekan 

tombol input untuk memasukan gambar 

huruf aksara jawa yang akan diproses yang 

ditunjukan pada gambar 3 sebagai berikut 

  

 

Gambar 3 input gambar training 

Pada form data testing ini pengguna 

akan mengimputkan data citra baru yang 

akan di identifikasi dengan cara menekan 

tombol input gambar lalu menekan tombol 

proses yang akan memprosesnya menjadi 

grayscale dan deteksi tepi lapclacian  

setelah menekan tombol knn untuk 

mengetahui nilai fitur dan terakhir menekan 

tombol pencocokan untuk memulai proses 

pencocokan setelah itu akan muncul 

outputan berupa jarak dari citra dan hasil 

identifikasi hurufnya yang ditunjukan pada 

gambar 4 sebagai berikut. 

 

Gambar 4 form testing 

Menu tentang aplikasi pada form ini 

menjelaskan tentang aplikasi dan form yang 
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digunakan pada aplikasi ini yang ditunjukan 

pada gambar 5 

 

Form 5 tentang aplikasi 

E. Skenario Uji Coba 

       Uji coba dilakukan oleh siswa pertama 

dengan nilai yang ditunjukkan pada tabel 

8dibawah  

Tabel 8 skenario pertama 

 

Berdasarkan 20 tulisan huruf siswa 

yang di uji coba 17 huruf berhasil di 

identifikasi dengan hasil benar dan 3 huruf 

dengan identifikasi salah, memperoleh hasil 

prosentase kebenaran 85% 

Uji coba dilakukan oleh siswa kedua  

dengan nilai yang ditunjukkan pada tabel 9 

dibawah ini 

Tabel 9 skenario kedua  

 

. Berdasarkan 20 tulisan huruf siswa 

yang di uji coba 14 huruf berhasil di 

identifikasi dengan hasil benar dan 6 huruf 

dengan identifikasi salah memperoleh hasil 

prosentase kebenaran 70% 

F. Hasil Uji Coba 

Berdasarkan kedua skenario uji coba 

yang telah dilakukan, diperoleh hasil 
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kesimpulan yaitu didapat nilai keakurasian 

di antara 70%-85%. Nilai tersebut 

menunjukan bahwa aplikasi identifikasi 

huruf aksara jawa masih belum maksimal 

dalam menggunakan metode deteksi tepi 

lapclacian dan dengan metode pencocokan 

K-NN 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

di simpulkan sebagai berikut:  

A. Pengenalan citra huruf aksara jawa yang 

dikelompokkan menggunakan metode K-

Nearst Neighbor dengan melalui proses 

mengubah citra huruf aksara jawa asli 

kedalam bentuk grayscale yang kemudian 

akan di deteksi tepi laplacian dan terakhir 

akan di klasifikasikan menggunakan 

metode K-Nearst Neighbor    

B. Aplikasi  pegenalkan huruf aksara jawa 

ini memperlihatkan bagaimana hasil dari 

gambar asli di grayscale dan dideteksi tepi 

laplacian dan hasil klasifikasi identifikasi 

huruf aksara jawa yang menampilkan nama 

huruf dan jarak dari K-Nearst Neighbor. 
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