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ABSTRAK 

 
Rendy Priawan: Aplikasi Identifikasi Pola Citra Angka Menggunakan Metode Euclidean Distance, 

Skripsi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik UN PGRI Kediri, 2017. 

 

 Pada masalah penelitian ini, bagaimana komputer dapat mengenali dan mengidentifikasi 

tulisan tangan angka yang berupa angka 0 – 9 dengan pola citra digital menggunakan metode 

Euclidean Distance yaitu perhitungan nilai jarak. Tujuan dari penelitian ini bagaimana menerapkan 

metode Euclidean Distance untuk pengenalan pola citra angka 0 – 9. Dalam penelitian ini terdapat 10 

set sampel tulisan tangan angka 0 – 9 yang masing – masing angka berbeda polanya, 10 set sampel ini 

sebagai data citra training dan 30 sampel tulisan tangan angka nomor Handphone yang berbeda – beda 

sebagai citra testing atau citra uji. Data – data tersebut kemudian diolah dan diproses untuk dijadikan 

pengolahan citra dengan  proses grayscale, parsing (memecah suatu rangkaian masukan) berguna 

untuk pemecahan karakter pada setiap bentuk pola angka,selanjutnya vector, penskalaan, dan biner. 

Kemudian hasil olahan dalam proses diatas sebagai inputan untuk proses perhitungan dengan metode 

Euclidean Distance yang selanjutnya akan menghasilkan outputan sebagai teks digital. Kesimpulan 

dari penelitian ini metode Euclidean Distance layak dipertimbangkan sebagai metode alternative untuk 

pengujian identifikasi pengenalan tulisan tangan angka berdasarkan pola, karena tingkat keberhasilan 

aplikasi dalam mendeteksi tulisan tangan pola angka bisa mencapai diatas 50%. 

 

Kata Kunci  : Euclidean Distance, Pencocokan Pola Angka, Teks Tulisan Tangan, Nomor 

Handphone, Pengolahan Citra Digital. 
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I. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi dalam 

dunia saat ini sangatlah pesat, 

terutama dalam bidang komputer. 

Komputer sendiri adalah alat yang 

dipakai untuk mengolah data 

menurut prosedur yang telah 

dirumuskan. Kata computer pada 

awalnya dipergunakan untuk 

menggambarkan orang yang 

perkerjaannya melakukan 

perhitungan aritmatika, dengan atau 

tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini 

kemudian dipindahkan kepada mesin 

itu sendiri. Asal mulanya, 

pengolahan informasi hampir 

eksklusif berhubungan dengan 

masalah aritmetika, tetapi komputer 

modern dipakai untuk banyak tugas 

yang tidak berhubungan dengan 

matematika. (Jogiyanto Hartono, 

2000) 

Sekarang ini sudah banyak 

berkembang software aplikasi 

komputer yang sangat berguna bagi 

manusia, apalagi saat ini didukung 

dengan software – software yang 

beraneka ragam dan dapat diperoleh 

dengan mudah. salah satunya adalah 

aplikasi pengenalan pola bentuk 

tulisan tangan, khususnya ekspresi 

bentuk tulisan tangan berpola angka. 

Permasalahan umum yang sering 

muncul sekarang ini adalah tidak 

semua orang dapat menerima tulisan 

tangan khususnya tulisan dalam 

bentuk pola angka. Misalkan ada 

orang yang menuliskan nomor 

handphone (HP) di selembar kertas 

dan akan dimasukkan ke dalam 

kontak yang berada di handphone 

(HP), hal tersebut akan menyita 

waktu dan memungkinkan banyak 

kesalahan yang terjadi dalam 

mencatat nomor handphone (HP), 

karena disebabkan banyaknya 

karakter angka nomor handphone 

(HP) yang akan di masukkan ke 

dalam kontak handphone (HP) dan 

bisa juga disebabkan oleh 

ketidaktelitian  dalam mencatat 

nomor handphone (HP) tersebut. 

Dari permasalahan tersebut 

penulis merasa perlu melakukan 

penelitian untuk mengidentifikasi 

pengenalan pola angka dengan 

menggunakan metode Euclidean 

Distance.  

  Berdasarkan latarbelakang 

diatas maka muncul beberapa 

permasalahan yang dibahas yaitu : 

bagaimana melakukan identifikasi 

pengenalan bentuk pola citra angka 0 

– 9 menggunakan algoritma 

Euclidean Distance. 
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  Tujuan dari permasalahan 

ini adalah menerapkan metode 

Euclidean Distance  untuk 

mengidentifikasi pola citra angka.  

  Agar penelitian ini lebih 

focus maka dalam pembuatannya di 

batasi hal – hal sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada 

masalah pengenalan pola angka 

tulisan tangan yang terdiri dari 

angka 0 (nol) sampai 9 

(sembilan). 

2. Media kertas yang digunakan 

harus berwarna putih dan tulisan 

berwarna hitam. 

3. Data citra angka diperoleh dari 

hasil scanning tulisan tangan 

pada kertas yang sudah 

dipersiapkan. 

4. Jumlah data yang digunakan 

adalah 30 set citra uji tulisan 

tangan. 

5. Pada praproses data citra tulisan 

tangan distandartkan menjadi 

ukuran 160 x 160 pixel. 

6. Jumlah responden dibatasi pada 

30 orang responden, setiap 

responden menuliskan 1 buah 

tulisan tangan. 

7. Aplikasi pemrograman 

menggunakan Matlab 2013a. 

 

 

II. METODE 

A. Citra 

Citra adalah suatu representasi 

(gambaran), kemiripan, atau imitasi dari 

suatu objek. Citra terbagi 2 yaitu citra 

yang bersifat analog dan ada citra yang 

bersifat digital. Citra analog adalah citra 

yang bersifat continue seperti gambar 

pada monitor televisi, foto sinar X, dan 

lain-lain. Sedangkan pada citra digital 

adalah citra yang dapat diolah oleh 

komputer (Sutojo, 2009). 

 

B. Pengolahan Citra 

Citra merupakan informasi 

bentuk visual dari suatu objek. Citra 

juga dapat diartikan sebagai gambaran 

yang representatif mengenai suatu 

objek sedemikian sehingga citra 

tersebut dapat memberikan kesan yang 

mendalam mengenai objek yang 

dimaksud.  

 

C. Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan citra digital 

(Digital Image Processing) adalah 

sebuah disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang teknik-teknik 

mengolah citra. Citra yang dimaksud 

disini adalah gambar diam (foto) 

maupun gambar bergerak (yang 

berasal dari webcam). Sedangkan 

digital disini mempunyai maksud 
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bahwa pengolahan citra/gambar 

dilakukan secara digital 

menggunakan komputer (T. Sutoyo, 

2009). 

 

D. Euclidean Distance 

Euclidean Distance adalah 

perhitungan jarak dari 2 buah titik 

dalam Euclidean space. Euclidean 

space diperkenalkan oleh Euclid, 

seorang matematikawan dari Yunani 

sekitar tahun 300 B.C.E. untuk 

mempelajari hubungan antara sudut 

dan jarak. Metode Euclidean 

membandingkan jarak minimum 

image pengujian (testing), dengan 

database image pelatihan (training). 

Euclidean ini berkaitan dengan 

Teorema Phytagoras dan biasanya 

diterapkan pada 1, 2 dan 3 dimensi. 

Tapi juga sederhana jika diterapkan 

pada dimensi yang lebih tinggi. 

 Rumus Euclidean Distance : 

 sqrt((x1 – x2)2 + (y1 – y2)2) 

Misal:  

Terdapat 2 vektor ciri berikut: 

A = [ 0, 3, 4, 5] 

B = [ 7, 6, 3, -1] 

Euclidean Distance dari vektor A 

dan B adalah 

dAB = (0 – 7 )2 + (3 – 6 )2 + (4 – 3)2 + (5 – (-1))2 

=    49 + 9 + 1 + 36 

=  9.747 

Euclidean distance adalah 

kasus istimewa dari Minkowski 

distance dengan π = 2 

E. Alur Proses Sistem  

Gambaran dari program 

identifikasi pola angka, akan 

melakukan input citra angka asli 

yang kemudian diproses dan 

dicocokan dengan data training dan 

data testing. 

 

Gambar 1 Flowchart Sistem
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Implementasi Program 

Dalam aplikasi program ini 

pertama dilakukan proses training 

terlebih dahulu sebelum melakukan 

proses testing. Proses trainingnya 

yaitu antara lain citra masukan atau 

citra asli dilakukan proses grayscale 

yang menghasilkan citra grayscale 

kemudian penskalaan, selanjutnya 

dilakukan proses binerisasi yang 

menghasilkan citra biner, setelah 

mendapatkan citra biner kemudian 

dilakukan vectorisasi yang 

menghasilkan citra vector ukuran 

1x81 pixel sebagai proses 

perhitungan citra training. Proses 

perhitungan nanti akan menggunakan 

perhitungan metode Euclidean 

Distance, yang mana citra masukan 

atau citra testing dicari hasil nilainya 

dengan data training, setelah dicari 

dengan hitungan kemudian 

mendapatkan hasil nilai tingkat 

kemiripan yang terbesar dan yang 

terkecil. Nilai data testing yang 

terkecil atau terdekat inilah yang 

mirip dengan data training. Hasil 

deteksi pengenalan tulisan tangan 

pola citra angka berupa informasi 

angka berapa yang akan dikenali dan 

presentase nilai keakurasian pada 

sistem. 

B. Uji coba sistem  

Dalam penelitian ini 

menggunakan data tulisan tangan 

angka 0 – 9 sebagai data training dan 

tulisan angka Handphone sebagai 

data testing. Dimana dalam 

menentukan identifikasi pengenalan 

pola citra angka dilihat dari bentuk 

polanya.  

Perhitungan metode 

Euclidean Distance mampu untuk 

mengenali pola angka tulisan tangan 

dengan menghitung nilai jarak antara 

data training dan data testing dan 

dapat pula menghitung nilai tingkat 

presentase keakurasian pendeteksian. 

Berikut hasil uji coba sistem aplikasi 

identifikasi pengenalan pola angka. 

 

   Tabel 1 Skenario Uji Coba Sistem 

 

No Citra Asli Hasil Deteksi Presentase 

1 
 

085708050002 100% 

2 
 

086736611081 80% 

3 
 

087784873334 83.3333% 

4 
 

087777011080 83.3333% 

5 
 

087647331760 83.3333% 

6 
 

085755835719 91.6667% 

7  
085735646742 100% 

8 
 

686466661716 78.2228% 
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Dari uji coba sistem 

identifikasi pengenalan pola angka 

terdapat nilai presentase tingkat 

keakurasiannya yang  berbeda – 

beda, hal ini berkaitan dengan hasil 

pendeteksian pada citra masukan asli 

serta pola tulisan tangan angka yang 

berbeda – beda. 

C. Tampilan Program   

 

 Gambar 2 Tampilan Program 

Tampilan dari program 

identifkasi pola angka dengan 

menggunakan metode Euclidean 

Distance. 

D. Kesimpulan  

Metode Euclidean Distance 

layak untuk dipertimbangkan sebagai 

metode alternatif untuk pengujian 

identifikasi pengenalan citra tulisan 

tangan berdasarkan pola. Besarnya 

tingkat keakurasian suatu pengujian 

dipengaruhi oleh sample hasil 

scanning tulisan tangan yang tidak 

beraturan dan nilai – nilai 

parameternya dan semakin banyak 

data training maka semakin akurat 

hasil yang diperoleh. 
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