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ABSTRAK 
 Aksara Jawa sudah mulai dilupakan, generasi muda sedikit sekali yang mau mempelajari 

Aksara Jawa karena kesulitan dalam menghafal dan mengenali tulisan tangan Aksara Jawa, terutama 

dikalangan pelajar sudah mulai dilupakan karena ditingkat SMP mata pelajaran Aksara Jawa masuk 

dalam muatan lokal yang diajarkan dalam 1 semester hanya 4 kali pertemuan selama 2 jam. Oleh 

karena itu penulis terdorong untuk menerapkan jaringan saraf tiruan metode perceptron untuk 

mengenali pola tulisan tangan Aksara Jawa. 

Penelitian ini menggunakan metode perceptron dalam mengenali pola tulisan tangan aksara 

jawa. Sebelum dilakukan pengenalan, citra dilakukan preprocessing terlebih dahulu kemudian 

dilakukan perhitungan bobot dan bias. 

Pada implementasi proses yang dilakukan pengguna dengan menginputkan citra testing 

Aksara Jawa kedadalam sistem dan sistem akan mengenali aksara yang diinputkan pada proses 

pengenalan citra aksara jawa mengalami preprocessing citra dan perhitungan bobot dan bias. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada aplikasi ini, dari 60 citra aksara jawa yang di jadikan 

data testing, pola yang dikenali sebanyak 47 aksara jawa. Dari hasil testing dapat disimpulkan bahwa 

presentase keberhasilan sebesar 78.33%. 

 

KATA KUNCI  : Aksara Jawa, Perceptron, JST. 
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I. LATAR BELAKANG 

Menurut KBBI aksara merupakan 

sistem tanda grafis yang digunakan 

manusia untuk berkomunikasi dan 

sedikit banyaknya mewakili ujaran. 

Salah satu jenis aksara adalah Aksara 

Jawa. 

Aksara Jawa merupakan warisan 

masyarakat Jawa kuno yang digunakan 

untuk menulis dalam pembuatan kitab-

kitab, naskah kuno, tembang-tembang 

Jawa, prasasti atau surat menyurat. 

Aksara Jawa sudah jarang 

digunakan oleh masyarakat Jawa 

bahkan saat ini banyak yang tidak 

mengerti tentang Aksara Jawa, terutama 

dikalangan pelajar sudah mulai 

dilupakan karena ditingkat SMP mata 

pelajaran Aksara Jawa masuk dalam 

muatan lokal yang diajarkan dalam 1 

semester hanya 4 kali pertemuan selama 

2 jam. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pelestarian Aksara Jawa dengan 

memanfaatkan kemajuan tehnologi 

komputer yang sangat pesat. 

Kemajuan tehnologi komputer 

memiliki kemampuan komputasi yang 

tinggi untuk meningkatkan kinerja 

dalam pengolahan data menjadi 

informasi. Open character recognition 

(OCR) dikenal sebagai sistem yang 

dapat membaca dan mengenal huruf, 

baik yang dicetak melalui printer, mesin 

tik maupun tulisan tangan. OCR dapat 

dipandang sebagai pengenal yang lebih 

luas yaitu pengenal pola otomatis. 

Dalam pengenalan pola otomatis, sistem 

pola mencoba mengenali apakah citra 

masukan yang diterima cocok dengan 

salah satu citra yang citra yang 

ditentukan. Hal ini dapat dimanfaatkan 

untuk membuat suatu sistem 

pengenalan pola tulisan tangan Aksara 

Jawa dengan menggunakan suatu 

metode agar komputer dapat mengolah 

data tulisan tangan 

 

II. METODE 

A. Metode Perceptron 

Menurut T.Sutojo, Edy 

Mulyanto, Vincent Suhartono 

(2011:326) metode perceptron 

diartikan sebagai berikut : 

Model jaringan perceptron 

merupakan model paling baik pada 

saat itu. Model ini ditemukan oleh 

Rosenblatt (1962) dan Minsky – 

Papert (1969). Algoritma pelatihan 

perceptron : 

a. Inisialisasi semua bobot dan bias 

(biasanya = 0) 

Set Set learning rate: α(0 < α ≤1). 

(untuk sederhananya set sama 

dengan 1). 
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b. Untuk setiap pasangan 

pembelajaran s-t, kerjakan : 

1) Set aktivasi input 𝑥𝑖 = 𝑠𝑖 

2) Hitung respon untuk unit output : 

 𝑦_𝑖𝑛 = 𝑏 + ∑ 𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑖 

3) Masukkan kedalam fungsi 

aktivasi : 

𝑦 = {

1,                        𝑗𝑖𝑘𝑎  𝑦𝑖𝑛 >  𝜃
0,           𝑗𝑖𝑘𝑎 − 𝜃 ≤ 𝑦_𝑖𝑛 ≤ 𝜃

−1,                      𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦𝑖𝑛 < −𝜃
 

4) Bandingkan nilai output jaringan 

y dengan target t  

Jika 𝑦 ≠ 𝑡 maka: 

 𝑤𝑖 (𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑖  (𝑙𝑎𝑚𝑎)+ ∝∗ 𝑡 ∗  𝑥𝑖 

𝑏(𝑏𝑎𝑟𝑢)  = 𝑏(𝑙𝑎𝑚𝑎)+ ∝∗ 𝑡 

Jika y=t maka : 

  𝑤𝑖 (𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑖 (𝑙𝑎𝑚𝑎) 

  𝑏(𝑏𝑎𝑟𝑢)  = 𝑏(𝑙𝑎𝑚𝑎) 

c. Lakukan iterasi terus menerus hingga 

semua pola memiliki output jaringan 

yang sama dengan targetnya. Artinya 

bila semua output jaringan sama 

dengan target maka jaringan telah 

mengenali pola dengan baik dan 

iterasi dihentikan. 

Algoritma pelatihan perceptron 

digunakan baik untuk input biner 

maupun bipolar, dengan  𝜃 tertentu,dan 

bias yang dapat diatur. Satu siklus 

pelatihan yang melibatkan seluruh data 

input disebut epoch. 

 

 

 

B. Preprocessing 

Sebelum diolah dengan metode 

perceptron citra diolah dengan 

proses preprocessing. Proses yang 

ada dalam preprocessing yaitu citra 

dirubah menjadi greyscale kemudian 

dirubah menjadi matriks biner 

dengan ukuran 100×100 . 

C. Alur Sistem 

 
Gambar 1 Use Case sistem  

Keterangan use case diagram 

pada gambar 1 dapat dilihat pada 

tabel 1: 

Tabel 1 Keterangan Use Case 

Aktor Usecase Keterangan 

pengguna Input citra 

testing 

1.Pengguna menginputkan 

citra testing aksra jawa 

kedalam aplikasi dengan 

memilih button Muat Citra.  

2.Aplikasi melakukan 

preprocessing aksara jawa dan 

melakukan pengenalan citra 

testing dengan citra training  

menggunakan metode 

perceptron. 

Hasil 

pengenal-

an  

1.Pengguna mendapatkan 

hasil pencocokan citra Aksara 

Jawa dalam bentuk text yang 

ditampilkan di label. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Implementasi Progam 

Dari aplikasi ini proses 

yang dilakukan oleh pengguna 

yaitu menginputkan citra testing 

kedalam aplikasi dengan memilih 

button muat citra. Pengguna 

memilih citra aksara jawa di 

direktori penyimpanan. Pengguna 

memilih button proses dan aplikasi 

akan menampilkan hasil 

pengenalan pola tulisan tangan 

aksara jawa. 

 

B. Tampilan Progam 

Aplikasi pengenalan pola tulisan 

tangan Aksara Jawa ini dibuat 

dengan desain yang sederhana agar 

memudahkan pengguna dalam 

penggunaannya. Berikut adalah 

tampilan progam : 

 

Gambar 2 Tampilan Testing 

Pada gambar dapat dilihat 

tampilan halaman testing 

terdapat 1 picture box, 2 

button, 1 label. Fungsi dari 

masing-masing elemen tersebut 

adalah: 

a. Button Muat Citra 

Button ini berfungsi untuk 

mengambil/memuat citra 

Aksara Jawa dari direktori 

penyimpanan. 

b. Button Proses 

Button ini berfungsi untuk 

melakukan proses 

pengenalan citra Aksara 

Jawa 

c. Picture box 

Picture box ini berfungsi 

untuk menampilkan citra 

Aksara Jawa yang sudah di 

akses di button muat citra. 

d. Label 

Label ini digunakan untuk 

menampilkan hasil 

pengenalan pola Aksara 

Jawa. 

 

C. Uji Coba Sistem 

Skenario ujicoba dengan 120 

data testing dan 60 data training 

Pada skenario ini digunakan data 

training sebanyak 120 dan data 

testing 60 data dengan 

menggunakan matriks 100×100. 
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 Tabel 2 Skenario Percobaan  

No Aksara Jenis Aksara 

Aksara 

1 

Aksara 

2 

Aksara 

3 

1. HA ✔ ✔ ✔ 

2. NA ✔ ✖ ✖ 

3. CA ✔ ✔ ✖ 

4. RA ✔ ✔ ✔ 

5. KA ✔ ✔ ✔ 

6. DA ✔ ✖ ✖ 

7. TA ✔ ✖ ✔ 

8. SA ✔ ✖ ✖ 

9. WA ✖ ✔ ✔ 

10. LA ✔ ✔ ✔ 

11. PA ✔ ✖ ✔ 

12. DHA ✔ ✖ ✔ 

13. JA ✔ ✔ ✔ 

14. YA ✔ ✔ ✔ 

15. NYA ✔ ✔ ✔ 

16. MA ✔ ✔ ✔ 

17. GA  ✔ ✔ ✔ 

18. BA ✔ ✔ ✖ 

19. THA ✔ ✔ ✔ 

20. NGA ✔ ✔ ✖ 

TOTAL POLA 

YANG 

DIKENALI 

47 

PRESENTASE 47 

60
× 100% = 78.33% 

 

Dari hasil percobaan pada tabel 5.8 

didapatkan hasil aksara jawa yang 

dikenali sebanyak 47 aksara dan tingkat 

akurasi dalam mengenali aksara jawa 

sebesar 78.33%. Pola tidak dikenali 

karena nilai y yang dimasukkan dalam 

fungsi aktifasi y_in tidak sesuai dengan 

target. 

IV. PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang 

berjudul “Pengenalan Pola Tulisan 

Tangan Aksara Jawa Dengan 

Metode Perceptron” ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Metode perceptron dapat 

digunakan untuk 

mengidentifikasi pola tulisan 

tangan Aksara Jawa. 

Tingkat akurasi metode 

perceptron dalam mengenali pola 

tulisan tangan Aksara Jawa dengan 

menggunakan 60 data testing 

sebesar 78.33%, dari citra aksara 

jawa yang dikenali sebanyak 47 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang 

berjudul “Pengenalan Pola Tulisan 

Tangan Aksara Jawa Dengan 

Metode Perceptron” ini didapat 

saran untuk penelitian selanjutnya 

sebagai berikut : 
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1. Penelitian dilakukan dengan 

objek atau studi kasus yang 

berbeda dari pengenalan tulisan 

tangan Aksra Jawa. 

2. Penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan jaringan saraf 

tiruan dengan metode yang 

berbeda agar dapat 

membandingkan tingkat akurasi 

dengan metode perceptron. 

3. Menambah fungsi input data 

training secara dinamis agar 

mudahkan pengguna dan untuk 

mendapatkan hasil akurasi yang 

lebih baik. 
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