
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION DENGAN  

METODE NAIVE BAYES 

 
Akhmad Robit Maula , Rizky Bangkit S , Akhmad Fikri Hidayat , Ach. Dwi Ardian , 

 Nuri Nikmawati Anis U 
 

Email:obyth.regen@gmail.com, bangkitrizky@gmail.com, Afikrih14@gmail.com, 
geblogx@gmail.com, Nezha.shy@gmail.com  

 
ABSTRAK 

 OCR adalah sebuah sistem komputer yang dapat membaca huruf, baik yang berasal dari 
sebuah  pencetak  (printer atau  mesin ketik) maupun yang berasal dari tulisan  tangan. Adanya sistem 
pengenal huruf ini akan  meningkatkan fleksibilitas ataupun kemampuan dan kecerdasan system 
komputer. Untuk mengatasi masalah kita perlu mengembangkan sebuah sistem yang mampu 
mengenali semua jenis karakter komputer dan memiliki tinggi kinerja. Ada dua mekanisme utama 
dalam pengembangan sistem: mekanisme untuk mengekstrak fitur dan Mekanisme untuk melakukan 
klasifikasi atau melakukan  inferensi tersebut. Dalam penelitian ini, kami mengembangkan 
pengenalan karakter sistem untuk mengenali karakter komputer / font menggunakan algoritma rantai 
kode dasar sebagai metode untuk mengekstrak fitur, dan menggunakan algoritma sequence alignment 
untuk melakukan mekanisme inferensi. Hasil akhir menunjukkan bahwa kombinasi rantai kode dasar 
algoritma dan teknik urutan keselarasan cukup efektif untuk membangun pengenalan karakter 
computer sistem dengan akurasi yang baik. Aplikasi ini menggunakan metode Naive Bayes dan Chain 
code serta menerapkan pemrograman C# sebagai interface. 

Dataset yang digunakan sebagai data train sebanyak 26 data dan data uji sebanyak 11 data 
yang diambil secara acak. Aplikasi ini memiliki keakuratan yang cukup baik, pada data train 
akurasinya mencapai 75 % sedangkan pada data uji sebesar 85% sehingga akurasi rata-ratanya 
mencapai 80%. 

 

Kata kunci :OCR, Naive Bayes, Chain code. 

 
ABSTRACT 

 OCR is a computer system that can read the letter, origianated from a printer (printer or 
typewriter) and are derived from handwri ting. The existence of this letter identifier system will 
improve flexibility or ability and intelligence of systems. To solve the problem we need to develop a 
system that capable to recognized all kinds of character and has a high performance There are two 
main mechanisms in the development of the system: a mechanism to extract features and mechanisms 
to classify or perform such inference. In this study, we developed a character recognition system to 
recognize the computer character / font uses chain code algoritmn base as a method to extract 
features, and using sequence alignment algorithms to perform inference mechanism. The final results 
showed that the combination of chain code base and sequence alignment algorithms are effective 
enough to build a computer character recognition system with good accuracy. This application uses 
the Naive Bayes and chain code method with implementing C# as a programming interface.   

Keywords: OCR, Naive Bayes, Chain code. 



1.Pendahuluan 
OCR adalah sebuah sistem komputer yang 

dapat membaca huruf, baik yang berasal dari 
sebuah pencetak (printer atau mesin ketik) 
maupun yang berasal dari tulisan tangan. 
Adanya sistem pengenal huruf ini akan 
meningkatkan fleksibilitas ataupun 
kemampuan dan kecerdasan system komputer. 
Dengan adanya sebuah sistem OCR tersebut 
akan mempermudah seseorang untuk 
mengetahui keakuratan data apabila terjadi 
sebuah problematika atau masalah yang timbul 
diakibatkan oleh ketidak validan sebuah 
susunan kalimat yang terdiri dari beberapa 
huruf. OCR sendiri biasa digunakan sebagai 
alat bantu yang praktis dalah kehidupan sehari 
– hari, OCR sendiri memiliki karakteristik 
yang unik dibandingkan dengan optikal 
recognize lainya, tidak hanya dapat mengenali 
tulisan tangan akan tetapi juga dapat 
mempermudah pengguna atau user untuk 
memasukan data tidak harus dengan papan 
ketik melainkan dengan pena elektronik.  
Huruf yang nantinya akan diidentifikasi oleh 
OCR tersebut nantinya akan di analisa oleh 
metode chain code dimana biner-biner nanti 
akan mencocokan dan menyesuaikan dengan 
perbedaan karakteristik tiap huruf. Sehingga 
untuk keakuratan data OCR sediri terbilang 
cukup akurat. 
2. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana implementasi klasifikasi Naive 
Bayes dengan chain code  ? 
b.  Bagaimana hasil dan keakuratan aplikasi ini 
dalam pendeteksian OCR ? 
 
3. Tujuan 

a.Melakukan pendeteksian atau 
pengidentifikasian tulisan tangan dengan 
metode Naive bayes. 

b. Mengetahui keakuratan dan hasil dari 
aplikasi ini dalam melakukan 
pengidentifikasian Tulisan Tangan. 
 
4.Chain Code 
Untuk mengenali suatu pola dari suatu 
karakter di dalam citra, kita membutuhkan 
adanya ciri-ciri khusus. Setiap objek pasti 
mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan 
karakter yang lain. Ciri-ciri berguna untuk 
membedakan antara pola yang satu dengan 
yang lain. Ciri yang bagus adalah ciri yang 
memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga 
pengelompokan 

pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat 
menghasilkan keakuratan yang tinggi[4]. 
Ekstrasi ciri adalah proses pengambilan 
ciri-ciri dari suatu objek di dalam citra untuk 
membedakan objek yang satu dengan yang 
lain. Sebelum dilakukan ekstrasi 
ciri, biasanya perlu dilakukan binerisasi, 
thinning, dan normalisasi. Chain code adalah 
metode yang melakukan 
penelusuran pixel-pixel objek dengan panduan 
arah mata angin[1], seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Arah Mata Angin Sebagai 

Panduan 

Dengan mekanisme melakukan penelusuran 
per-pixel, teknik chain-code dapat digunakan 
untuk menemukan struktur pembentuk dari 
suatu objek. Illustrasi proses chain code dapat 
dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gambar 2. Huruf A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Hasil Chain Code Untuk Huruf A 



 
Untuk mengenali suatu pola dari suatu 
karakter di dalam citra, kita membutuhkan 
adanya ciri-ciri khusus. Setiap objek pasti 
mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan 
karakter yang lain. Ciri-ciri berguna untuk 
membedakan antara pola yang satu dengan 
yang lain. Ciri yang bagus adalah ciri yang 
memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga 
pengelompokan pola berdasarkan ciri yang 
dimiliki dapat menghasilkan keakuratan yang 
tinggi. Ekstrasi ciri adalah proses pengambilan 
ciri-ciri dari suatu objek di dalam citra untuk 
membedakan objek yang satu dengan yang 
lain. Sebelum dilakukan ekstrasi ciri, biasanya 
perlu dilakukan binerisasi, thinning, dan 
normalisasi. Chain code adalah metode yang 
melakukan penelusuran pixel-pixel objek 
dengan panduan arah mata angin.  

Dengan mekanisme melakukan 
penelusuran per-pixel, teknik chain-code dapat 
digunakan untuk menemukan struktur 
pembentuk dari suatu objek. Hasil akhir dari 
proses ekstraksi ciri berbasis chain code yang 
dilakukan adalah sebuah vector ciri yang berisi 
informasi urutan kode chain-code pembentuk 
huruf. Dari mekanisme yang dilakukan oleh 
chain-code maka urutan chain-code yang 
dihasilkan untuk setiap huruf dapat memiliki 
panjang yang berbeda, sehingga diperlukan 
sebuah mekanisme normalisasi untuk 
menyamakan panjang chain code agar dapat 
digunakan sebagai input pada proses 
klasifikasi. Langkah-langkah normalisasi yang 
dilakukan yaitu merubah chain code menjadi 
matriks berisi nilai dan frekuensinya, 
menghapus nilai dengan frekuensi 
1,menerapkan rumus normalisasi untuk 
mencari frekuensi sesuai yang diinginkan, dan 
membangun ulang chain code sesuai frekuensi 
yang baru. 

Hasil akhir dari proses ekstraksi ciri 
berbasis chain code yang dilakukan adalah 
sebuah vector ciri yang berisi informasi urutan 
kode chain-code pembentuk huruf. Dari 
mekanisme yang dilakukan oleh chain-code 
maka urutan chain-code yang 

dihasilkan untuk setiap huruf dapat memiliki 
panjang yang berbeda, sehingga diperlukan 
sebuah mekanisme normalisasi 
untuk menyamakan panjang chain code agar 
dapat digunakan sebagai input pada proses 
klasifikasi. 
Langkah-langkah normalisasi yang dilakukan 
yaitu merubah chain code menjadi matriks 
berisi nilai dan frekuensinya, menghapus nilai 
dengan frekuensi 1, menerapkan rumus 
normalisasi untuk mencari frekuensi sesuai 
yang diinginkan, dan membangun ulang chain 
code sesuai frekuensi yang baru[3]. Nilai 
frekuensi baru code ke-i didapatkan dengan 
rumus normalisasi yang diterapkan persamaan 
1 sebagai berikut: 

 
 

(1) 
 
diketahui : 
 

 adalah frekuensi code ke-i  

 adalah total frekuensi semua code  

N adalah nilai frekuensi yang diinginkan 

5.Naive Bayes 
Naïve Bayes Classifier merupakan 

sebuah metode klasifikasi yang berakar pada 
teorema Bayes. Ciri utama dari  Naïve Bayes 
Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat 
(naïf) akan independensi dari masing-masing 
kondisi/kejadian. Sebelum menjelaskan  Naïve 
Bayes Classifier  ini, akan dijelaskan terlebih 
dahulu Teorema Bayes yang menjadi dasar 
dari metoda tersebut. Pada teorema Bayes, bila 
terdapat dua kejadian yang terpisah (misalkan 
A dan B), maka teorema Bayes dirumuskan 
sebagai persamaan 2 berikut: 

 
 

(2) 
Teorema Bayes sering pula 

dikembangkan mengingat berlakunya hukum 
probabilitas total, menjadi persamaan 3 seperti 
berikut: 

 
 

(3) 
dimana A1U A2 U ... U An= S 



Untuk menjelaskan teorema  Naïve Bayes,  
perlu diketahui bahwa proses klasifikasi 
memerlukan sejumlah petunjuk untuk 
menentukan kelas apa yang cocok bagisampel 
yang dianalisis tersebut. Karena itu, teorema 
Bayes di atas disesuaikan pada persamaan 4 
sebagai berikut: 
 

 
(4) 

dimana variabel C merepresentasikan kelas, 
sementara variabel F1... Fn merepresentasikan 
karakteristik-karakteristik petunjuk yang 
dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi.  
Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa 
peluang masuknya sampel dengan 
karakteristik tertentu dalam kelas C (posterior) 
adalah peluang munculnya kelas C (sebelum 
masuknya sampel tersebut, seringkali disebut 
prior), dikali dengan peluang kemunculan 
karakteristik-karakteristik sampel pada kelas C 
(disebut juga likelihood), dibagi dengan 
peluang kemunculan karakteristik-karakteristik 
sampel secara global (disebut juga  evidence). 
Karena itu, rumus dapat pula ditulis secara 
sederhana dengan persamaan 5 sebagai 
berikut: 

 
(5) 

Nilai evidence  selalu tetap untuk setiap 
kelas pada satu sampel. Nilai dari  Posterior  
tersebut yang nantinya akan dibandingkan 
dengan nilai-nilai  Posterior  kelas lainnya 
untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel 
akan diklasifikasikan.Penjabaran lebih lanjut 
rumus Bayes tersebut dilakukan dengan 
menjabarkan P(F1,...,Fn|C) menggunakan 
aturan perkalian,dengan persamaan 6 sebagai 
berikut: 

 
 
 
 
 

 (6) 
Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran 

tersebut menyebabkan semakin banyak dan 
semakin kompleksnya faktor-faktor syarat 

yang mempengaruhi nilai probabilitas, yang 
hampir mustahil untuk dianalisa satu - persatu. 
Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit 
untuk dilakukan. Di sinilah digunakan asumsi 
independensi yang sangat tinggi (naïf),  bahwa 
masing-masing petunjuk (F1, F2... Fn) saling 
bebas (independen) satu sama lain. Dengan 
asumsi tersebut, maka berlaku suatu kesamaan 
dengan persamaan 7 sebagai berikut: 

 
 

 
 

Untuk i ≠ j sehingga : 
 

 (7) 
 
Dari persamaan di atas dapat 

disimpulkan bahwa asumsi independensi naïve 
tersebut membuat syarat peluang menjadi 
sederhana, sehingga perhitungan menjadi 
mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya, 
penjabaran P(F1,...,Fn|C) dapat disederhanakan 
menjadi seperti persamaan 8 berikut: 

 
 

(8) 
 
Dengan kesamaan di atas, persamaan 

teorema Bayes dapat dituliskan sebagai 
persamaan 9 berikut: 

 
 
 

 
(9) 

 
Persamaan di atas merupakan model 

dari teorema Naïve Bayes  yang selanjutnya 
akan digunakan dalam proses klasifikasi 
dokumen. Adapun Z merepresentasikan 
Evidence yang nilainya konstan untuk semua 
kelas pada satu sampel.Klasifikasi adalah 
proses untuk menemukan model atau fungsi 
yang menjelaskan atau membedakan 
konsepatau kelas data, dengan tujuan untuk 



dapat memperkirakan kelas dari suatu obyek 
(Agus Mulyanto 2009). 

Metodeklasifikasiiniditurunkandaripen
erapanteorema Bayes dengan asumsi 
independence (salingbebas),Naive Bayes 
Classifier adalah metode pengklasifikasian 
paling sederhana dari model pengklasifikasian 
denganp peluang, dimana diasumsikan bahwa 
setiap atribut contoh (data sampel) bersifat 
saling lepas satu sama lain berdasarkan atribut 
kelas.[4] 

 
Tahap Pembelajaran 
 
Pada pengidentifikasian Fitur B: 
Estimasikan prior P(B) −> untuk setiap fitur A, 
untuk setiap nilai fitur v dari A:  
estimasikan P( A=v | B ) 
 
Tahap Uji 
 beberapa fitur (v1, v2, ..., , vk) [14] 
 Pilih kelas yang memaksimalkan, dengan 
persamaan 10 sebagai berikut : 

(10) 
 

6.Metodologi 
6.1.Mengetahui Jenis Dataset 
Menggambar sebuah huruf pada picture box 
Melakukan Ekstraksi Fitur  
Untuk mengenali suatu pola dari suatu 
karakter di dalam citra, kita membutuhkan 
adanya ciri-ciri khusus. Dan metode chain 
code akan melakukan penelusuran pixel-pixel 
objek dengan panduan arah mata angin 
kemudian akan ditemukan struktur pembentuk 
dari suatu objek. Diproses untuk mencocokkan 
rantai chain code .[5] 

Pada metode chain code Ciri yang 
bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda 
yang tinggi, sehingga pengelompokan pola 
berdasarkan ciri yang dimiliki dapat 
menghasilkan keakuratan yang tinggi[4]. 
Ekstrasi ciri adalah proses pengambilan ciri-
ciri dari suatu objek di dalam citra untuk 
membedakan objek yang satu dengan yang 
lain. Sebelum dilakukan ekstrasi ciri, biasanya 
perlu dilakukan binerisasi, thinning, dan 
normalisasi. 

Sedangkan Pada Naive Bayes, ada dua 
macam jenis data, yaitu data kategorikal dan 
data kontinyu. Data diskrit adalah data yang 

berupadata yang nilainya adalah bilangan asli. 
Contohnya adalah berat badan, nilai rupiah 
dari waktu ke waktu, dll.  
 Sedangkan data kategorik adalah 
datasemua data dengan bentuk akhir (Final 
Data) berupa data non-numerik, tetapi berupa 
kategori, level, pernyataan, symbol, penamaan, 
dll. Contohnya adalah jenis kelamin (L atau 
P), tempaty tinggal/region (Urban, Rural), 
tingkat pendidikan (SD, SMP, SLTA, PT), 
respon konsumen pada produk (Puas, Cukup, 
Kurang puas), dll.  
 Pada metode Naive Bayes, jenis data 
memang harus dibedakan karena perlakuan 
data akan berbeda.  
 
7. Hasil dan Pembahasan 

Dari percobaan yang dilakukan ada dua 
data, yaitu data training (berupa dataset yang 
diambil dari sumber penelitian) dan data test 
dimana data ini didapatkan dari inputan 
langsung secara random.  

 Untuk Dataset  sendiri terdapat  data 
dengan 26 huruf dan Untuk data test, 
digunakan 11 data secara random. Berikut 
adalah salah satu contoh hasil test pada 
gambar4. dan Gambar5. :  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Gambar4. Tampilan pengecekan awal, inputan 
data awal. 
 

 

 

 

 

 

Gambar5. Tampilan pengecakan hasil akhir 



Berdasarkan hasil pengujian yang 
dilakukan dengan menguji beberapa data uji. 
Dan gambar di atas, Berikut adalah hasil 
akurasi dari data train dan data test aplikais ini,  

 
Tabel1. Tabel Akurasi 

Data Train Data Uji Total 
akurasi 

75 % 85 % 80% 
 
Ket : 

• Untuk data train dari 26 data yang ada, 
12 data tidak cocok dengan pengujian.  

• Untuk Data uji, peneliti mengambil 11 
data yang diambil secara random dan 
ketujuh data benar.  
 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan 
terlihat bahwa penerapan mekanisme metode 
chain code dan naive bayes mampu melakukan 
ekstraksi fitur yang akurat. 

 
6. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji 
coba adalah sebagai berikut : 

• Implementasi Naive Bayes dan chain 
Pembacaan teks pada program ini satu 
huruf, yaitu tulisan huruf tidak boleh 
gandeng karena sistem hanya akan 
membaca dengan satu huruf. 

• Pengaturan input dan target pola pada 
pengkonversian teks disesuaikan 
dengan input dan target pattern pada 
pengambilan data huruf. 

• Dataset yang digunakan sebagai data 
train sebanyak 26 data dan data uji 
sebanyak 11 data yang diambil secara 
acak. Aplikasi ini memiliki keakuratan 
yang cukup baik, pada data train 
akurasinya mencapai 75 % sedangkan 
pada data uji sebesar 85% sehingga 
akurasi rata-ratanya mencapai 80%. 
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