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Abstrak
Binerisasi citra dokumen adalah sebuah langkah awal yang sangat penting dalam aplikasi pengenalan tulisan
(OCR). Proses binerisasi citra dokumen adalah langkah awal (pre-processing) yang bertujuan untuk
memisahkan piksel-piksel yang tergolong ke dalam bagian teks dengan piksel-piksel yang tergolong bagian
background. Apabila bagian teks dan bagian background citra dapat dipisahkan dengan baik, maka hasil dari
OCR pun dapat lebih ditingkatkan Permasalahan yang sering dijumpai dalam citra dokumen adalah terdapat
penyebaran pencahayaan yang tidak merata di beberapa bagian citra. Hal ini dapat dikarenakan citra tersebut
diambil menggunakan kamera digital atau kamera handphone, sehingga terdapat jarak antara dokumen
dengan kamera. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan metode binerisasi citra dokumen menggunakan
Filterisasi homomorphic untuk menanggulangi tingkat pencahayaan yang tidak merata. Hasilnya didapatkan
tingkat error yang rendah dari pengenalan OCR pada citra hasil filterisasi homomorphic dengan tingat error
tertinggi 8,76% sedangkan pada citra input yang sama tanpa proses homomorphic didapatkan tingkat error
hingga 99,06%.
Kata kunci : binerisasi, citra dokumen, filterisasi homomorphic, pencahayaan tidak merata.

1.

Pendahuluan

Binerisasi citra dokumen adalah sebuah
langkah awal yang sangat penting dalam aplikasi
pengenalan tulisan (OCR). Proses binerisasi citra
dokumen adalah langkah awal (pre-processing)
yang bertujuan untuk memisahkan piksel-piksel
yang tergolong ke dalam bagian teks dengan
piksel-piksel yang tergolong bagian background.
Apabila bagian teks dan bagian background citra
dapat dipisahkan dengan baik, maka hasil dari
OCR pun dapat lebih ditingkatkan [1].
Permasalahan yang sering dijumpai dalam
citra dokumen adalah terdapat penyebaran
pencahayaan yang tidak merata di beberapa
bagian citra [2]. Hal ini dapat dikarenakan citra
tersebut diambil menggunakan kamera digital
atau kamera handphone, sehingga terdapat jarak
antara dokumen dengan kamera. Tidak seperti
pada mesin scanner yang tidak memiliki jarak
antara dokumen dengan scanner pada proses
pembuatan citra dokumennya. Jarak ini yang
memungkinkan adanya perbedaan pencahayaan
pada citra dokumen tersebut.
Binerisasi umumnya digunakan dengan
menggunakan sebuah nilai threshold. Nilai
threshold ini digunakan sebagai nilai ambang
batas piksel mana yang masuk kategori
foreground dan piksel mana yang masuk kategori
background. Umumnya digunakan sebuah nilai
threshold secara global untuk setiap piksel di
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sebuah citra. Namun, apabila menggunakan nilai
threshold global, untuk binerisasi citra dokumen
dengan permasalahan pencahayaan tidak merata
ini, seringkali terdapat banyak bagian teks yang
hilang jika bagian teks tersebut berada pada
daerah yang terlalu terang atau terlalu gelap.
Bagian teks yang hilang dari proses binerisasi ini
otomatis tidak muncul di hasil OCR.
Cara lain yang digunakan dalam melakukan
binerisasi yakni dengan menetapkan beberapa
nilai threshold untuk beberapa bagian lokal di
citra dokumen. Nilai threshold ini dinamakan nilai
threshold lokal karena hanya digunakan di
beberapa bagian lokal kecil saja. Namun,
penggunaan threshold lokal ini membutuhkan
pembagian citra ke bagian-bagian kecil dan juga
pemilihan threshold di setiap bagian yang tepat.
Hal ini dapat menyebabkan tingginya tingkat
komputasi untuk melakukan proses binerisasi.
Oleh karena itu, pada penelitian ini
diusulkan metode binerisasi citra dokumen
menggunakan Filterisasi homomorphic [3] untuk
menanggulangi permasalahan pencahayaan tidak
merata. Metode filterisasi homorphic ini dapat
digunakan untuk menormalisasi pencahayaan
yang tidak merata sehingga didapatkan citra
dengan pencahayaan yang lebih merata. Citra
yang telah memiliki pencahayaan yang merata
tersebut kemudian dibinerisasi dengan binerisasi
global menggunakan metode binerisasi otsu tanpa
dibagi menjadi citra lokal.
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2.

Tinjauan Pustaka

Berikut ini dijelaskan beberapa penelitian
terkait tentang binersiasi citra dokumen.

2.2.2 Chou et.al.
Permasalahan binerisasi yang dihadapi oleh
Chou dkk. ini adalah binerisasi untuk citra
dokumen yang diambil menggunakan kamera.
Karakteristik citra dokumen yang diambil
menggunakan kamera umumnya memiliki
pencahayaan yang tidak merata.
Algoritma yang diusulkan oleh Chou dkk.
adalah dengan menggunakan binerisasi lokal.
Citra input dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian
kecil dan dilakukan binerisasi tersendiri disetiap
bagian kecil tersebut. Chou dkk. juga
mendefinisikan beberapa jenis daerah di citra
dokumen yang harus diberikan penganganan yang
berbeda. Setiap jenis daerah tersebut diambil
fitur-fitur pendukungnya seperti hasil dari nilai
threshold otsu dan nilai threshold otsu minimum
diantara bagian tetangganya, mean dan standar
deviasi dari sebaran nilai piksel di daerah
tersebut. Penganganan di setiap daerah sangat
tergantung dari fitur-fitur yang didapatkan
tersebut. Ada 4 pilihan nilai threshold yang akan
digunakan, yaitu: nilai minimum, nilai
maksimum, nilai threshold otsu dan nilai
threshold otsu yang paling minimum diantara
daerah-daerah tetangganya.

2.2.1 Ntirogianis, K. et.al.

3.

Penelitian yang dilakukan oleh Ntirogianis
dkk. mengangkat permasalahan dalam melakukan
binerisasi citra dokumen dengan tulisan tangan.
Citra dokumen dengan tulisan tangan memiliki
tantangan yang lebih sulit untuk aplikasi OCR
dibandingkan dengan citra dokumen tulisan dari
hasil ketikan. Tulisan tangan memiliki struktur
yang sangat beragam dibandingkan ketikan.
Sehingga sangat menyulitkan untuk aplikasi OCR
mengenali setiap huruf yang ada di citra documen
tersebut. Selain itu, citra dokumen tulisan tangan
yang menjadi inputan juga seringkali merupakan
citra dari dokumen-dokumen bersejarah yang
sudah sangat lama. Kualitas dari dokumen asli
sudah menurun sehingga citra dokumennya pun
tidak terlalu bagus [1].
Langkah-langkah yang dilakukan oleh
Ntirogiannis
dkk.
dalam
memecahkan
permasalahan binerisasi citra dokumen dengan
tulisan tangan adalah sebagai berikut: Pertamatama dilakukan estimasi background dengan
menggunakan metode inpainting. Selanjutnya
dilakukan normalisasi citra untuk meratakan
pencahayaan yang tidak seimbang. Binerisasi
Otsu digunakan untuk melakukan binerisasi
secara global. Kemudian dari citra yang
dinormalisasi juga dilakukan binerisasi lokal.
Hasil dari binerisasi global dan lokal kemudian
digabung menjadi satu untuk mendapatkan hasil
akhir dari metode yang diusulkan.

Pada bagian ini dijelaskan data, algoritma
dan alur penelitian yang digunakan dalam
melakukan penelitian ini.

Pada bagian ini diberikan materi-materi
terkait dengan tinjauan pustaka dan landasan teori
yang digunakan pada penelitian ini.
2.1 Filterisasi Homomorphic
Proses
Filterisasi
Homomorphic
dimaksudkan untuk menormalisasi tingkat
iluminasi yang berbeda-beda pada daerah citra.
Proses Filterisasi Homomorphic dilakukan di
domain frekuensi dengan sebelumnya melakukan
proses ln citra input. Kemudian citra ln diubah ke
domain frekuensi dengan Transformasi
Fourier untuk difilter di domain tersebut. Setelah
difilter, citra dikembalikan menggunakan proses
inverse Transformasi Fourier. Keluaran proses
inverse diexponensial sebagai proses balik dari
proses ln citra di awal Gambar 1 menjelaskan
langkah-langkah proses Filterisasi Homomorphic
seperti yang dijelaskan dalam [3].
2.2 Penelitian Sebelumnya

Metode Penelitian

Input citra

ln citra

DFT

Filter Spektrum

Inverse DFT

exp citra
Gambar 1. Alur Filterisasi Homomorphic
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3.1 Alur Penelitian
Alur penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama
dilakukan
pendefinisian
masalah
untuk
memberikan gambaran permasalahan yang
dihadapi dengan jelas. Selanjutnya dilakukan
studi literatur untuk mempelajari penelitian terkait
dan kemudian mencari solusi yang terbaik untuk
permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya
mencoba menerapkan solusi yang ditawarkan ke
dalam implementasi algoritma dan melakukan
evaluasi terhadap hasil yang didapatkan.
3.2 Algoritma
Citra dokumen pada penelitian ini akan di
ubah menjadi citra grayscale terlebih dahulu.
Kemudian citra dokumen tersebut dibagi kedalam
beberapa bagian lokal untuk difilterisasi dengan
menggunakan filterisasi homomorphic [3]. Alur
filterisasi homomorphic dapat dilihat pada
Gambar 1. Hasil filterisasi masing-masing
kemudian di binerisasi dengan binerisasi otsu [4]
dan hasilnya disatukan kembali menjadi citra
yang lengkap. Berikutnya hasil binerisasi yang
telah disatukan menjadi citra yang lengkap
tersebut dimasukkan ke aplikasi OCR. Teks hasil
OCR dibandingkan dengan teks asli dan
dievaluasi persentase karakter yang dikenali dan
sesuai dengan citra aslinya.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Gambar 2. Contoh Citra Dokumen.
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3.3 Data Citra Input
Citra input dari penelitian ini adalah citra
dokumen yang diambil dengan menggunakan
kamera digital dari smartphone. Kamera digital
tersebut memiliki resolusi 5 Mega Piksel. Citra
dokumen yang diambil memiliki pencahayaan
yang tidak merata dengan ukuran 512 x 512. Citra
dokumen tersebut dapat dilihat pada Gambar 2
(a)-(e). Kelima citra tersebut memiliki perbedaan
tingkat pencahayaan yang berbeda-beda dengan
dengan Citra pada Gambar 2 (a) memiliki tingkat
perbedaan pencahayaan yang terrendah hingga
Gambar 2 (e) memiliki tingkat perbedaan
pencahayaan yang paling tinggi.
3.4 Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan membandingkan
hasil OCR dari hasil binerisasi citra dokumen.
Seberapa banyak teks hasil OCR sesuai dengan
teks aslinya.
4.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini diberikan hasil dari
penelitian yang dilakukan dan juga diberikan
pembahasan dari hasil yang didapatkan.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Gambar 3. Hasil Filterisasi Homomorphic.
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(a)

(b)

(e)
Gambar 5. Hasil Otsu Tanpa Homomorphic.
Tabel 1. Perbandingan Tingkat Error OCR
File
Dengan
Tanpa
Input
Homomorphic
Homomorphic
Input 1
6,45 %
63,87 %
Input 2
8,77 %
77,14 %
Input 3
6,26 %
65,50 %
Input 4
3,00 %
68,38 %
Input 5
8,77 %
99,06 %

4.1 Hasil Filterisasi Homomorphic

(c)

(d)

Filterisasi Homomorphic yang diterapkan
pada penelitian ini menggunakan filter
butterworth yang diadopsi dari [5]. Rumus filter
tersebut adalah sebagai berikut:

(1)

(e)
Gambar 4. Hasil Otsu Setelah Homomorphic.

dengan nilai parameter γH dan γL masing-masing
adalah 1,7 dan 0,03 serta nilai n = 1. Nilai-nilai
dari parameter tersebut diadopsi dari paper [5].
Rangkaian proses Filterisasi homomorphic
tersebut diimplementasikan ke dalam bahasa
pemrograman python dan menggunakan library
opencv. Hasil dari proses homomorphic dapat
dilihat pada Gambar 3. Masing-masing citra pada
Gambar 3 dari (a) hingga (e) merupakan hasil
homomorphic dari citra pada Gambar 2 dari (a)
hingga (e).
4.2 Hasil Binerisasi Otsu

(a)

(b)

(c)

(d)

Setelah proses filterisasi homomorphic,
dilakukan proses binerisasi menggunakan metode
binerisasi otsu [4]. Hasil dari proses tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4.
Sebagai hasil perbandingan, dilakukan
proses binerisasi otsu langsung tanpa didahului
proses filterisasi homomorphic. Hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 5. Baik pada Gambar 4
maupun Gambar 5, citra (a) hingga (e) merupakan
citra (a) dan citra (e) dari Gambar 2 secara
berurutan.
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4.3 Hasil OCR
Setelah
dilakukan
binerisasi,
maka
dilakukanlah proses OCR memanfaatkan program
tesseract. Setelah didapatkan hasil OCR, teks
hasil ini dibandingkan dengan teks ground truth.
Hasilnya didapatkan tingkat error pengenalan
seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Tingkat error
ini didapatkan dengan menghitung jumlah
karakter yang tidak dapat dikenali dan
dibandingkan dengan seluruh karakter di ground
truth.
4.4 Pembahasan
Dari hasil yang didapatkan dapat dilihat
bahwa filterisasi homomorphic telah efektif untuk
mengurangi tingkat error dari pengenalan OCR
tesseract. Error pengenalan OCR tesseract ini
didapatkan karena pada hasil binerisasi otsu
banyak bagian dari citra input dikategorikan
termasuk bagian teks (foreground) dan diberi nilai
piksel hitam sehingga karakter-karakter pada
bagian yang berpencahayaan rendah tersebut tidak
dapat dikenali. Selain itu, pada bagian yang
berpencahayaan tinggi, beberapa karakter juga
terhapus dan dianggap termasuk pada bagian
kertas (background) seperti dapat dilihat pada
Gambar 5. Padahal hasil idealnya adalah setiap
bagian teks (foreground) diubah menjadi hitam
dan setiap bagian kertas (background) diubah
menjadi putih. Kesalahan binerisasi Otsu tersebut
dapat ditanggulangi dengan melakukan proses
filterisasi homomorphic sebelum proses binerisasi
otsu. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, Proses
filterisasi
homomorphic
telah
berhasil
menyeragamkan tingkat pencahayaan sehingga
hasil dari proses binerisasi otsu-nya dapat lebih
baik dalam mengkategorikan mana piksel yang
masuk ke bagian teks dan piksel yang masuk
bagian kertas seperti ditunjukkan pada Gambar 4.
Hasil
pengenalan
karakter
OCR
menggunakan tesseract menunjukkan tingkat
pengenalan
setelah
proses
filterisasi
homomorphic
yang
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan tanpa menggunakan filterisasi
homomorphic dengan tingkat error paling tinggi
hanya mencapai 8,77% untuk hasil dengan
filterisasi homomorphic. Sedangkan hasil tanpa
filterisasi homomorphic mencapai tingkat error
hingga 99.06%. Kedua tingkat error tertinggi
didapatkan dari citra input ke-5. Citra input ke-5
ini merupakan citra dengan tingkat perbedaan
pencahayaan yang tinggi. Citra ini ditunjukkan
pada Gambar 2 (a). Citra tersebut hampir 70%
bagiannya tertutupi oleh bayangan sehingga
memiliki tingkat pencahayaan yang rendah,
sedangkan bagian yang tidak terkena bayangan
memiliki tingkat pencahayaan yagn tinggi.
Kesalahan OCR tesseract yang sangat tinggi saat
memproses citra ini tanpa filterisasi homomorphic
dikarenakan hampir seluruh bagian yang terkena
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bayangan dikategorikan ke dalam piksel hitam
sedangkan bagian yang tidak terkena bayangan
sebagian besar berpiksel putih. Teks pada bagian
terkena bayangan otomatis tidak dapat dikenali,
sedangkan beberapa piksel teks pada bagian tidak
berbayangan dikategorikan ke dalam piksel putih.
Hal tersebut yang membuat pengenalan OCR
tesseract sangat rendah pada citra input ini.
5.

Simpulan

Pada penelitian ini dilakukan proses
binerisasi citra dokumen yang memiliki
permasalahan pencahayaan tidak
merata.
Langkah-langkah binerisasi yang ditempuh untuk
menanggulangi permasalahan tersebut adalah
dengan
menggunakan
proses
filterisasi
homomorphic sebelum melakukan binerisasi
dengan metode otsu. Hasil binersiasi setelah
filterisasi homomorphic menunjukkan citra
dokumen dengan permasalahan pencahayaan
tidak merata tersebut dapat dibinerisasi dengan
baik. Hasil binerisasi diuji dengan menggunakan
OCR Tesseract dan menghasilkan tingkat error
pengenalan yang rendah dan jauh lebih dari
tingkat error hasil pengenalan OCR dari citra
biner tanpa filterisasi homomorphic.
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian
selanjutnya adalah melakukan perbandingan
metode homormophic filtering ini dengan metode
lainnya yang umumnya digunakan untuk
permasalahan binerisasi pada citra dokumen
dengan pencahayaan tidak merata.
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