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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Pada Bab ini dipaparkan beberapa kesimpulan dan saran dari pelaksanaan 

tugas akhir ini. Kesimpulan dan saran didapat melalui seluruh proses yang 

terdapat pada tugas akhir ini. 

6.1. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan perancangan dan pembuatan sistem pada aplikasi 

Pengenalan Pola Tanda Tangan Mengunakan Metode Modified Direction 

Feature (MDF) Dan Algoritma Voting Feature Interval 5 (VFI-5) serta 

melakukan uji coba dan evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses-proses ekstraksi ciri yang dilakukan  menggunakan metode MDF 

pada citra tanda tangan yaitu merubah nilai piksel citra tanda tangan hasil 

preprocessing dengan nilai arah, membentuk matriks TF dan DF dari 4 

arah yaitu kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dan bawah ke atas 

(TF), kemudian mengabungkan semua matriks TF dan DF sehingga 

membentuk vektor ciri. Pada algoritma VFI-5 terbagi atas 2 tahap yaitu 

tahap pelatihan dan klasifikasi. Proses-proses yang dilakukan pada tahap 

pelatihan yaitu proses pencarian nilai minimum dan maksimum tiap fitur 

tiap kelas citra tanda tangan hasil ekstraksi ciri, proses pencarian 

keberadaan nilai instance pelatihan pada interval (end points) sebagai 

nilai vote instance pelatihan, proses normalisasi pertama hasil vote nilai 

instance pelatihan pada interval (end points) tiap fitur, dan proses 

normalisasi kedua dari hasil normalisasi pertama. Setelah itu dilakukan 

tahap klasifikasi, adapun proses-proses yang dilakukan pada tahap 

klasifikasi citra tanda tangan hasil ekstraksi ciri yaitu proses pencarian 

keberadaan nilai instance pengujian pada interval (end points) sebagai 

nilai vote instance pelatihan pada interval normalisasi kedua dan proses 

akumulasi nilai vote untuk tiap kelas. Kemudian nilai vote tertinggi 

berdasarkan kelas dijadikan sebagai prediksi hasil perhitungan 

menggunakan algoritma VFI-5. 
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2. Pada sistem pengenalan pola tanda tangan ini, dapat mengenali citra 

tanda tangan dengan nilai akurasi tertinggi diperoleh sebesar 93,33% 

dengan jumlah transisi yang digunakan yaitu 4. Semakin besar jumlah 

transisi yang digunakan, semakin tinggi tingkat akurasi yang diperoleh 

dari pengenalan citra uji coba. Jumlah data pelatihan yang digunakan 

juga sangat berpengaruh dalam proses pengenalan citra tanda tangan. 

Semakin banyak jumlah data pelatihan, semakin tinggi tingkat akurasi 

yang diperoleh dari uji coba pengenalan citra tanda tangan. 

6.2. Saran 

Saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian dilakukan dengan kasus yang berbeda dari pengenalan pola 

tanda tangan tetapi masih menggunakan metode ekstraksi ciri MDF dan 

algoritma klasifikasi VFI-5 misalnya seperti kasus pengenalan huruf 

aksara jawa, pengenalan huruf bali, pengenalan pola huruf Jepang dan 

masih banyak kasus yang perlu diadakan penelitian lainnya. 

2. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai tingkat akurasi dengan kasus 

yang berbeda dan menggunakan metode ekstraksi ciri MDF dan 

algoritma klasifikasi VFI-5. 

 


