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Abstrak 
 

Karakter huruf Jepang (kana) merupakan karakter yang cukup kompleks dan memiliki karakteristik 
unik dibandingkan dengan karakter latin, apalagi bila ditulis dengan tulisan tangan. Huruf Jepang dapat 
terdiri atas hiragana dan katakana yang memiliki aturan penulisan tersendiri. Sehingga proses 
pengenalan pola kana juga memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Faktor lain yang menyebabkan 
proses pengenalan tulisan tangan kana sulit untuk dilakukan adalah variasi bentuk tulisan yang cukup 
tinggi dikarenakan tulisan kana yang dihasilkan oleh setiap orang akan memiliki bentuk yang berbeda. 
Dalam penelitian ini dikembangkan suatu sistem pengenalan karakter tulisan tangan huruf Jepang (kana)  
dengan menggunakan metode Direction Feature Extraction (DFE) untuk mengekstrak pola (feature) huruf 
Jepang serta menggunakan Learning Vector Quantization (LVQ) sebagai klasifier. Kombinasi DFE dan 

LVQ dapat menghasilkan sebuah sistem yang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mengenali kana. 
Kata kunci: pengenalan pola, kana, hiragana, katakana,  DFE,  LVQ 

Abstract 
 

Japanese letter (kana) is a very unique and complex character compared to usual Roman’s letter, more 
over if it a hand writing letter. Japanese letter can be grouped as hiragana and katana, where both of 
them has different writing rule. That’s why the process to recognize kana pattern has a high difficulty 
level.  Another factor that cause recognizing process difficult to do is a highly variances shape of kana 
because kana that written by someone usually will have different shape with the others. In this research, 
we have develop a character recognition system to recognize handwriting Japanese letter (kana) using 
Direction Feature Extraction (DFE) as method to extract features of Japanese letter and Learning Vector 

Quantization (LVQ) as a classifier.  By combine DFE and LVQ to build the system, we have achieve a good 
accuracy level of recognize kana. 
Keywords: pattern recognition, kana, hiragana, katakana, DFE, LVQ 
 

1. Pendahuluan  

Pengenalan karakter merupakan salah satu 
studi dalam bidang pengenalan pola (Pattern 
Recognation) dimana hasil akhir dari proses 
pengenalan pola dapat dipergunakan untuk berbagai 
kebutuhan yang lain seperti: melakukan proses 
automasi (pengenalan plat kendaraan), proses 
translasi huruf tertentu menjadi huruf latin yang 
nantinya dilanjutkan dengan proses translasi bahasa  
dan berbagai hal lainnya. Salah satu teknik dalam 
melakukan pengenalan pola adalah dengan 
menggunakan metode statistik dimana dalam 
metode ini akan dilakukan proses perhitungan 
secara matematik terhadap ciri (feature) yang 
dimiliki oleh suatu data[6]. 

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan 
untuk proses ekstraksi ciri (feature extraction) dari 
suatu data citra, dimana metode yang digunakan 
harus sesuai dengan karakteristik pola yang 
diproses[6]. Direction Feature Extraction (DFE) 
merupakan salah satu metode ekstraksi ciri yang 
sesuai digunakan mengekstrak cirri dari pola yang 
berorientasi “arah” dan keterkaitan data yang 
membangun ciri “arah” tersebut. 

Secara tradisional tulisan Jepang ditulis secara 
vertikal, dimulai dari sudut kanan atas kertas. Cara 
lain menulis tulisan Jepang adalah secara horisontal 
dari kiri atas kertas, seperti layaknya cara menulis 
tulisan latin. Untuk menulis huruf Jepang kita dapat 
menggunakan aturan kanji dan syllabaries (kana). 
Melihat data citra dari sebuah kana dimana terdapat 
keterkaitan antarpixel dan arah dari pixel yang 
membentuk kana maka DFE dapat digunakan  
untuk melakukan proses ekstraksi ciri terhadap data 
citra kana. 

Dalam penelitian ini akan digunakan data 
masukan berupa data citra sebuah huruf Jepang 
yang ditulis dengan tangan dimana DFE digunakan 
untuk mengektrak ciri arah  terhadap pixel 
penyusun huruf Jepang kemudian dilanjutkan 
dengan pembangunan vector ciri (berupa kondisi 
statistic kode arah). Vector ciri yang dihasilkan 
digunakan  sebagai inputan untuk proses klasifikasi 
dengan menggunakan Learning Vector 
Quantization (LVQ) dengan tujuan untuk 
memetakan tulisan tangan karakter Jepang menjadi 
tulisan latin. Selain itu, dalam penelitian ini 
dilakukan analisis faktor-faktor yang 
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mempengaruhi  performansi dari sistem pengenalan 
yang dibuat. 

 
2. Pengenalan Pola Huruf Jepang  

 

Pengenalan pola  merupakan salah satu  
tahapan dalam proses pengolahan citra digital 
dalam bidang Computer Vision [1], seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 1. Proses pada suatu citra dalam 

Computer Vision 

 
2.1 Huruf Jepang (Kana – Katakana Hiragana) 

 

Secara umum sistem penulisan karakter kanji 
sulit untuk digunakan dan dipelajari, hal ini 
dikarenakan begitu banyaknya jenis karakter kanji. 
Tidak seperti huruf alphabet yang tidak mempunyai 
arti bila berdiri sendiri, setiap karakter kanji 
mempunyai arti minimal satu arti untuk satu 
karakter [8]. Sistem penulisan huruf Jepang secara 
syllabarie (kana) berbeda dengan huruf kanji,  
dimana huruf kana tidak merepresentasikan arti 
melainkan merepresentasikan bunyi suku kata [8]. 
Terdapat dua jenis huruf kana yaitu Katakana dan 
Hiragana  
 

Huruf Katakana  
Huruf Katakana terdiri dari 46 kharakter yang 
melambangkan suku kata, pada umumnya huruf 
katakana digunakan untuk menuliskan kata-kata 
bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, 
dan bahasa Jerman. Sebagai contoh jika kita akan 
menuliskan kata “camera” maka dituliskan カメラ 
(kamera). Katakana juga digunakan untuk 
menuliskan nama-nama penulis dan tempat asing, 
seperti “America” ditulis アメリカ(Amerika) [8].  
 

Huruf Hiragana  
Hiragana digunakan untuk menuliskan kata-kata 
Jepang pada umumnya. Huruf hiragana juga 
digunakan untuk memberi keterangan pada kata-
kata Jepang yang ditulis dengan huruf kanji [8]. 
Pada awalnya huruf hiragana terdiri dari 48 

sukukata, namun simbol untuk sukukata “wi” dan 
“we” telah dihapuskan oleh Departemen Pendidikan 
Jepang pada tahun 1946, sehingga menjadi 46 suku 
kata [8]. Perubahan ini merupakan sebagian dari 
perbaikan bahasa. 
 
2.2  Direction Feature Extraction  

 

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 [5]. 
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 terlebih 
dahulu. Dalam penelitian  ini digunakan metode 
ekstrasi ciri “Direction Feature Extraction” untuk 
menemukan ciri dari setiap objek. Penggunaan 
metode “Direction Feature Extraction”, karena 
kebanyakan komponen huruf Jepang terdiri dari 
garis-garis. 

 Di dalam metode Direction Feature 
Extraction pencarian ciri-ciri dari setiap karakter, 
dilakukan dengan cara penentuan arah garis dari 
piksel-piksel foreground yang ada di dalam citra 
karakter [2]. Kemudian mengubahnya menjadi nilai 
vektor yang diperlukan untuk proses selanjutnya. 
Arah dari elemen-elemen garis setiap citra karakter 
cukup berbeda. Hal tersebut yang menyebabkan 
arah dari elemen-elemen garis di dalam karakter 
dapat dijadikan ciri khusus dari citra karakter yang 
dikenali [7]. Di dalam penelitian ini digunakan 
empat arah garis yang berbeda seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 2 sebagai ciri yaitu: 
horizontal, diagonal kanan, vertikal, dan diagonal 
kiri.  

 
    

Vertikal Diag-
onal 

Kanan 

Hori-
zontal 

Diagona
l Kiri 

 
Gambar 2. Orientasi Arah Garis Dalam DFE 

 

Untuk membedakan keempat arah garis 
tersebut diperlukan suatu pengkodean dari setiap 
arah garis. Dalam penelitian ini arah garis vertikal 
dikodekan dengan angka “2”, arah garis diagonal 
kanan dikodekan dengan angka “3”, arah garis 
horisontal dikodekan dengan angka “4”, dan arah 
garis diagonal kiri dikodekan dengan angka “5”. 
Kode-kode tersebut akan menggantikan piksel-

Scene 
Perangkat Akuisisi 

Ex: Scanner, kamera 
Digital 

Preprocessing 
Data Citra 

Intermediate 
Processing 
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piksel hitam dari suatu citra karakter. Langkah 
dalam penerapan DFE adalah sebagai berikut: 
1. Lakukan pelabelan terhadap data citra yang 

bukan back-ground 
2. Setelah dilakukan pelabelan terhadap data 

citra, maka dilakukan perhitungan nilai 
statistik untuk setiap kode arah dengan rumus 
[3]: 

( ) jumlah pixel dengan kode nK n
ukuran matriks yang digunakan

  

Ilustrasi pelabelan dapat dilihat pada Gambar 
3. 

3. Membangun vektor ciri (feature vector) 
feature yang terdiri dari 4 pasangan informasi 
tentang ada tidaknya pixel dengan kode arah 
tertentu dan nilai statistiknya (Tabel 1) 

 
Tabel 1. Informasi dalam Vektor Ciri 

Vector 1 Menyatakan ada tidaknya pixel dengan 
kode arah ‘2’ 

Vector 2 Berisi nilai statisttik pixel dengan kode 
arah ‘2’ 

Vector 3 Menyatakan ada tidaknya pixel dengan 
kode arah ‘3’ 

Vector 4 Berisi nilai statisttik pixel dengan kode 
arah ‘3’ 

Vector 5 Menyatakan ada tidaknya pixel dengan 
kode arah ‘4’ 

Vector 6 Berisi nilai statisttik pixel dengan kode 
arah ‘4’ 

Vector 7 Menyatakan ada tidaknya pixel dengan 
kode arah ‘5’ 

Vector 8 Berisi nilai statisttik pixel dengan kode 
arah ‘5’ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Proses Pelabelan Data Citra 
 

3.  Klasifikasi dengan LVQ 
 
LVQ merupakan salah satu jenis metode Jaringan 

Syaraf Tiruan Supervised Learning pada lapisan 
kompetitif [5]. LVQ adalah suatu metode untuk 
melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif 
(competitive layer net) yang terawasi (supervised 
learning). Dalam LVQ, data dianggap sebagai 
vektor vektor input.  Data dapat dinotasikan sebagai 
Xi Є Rd untuk i=1...n, dimana n adalah banyaknya 

data. Kemudian data-data tersebut dilatih sesuai 
dengan pola-pola yang sesuai, untuk lebih 
mudahnya pola-pola setiap data data dinotasikan 
sebagai yi Є{1,2,3,…,m}untuk i=1,2...n dimana n  
adalah banyaknya data dan m adalah banyaknya 
pola yang dilatih. Pada tahap identifikasi pola, LVQ 
mengelompokannya ke dalam pola yang 
mempunyai jarak Euclidian paling dekat. Gambar 4 
menunjukkan arsitektur LVQ  [4] yang digunakan. 

 

x1

x2

x3

x4

x5

x6

||x-w1||

||x-w2||

F1

F2

y_in1

y_in2

y1

y2

 
 

Gambar 4. Arsitekture LVQ 
 

Adapun algoritama dari metode LVQ adalah : 
1. Tetapkan bobot (w), Masimum epoh 

(MaxEpoh), error minimum yang diharapkan 
(Eps), Learning rate (α). 

2. Masukkan : 
 Input  : x(m,n); 
 Target : T(1,n) 

3. Tetapkan kondisi awal : 
 epoh =0; 
 err =1 

4. Kerjakan jika (epoh<MaxEpoh) atau (α > eps) 
a. epoh= epoh+1; 
b. Kerjakan untuk i=1 sampai n 

i. Tentukan J hingga ||x – wj|| minimum 
(sebut sebagai Cj) 

ii. Perbaiki wj dengan ketentuan : 
 Jika T = Cj maka :  
wj(baru) = wj(lama) + α[x– wj(lama)] 
 Jika T ≠ Cj maka : 
wj(baru) = wj(lama) -  α[x– wj(lama)] 

c. Kurangi nilai α 
Keterangan notasi : 
x  vektor pelatihan (x1,…,xi, …, xn) 
T   kategori yang benar untuk vector pelatihan 
wj  vektor bobot unit output j (w1j, …,wij,…, 

wnj). 
Cj   kategori yang diwakili oleh unit output j 
||x – wj||  jarak euclidean antara vektor input dan 

vector bobot untuk unit output j. 
 
4.  Perancangan dan Pengujian Sistem 

 

Langkah awal dari penelitian ini adalah 
menentukan siklus Input-Proses-Output dari sistem 
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yang  dibangun. Secara garis besar dilakukan proses 
sebagai berikut: 
1. Pengambilan data tulisan Jepang (data 

aquisition) menjadi citra digital untuk data 
training dan data uji, 

2. Pre-processing citra digital, 
3. Pencarian ciri arah dengan menggunakan DFE 

dilanjutkan dengan pembangunan vector ciri, 
4. Pengklasifikasian dengan menggunakan LVQ 

dengan keluaran berupa tulisan latin beserta 
jenis (Hiragana atau Katakana) dari tulisan 
tangan karakter Jepang 

 
Secara umum sistem yang akan dibangun dapat 
dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5.  Gambaran Umum Sistem Yang 

Dibangun 
 

Proses detail dari sistem yang akan dibangun dapat 
dilihat pada Gambar 6. 

SCANNING

DIRECTION FEATURE 

EXTRACTION

JST LVQ

TULISAN

TANGAN

BINERISASI
CITRA

BINER

PREPROCESSING

THINNING

CROP EDGE

NORMALISASI

CITRA TIPIS

CITRA 

*bmp

CITRA 

*bmp

CITRA

TIPIS

CITRA

CROP

CITRA

NORMAL

THINNING

Hasil Klasifikasi

 
 

Gambar 6. Detail Sistem Yang Dibangun 

Agar sistem yang dibangun memiliki peformansi 
yang baik dan ‘reliable’ maka perlu dilakukan 
pengujian khusus dalam beberapa proses dan 
parameter yang digunakan. Melihat alur kerja 
sistem pada gambar 5 dan sesuai dengan tujuan 
penelitian ini, maka kami memfokuskan pada: 
1. Proses pre-processing data masukkan, 
2. Pengaturan parameter yang digunakan dalam 

metode DFE, 
3. Pengujian realibilitas klasifikasi dengan 

menggunakan beberapa skenario dalam 
pengaturan pemakaian data training dan data uji 
dalam LVQ. 

 
Proses Preprocessing Data 
Proses preprocessing data merupakan salah tahap 
yang menentukan keberhasilan dari proses 
pengenalan pola [3]. Pada tahap ini data citra 
masukan akan diubah menjadi data citra yang lebih 
sesuai untuk diproses oleh DFE. Proses pre-
processing yang dilakukan meliputi modifikasi 
ketebalan (thinning),  penyamaan ukuran data citra 
(normalisasi), serta menghasilkan posisi yang 
seragam (crop edge).  
Untuk melihat efek dari proses preprocessing maka 
kami merancang skenario penerapan preprocessing 
dengan target akhir yang sama yaitu data citra 
karakter kana tersusun atas 1 pixel saja. Skenario 
tahap preprocessing yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7.  Skenario Tahap Pre-processing 
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Parameter Direction Feature Extraction 
Salah satu karakteristik menarik yang dapat dilihat 
pada metode DFE adalah pada mekanisme 
penghasilan nilai feature dimana salah satu 
informasi feature dihasilkan dengan menggunakan 
rumus statistik. Kelemahan metode statistik dalam 
melakukan pengukuran untuk sebuah citra digital 
adalah dimana pada teknik statistik tidak 
memperhitungkan posisi dari pixel (keterkaitan 
antar pixel) padahal informasi dapat digunakan 
untuk membedakan antara satu karakter dengan 
karakter yang lainnya. Untuk mengatasi kelemahan 
metode statistik maka dilakukan pembagian data 
inputan citra menjadi beberapa bagian dengan 
konsekuensi menambah jumlah vector ciri yang 
dihasilkan. Pada penelitian ini dilakukan empat 
jenis pembagian data citra yaitu 16 bagian, 9 
bagian, 6 bagian, dan 4 bagian 
 

Perancangan LVQ 
LVQ merupakan salah satu metode klasifikasi yang 
cukup handal, seperti teknik klasifikasi jaringan 
saraf tiruan lainnya yang bersifat supervised maka 
peformansi LVQ sangat tergantung pada proses 
pelatihan yang dilakukan. Untuk membangun 
sistem yang reliable maka dilakukan beberapa 
pengetesan terhadap mekanisme LVQ dengan cara 
mengatur data pelatihan yang dimasukkan. Adapun 
skenario yang direncakan dalam mengukur 
peformansi LVQ yaitu:: 
1. Melihat peformansi LVQ dalam mengenali 

data tulisan tangan dengan jumlah data latih 
terbatas. Dalam skenario ini setiap responden 
akan menulis kana sebanyak 10 kali. Kemudian 
dilakukan pembagian ukuran data latih menjadi 
2, 4, 5, 10 sample tulisan untuk setiap 
responden. Hasil pelatihan akan digunakan 
untuk mengenali 1 buah sample tulisan dari 
setiap responden. 

2. Menguji kemampuan LVQ untuk 
menghasilkan ciri yang umum. Hal ini akan 
diuji dengan berusaha mengenali tulisan tangan 
milik responden yang belum pernah dilatihkan. 
Dalam skenario ini responden akan  dibagi 
menjadi 2 yaitu responden_A untuk data latih 
dan responden_B untuk data uji. Setiap 
responden akan menulis kana sebanyak 10 kali. 
Kemudian dilakukan proses pelatihan LVQ 
dengan mengatur menggunakan data milik 
reponden_A, dimana jumlah responden_A  
yang digunakan dibagi menjadi 2, 3, 4, 5 orang. 
Hasil pelatihan akan digunakan untuk 
mengenali tulisan kana milik responden_B. 
 

4. Hasil Pengujian 
 

Berdasarkan skenario pengujian yang diberi-
kan untuk tahap pre-processing, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 7, diperoleh hasil seperti 
terlihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Hasil Pengujian Pre-processing 

 
Berdasarkan pada gambar 8, terlihat bahwa 
penerapan skenario pada Gambar 7.c yaitu: 
binerisasi, thinning, crop edge, normalisasi, dan 
thinning menghasilkan data citra hasil sesuai 
dengan yang diharapkan dimana ketebalan data 
citra menjadi 1 pixel dan  posisi yang sesuai (batas 
atas, bawah, kiri dan kanan berpotongan dengan 
data citra hasil) 

 Berdasarkan skenario pengujian  yang diberi-
kan untuk  parameter DFE diperoleh hasil  
seperti terlihat pada Gambar 9. 
 

 
 

Gambar 9. Hasil Pengujian Pembagian DFE 
 

Berdasarkan Gambar 9, terlihat bahwa dengan 
semakin banyaknya pembagian yang digunakan 
pada DFE dapat memperbaiki nilai akurasi sistem,  
dengan asumsi bahwa semakin banyak informasi 
yang digunakan untuk membedakan sebuah 
karakter dengan karakter yang lainnya maka proses 
klasifikasi menjadi lebih akurat. Namun jumlah 
pembagian perlu memperhatikan ukuran citra 
normalnya, karena jika ukuran citra per-bagian 
terlalu kecil maka akan mempengaruhi ciri yang 
didapat sehingga LVQ akan mengalami overfitting 
yaitu suatu kondisi dimana LVQ  kehilangan sifat 
generalisasi dalam pengenalan pola, padahal setiap 
karakter memiliki variansi pola penulisan.  

Keluaran dari tahap klasifikasi dalam sistem 
ini adalah huruf Jepang dalam bahasa latin dan jenis 
kana (Hiragana atau Katakana). Pada skenario 1 
pengujian,  peformansi LVQ untuk tahap klasifikasi 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

4 6 9 16 
Pembagian Matrik DFE 

Nilai Akurasi (%) 
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diperoleh hasil yang cukup memuaskan, diperoleh 
data seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Hasil Pengujian LVQ Skenario 
Pertama 

 Matrik DFE 
4 

Bagian 
6 

Bagian 
9 

Bagian 
16 

Bagian 
Jumlah sample 
tiap responden 
2 Sampel 62.86 63.94 68.11 68.11 
4 Sampel 66.12 68.84 70.47 72.46 
5 Sampel 69.56 70.28 71.37 73.91 
10 Sampel 71.1 72.47 72.6 75.14 

 
Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa 
kemampuan klasifikasi LVQ memiliki tingkat 
akurasi yang cukup baik, untuk kasus dengan data 
sangat terbatas dimana data training hanya 2 data 
tulisan tangan per-responden dihasilkan akurasi 
mencapai 68.11% (dengan pembagian 16 bagian) 
sedangkan untuk data training 10 data tulisan 
tangan diperoleh akurasi yang mencapai 75.14% 
(pembagian 16 bagian). Berdasarkan data yang 
dihasilkan maka dapat dikatakan bahwa sistem ini 
memiliki akurasi yang cukup baik untuk melakukan 
pemetaan tulisan tangan karakter Jepang menjadi 
tulisan latin dengan data yang cukup terbatas. Pada 
skenario pengujian LVQ yang kedua, dimana 
tujuannya untuk melihat apakah vector ciri yang 
dihasilkan mampu menjadi pedoman yang bersifat 
umum  untuk pemetaan tulisan tangan karakter 
Jepang menjadi tulisan latin, diperoleh akurasi 
maksimal sebesar 72.54%  seperti ditunjukkan pada 
Tabel 3. 
 

Tabel 3.  Hasil Pengujian LVQ Skenario Kedua 

Matrik DFE 
4 

Bagian 
6 

Bagian 
9 

Bagian 
16 

Bagian 
Jumlah 
Responden_A 
2 Orang  56.34 59.42 56.7 64.23 
3 Orang 65.76 67.95 69.74 70.1 
4 Orang  66.84 69.75 69.93 71.37 
5 Orang 69.38 70.28 71.55 72.54 
 

5.  Kesimpulan  
 

Metode DFE dapat digunakan untuk 
menghasilkan vector ciri (ekstraksi ciri) yang 
bersifat umum dari tulisan tangan huruf Jepang. 
Pembagian data inputan menjadi beberapa bagian 
merupakan salah satu mekanisme untuk 
meningkatkan peformansi sistem yang dibangun 
dan dapat menutupi kelemahan teknik statistik yang 
diterapakan dalam DFE.  Dengan membagi data 
inputan menjadi 16 bagian diperoleh hasil yang 
lebih baik.  

Kombinasi DFE dan LVQ mampu 
meningkatkan akurasi dalam pemetaan tulisan 
tangan karakter Jepang menjadi tulisan latin dan 
jenis kana dari karakter Jepang. Parameter yang 

mempengaruhi akurasi dari sistem pengenalan pola 
ini antara lain mekanisme pre-processing data 
masukkan, jumlah pembagian pada data masukkan 
DFE, jumlah tulisan yang digunakan untuk data 
training, serta jumlah penulis yang berbeda. 
 
6. Saran Pengembangan 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 
terlihat bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi 
yang cukup baik dan masih memungkinkan untuk 
di optimalisasi.  

Penelitian lebih lanjut dalam rangka 
optimalisasi dapat dilakukan dengan melakukan 
modifikasi metode DFE. Salah satu hal yang dapat 
dilakukan adalah dengan melakukan penelitian 
mengenai pola pembagian area yang digunakan, 
dimana pola pembagian area disesuaikan dengan 
bentuk kana (tidak menggunakan pembagian area 
yang seragam). 

Dari sisi implementasi, dapat dilakukan dengan 
membangun suatu aplikasi pengenalan kana dimana 
hasil pemrosesan berupa kata yang dibentuk oleh 
rangkaian kana. 
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