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Abstrak 

Makalah ini memaparkan tentang aplikasi dari fuzzy clustering dalam sistem pengenalan karakter angka. Fuzzy 

clustering adalah salah satu metode yang dikembangkan untuk mengolah informasi dengan jumlah data yang 

banyak. Dengan menggunakan metode ini, data-data yang ada akan dikelompokkan menjadi beberapa cluster 

yang masing-masing diwakili oleh pusat cluster. Pusat-pusat cluster tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar 

untuk mengenali data baru. Dalam aplikasi ini, metode fuzzy clustering yang digunakan adalah fuzzy c-means. 

Sedangkan proses ekstrasi fitur yang digunakan, diperoleh berdasarkan parameter-parameter berupa perpotongan 

garis, daerah tertutup, adanya garis lurus dan pembagian wilayah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan sistem yang telah dirancang mengenal karakter angka adalah 70%. Bila image angka diganti dengan 

simbol-simbol yang jelas berbeda satu dengan yang lain hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan yang 

lebih baik yaitu mencapai 100%.  

 

Kata kunci : fuzzy logic, fuzzy clustering, ektrasi fitur, pengenalan angka  

 

 

 

 

 

1. Pendahuluan  

 
Saat ini telah banyak dikembangkan metode-

metode yang dapat melakukan pengolahan data 

secara otomatis. Beberapa jenis metode tersebut 

antara lain adalah algoritma genetika (genetic 

algorithm), jaringan saraf tiruan (artificial neuron 

network), dan patern recognition. 

Fuzzy clustering adalah bagian dari pattern 

recognititon, sedangkan fuzzy c-means (FCM) 

merupakan salah satu metode fuzzy clustering yang 

paling banyak dikenal dan digunakan karena 

kesederhanaan dan keefektifannya. Dengan  fuzzy c-

means jumlah data yang banyak akan 

dikelompokkan kedalam beberapa cluster 

(kelompok) sehingga memudahkan proses pencarian 

output. 

Dalam makalah ini akan dipaparkan salah satu 

aplikasi dari fuzzy clustering untuk mengenal 

karakter angka yang diinputkan dalam bentuk image 

atau gambar. Pada penelitian sebelumnya telah 

dikerjakan pengenalan karakter dengan 

menggunakan salah satu bentuk struktur dari 

jaringan saraf tiruan yaitu Hamming Network [3]. 

Dalam referensi [4], struktur yang sama 

diaplikasikan untuk pengenalan huruf Braille.  

Dalam aplikasi ini, metode Hamming Network 

digantikan dengan menggunakan metode fuzzy 

clustering. Metode fuzzy clustering yang digunakan 

adalah fuzzy c-means yang pertama kali 

diperkenalkan oleh J.C. Bezdek. Algoritma fuzzy c-

means yang diperkenalkan oleh Bezdek secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut: 

1. Inputkan jumlah cluster awal(2 ≤ K ≤ Q) dan 

tentukan inisialisasi fuzzy truth value (Wqk) 

secara random dalam [0,1] 

2. Standarisasi fuzzy truth value awal (inisialisasi) 

dengan persamaan: 

Wqk = Wqk / Wqk Σ(r - 1, k) Wqr (1) 

3. Menghitung Jold dengan persamaan: 

J(Wqk,c
(k)

) = Σ(q = 1, Q) Σ(k = 1, K) (Wqk)
p
 ║x

(q) 
- c

(k)║2
 (2) 

4. Standarisasi fuzzy truth value dengan persamaan: 

Wqk = Wqk / Σx(r = 1, Q) Wrk , q = 1,...,Q (3) 

5. Menghitung prototype yang baru dengan 

persamaan: 

c
(k)

 = Σ(q = 1, Q) Wqk x
(q)

 , k = 1,...,K (4) 

6. Meng-update fuzzy truth value dengan 

persamaan: 



Wqk = (1/║x
(q)

 - c
(k)║2

)
1/(p-1)

/ Σ(r - 1, K) (1/║x
(q)

 - 

c
(r)║2

)
1/( p-1)

  (5) 

k =1,...,K,     q = 1,...,Q 

7. Menghitung Jnew dengan persamaan: 

J(Wqk,c
(k)

) = Σ(q = 1, Q) Σ(k = 1, K) (Wqk)
p
 ║x

(q)
 - c

(k)║2
 (6) 

Jika │Jnew-Jold│< ε maka proses berhenti. Jika tidak 

Jold = Jnew dan kembali ke langkah 4. 

 

dengan: 

Ck  = jumlah cluster,   

x
(q)

 = feature vektor,  

c
(k)

 = pusat cluster atau prototype,  

J(Wqk,c
(k)

) = performance index  

Wqk = fuzzy truth value 

 

2. Desain Sistem 
 

Secara umum sistem yang dirancang terbagi 

atas dua bagian yaitu sistem training dan sistem 

pengenalan.  

 

2.1  Sistem Training 
 

Bagian ini memiliki fungsi utama untuk 

melakukan proses pelatihan (training) agar dapat 

membentuk model sistem yang stabil. Training data 

dibuat dengan menuliskan secara langsung pada 

kanvas image dan kemudian disimpan sebagai file 

image.  

Secara garis besar ada dua proses yang akan 

dilakukan dalam sistem training yaitu proses 

ekstraksi fitur (feature extraction) dan proses 

pengelompokan (clustering) dengan menggunakan 

metode fuzzy c-means. Gambar 1 menunjukkan blok 

diagram dari sistem training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ekstrasi fitur yang dilakukan adalah 

proses mencari fitur-fitur karakter angka 

berdasarkan pada jumlah perpotongan, garis lurus, 

daerah tertutup, dan pembagian wilayah. Proses ini 

dilakukan untuk setiap data training. 

Yang dimaksud dengan fitur perpotongan 

adalah pertemuan antara garis yang ditarik tegak 

lurus terhadap sumbu horisontal dan vertikal dengan 

piksel hitam dari karakter tersebut. Ada empat fitur 

yang diekstrak dari sebuah data yaitu: 

• Dua buah fitur vektor dari perpotongan vertikal 

yaitu terjadi perpotongan dua kali dan tiga kali. 

• Dua buah fitur vektor dari perpotongan 

horisontal yaitu terjadi perpotongan satu kali dan 

dua kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh Fitur Perpotongan Horisontal dan 

Vertikal 

Proses garis lurus dimaksudkan untuk 

mengetahui adanya garis lurus pada image. Proses 

ini dilakukan dengan mengamati jumlah piksel yang 

dilewati oleh garis yang ditarik tegak lurus terhadap 

sumbu horisontal dan vertikal. Jika jumlah garis 

piksel hitam dalam satu garis vertikal melebihi 70% 

nilai dari tinggi image berarti ada garis lurus 

vertikal. Demikian pula halnya jika jumlah garis 

piksel hitam dalam satu garis horisontal melebihi 

70% nilai dari lebar image berarti ada garis lurus 

horisontal. Pada proses ini hanya ada dua fitur 

vektor yang diambil yakni garis lurus vertikal dan 

garis lurus horisontal. 

Fitur daerah tertutup dimaksudkan untuk 

mengetahui adanya daerah tertutup pada suatu 

image. Yang dimaksud dengan daerah tertutup 

adalah suatu daerah piksel putih yang dikelilingi 

oleh piksel hitam (lihat gambar 3). Pada proses ini 

ada dua buah fitur vektor  yang diambil yaitu sebuah 

untuk area atas dan sebuah untuk area bawah. Area 

atas dan bawah ditentukan berdasarkan dari posisi 

tinggi image paling atas dengan garis mendatar di 

tengah tinggi image dan posisi tinggi image paling 

bawah dengan garis mendatar di tengah tinggi 

image. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Contoh Daerah Tertutup 

 

Fitur wilayah diambil berdasarkan presentase 

piksel per bagian atau wilayah. Yang dimaksud 

dengan wilayah adalah daerah di antara perpotongan 

garis vertikal dan horisontal (lihat gambar 4). Ada 

20 buah fitur vektor yang diambil dari proses ini 

karena terdapat 20 wilayah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembagian Wilayah. 
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Jadi secara keseluruhan, ada 28 fitur yang akan 

diekstrak dari sebuah image yang diharapkan 

mewakili ciri dari karakter angka. Hasil proses 

ekstrasi fitur kemudian diproses dengan 

menggunakan metode fuzzy c-means sehingga 

menghasilkan satu model prototype dengan 

parameter pusat cluster data dan fuzzy truth value. 

Proses clustering dengan metode fuzzy c-means 

dilakukan dengan menggunakan persamaan 1 

sampai 6, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. 

 

2.2 Sistem Pengenalan 

 

Bagian sistem pengenalan memiliki fungsi 

utama untuk mengenali image obyek langsung dari 

kanvas berdasarkan data-data hasil training data set 

terakhir yang dilakukan. Secara garis besar pada 

sistem pengenalan terdiri atas ada dua proses yakni 

ekstrasi fitur dan clustering. Gambar 5 menunjukkan 

blok diagram dari sistem pengenalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ekstrasi fitur menggunakan algoritma 

dan fungsi yang sama seperti yang terdapat pada 

sistem training. Sedangkan proses clustering pada 

sistem pengenalan memiliki sedikit perbedaan 

dengan proses clustering pada sistem training.  

Proses clustering pada sistem pengenalan tidak 

lagi mencari model prototype melainkan 

menggunakan model prototype dari hasil training. 

Dengan demikian image akan langsung dikomputasi 

terhadap model prototype tersebut dan dicari nilai 

fuzzy truth value tertingginya. Berikut ini adalah 

algoritma dari proses clustering yang akan 

digunakan pada sistem pengenalan: 

1. Tentukan inisialisasi fuzzy truth value (Wqk) 

secara random dalam [0,1] 

2. Standarisasi fuzzy truth value terhadap pusat 

cluster: 

Wqk = Wqk / Wqk Σ(r - 1, k) Wqr (7) 

3. Meng-up date fuzzy truth value dengan 

persamaan: 

Wqk = (1/║x
(q) 

- c
(k)║2

)
1/(p-1)

/ Σ(r - 1, K) (1/║x
(q) 

- 

c
(r)║2

)
1/( p-1)

  (8) 

k =1,...,K,     q = 1,...,Q 

 

3. Pengujian Sistem 

 

Pengujian sistem telah dilakukan untuk 

menguji dan melihat performans dari sistem yang 

telah dirancang. Secara keseluruhan, ada 300 data 

berupa image yang digunakan untuk melatih sistem 

dengan tujuan untuk dapat mengenali karakter 

angka. Jumlah cluster yang digunakan adalah 10 

cluster karena ada 10 karakter angka yang akan 

dikenali. Berikut, tabel 1 menunjukkan beberapa  

hasil pengujian yang telah dilakukan.  

 

Tabel 1. Beberapa Hasil Pengujian Sistem 

Pengenalan Karakter Angka 

Input image Hasil Input Image Hasil 

1 1 1 1 

2 2 3 5 

3 3 5 5 

4 4 7 7 

5 3 9 9 

6 6 2 2 

7 7 4 4 

8 5 6 6 

9 9 8 0 

0 0 0 1 

2 2 1 1 

4 4 3 5 

6 6 5 2 

8 9 7 7 

0 6 9 9 

 

Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat 

dilihat bahwa sistem tidak dapat mengenali dengan 

baik seluruh image yang tidak diketahui. Terdapat 

beberapa kesalahan pengenalan yang terjadi bahkan 

ada untuk angka 8, image tidak dapat mengenalai 

sama sekali. Secara keseluruhan, tingkat pengenalan 

yang berhasil dicapai oleh sistem yang telah 

dirancang adalah 70%. 

Selanjutnya pengujian dilakukan dengan 

melihat hasil clustering dari proses training yang 

telah dilakukan. Tabel 2 menunjukkan hasil 

clustering pada proses training. 

 

Tabel 2. Hasil Clustering pada Proses Training 

Sampel 

Angka 
Hasil Training 

0 
29 Image di Cluster 1 

1 Image di Cluster 7 

Gambar 

tidak 

diketahui 

Ekstraksi 

Fitur 

Fuzzy Truth 

Value untuk 

setiap prototype 

Mencari Nilai 

maksimum fuzzy 

truth value 

Gambar yang 

dikenal 



1 
18 Image di Cluster 2 

12 Image di Cluster 10 

2 

3 Image di Cluster 2 

1 Image di Cluster 3 

26 Image di Cluster 6 

3 
4 Image di Cluster 3 

26 Image di Cluster 4 

4 

2 Image di Cluster 3 

25 Image di Cluster 9 

3 Image di Cluster 10 

5 30 Image di Cluster 8 

6 30 Image di Cluster 7 

7 
29 Image di Cluster 5 

1 Image di Cluster 6 

8 

2 Image di Cluster 1 

7 Image di Cluster 3 

9 Image di Cluster 7 

11 Image di Cluster 8 

1 Image di Cluster 10 

9 
29 Image di Cluster 3 

1 Image di Cluster 10 

 

Dari tabel hasil proses training terlihat bahwa 

untuk angka 8 hasilnya tersebar di 5 cluster. Hal ini 

menunjukkan bahwa angka 8 cukup sulit untuk 

dapat dikenali bila dibandingkan dengan angka-

angka yang lainnya. Hasil ini semakin memperkuat 

hasil pengujian sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa angka 8 sulit dikenali. 

Selanjutnya, sistem yang sama digunakan 

untuk mengenali simbol-simbol lain yang bukan 

angka. Simbol-simbol yang akan dikenali ini diatur 

sedemikian rupa sehingga ada perbedaan yang jelas 

antara satu simbol dengan simbol lain. Tabel 3 

menunjukkan beberapa hasil pengujian yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel 3. Beberapa Hasil Pengujian Sistem 

Pengenalan Simbol 

Input image Hasil 

3 3 

7 7 

5 5 

4 4 

2 2 

6 6 

8 8 

1 1 

5 5 

0 0 

4 4 

2 2 

7 7 

9 9 

3 3 

 

Hasil Pengujian menunjukkan bahwa sistem 

dapat mengenali simbol-simbol tersebut dengan 

tingkat pengenalan mencapai 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa fuzzy clustering dengan 

metode fuzzy c-means dapat mengenal dengan baik. 

Sedangkan hasil pengujian sebelumnya hanya 

mencapai tingkat pengenalan 70% disebabkan 

karena metode ekstrasi fitur yang digunakan kurang 

baik.  

 

4. Kesimpulan 

 

Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa fuzzy clustering dengan 

metode fuzzy c-means dapat mengenali dengan baik 

untuk data-data yang perbedaannya terlihat dengan 

jelas. Pada pengenalan karakter angka, tingkat 

pengenalan yang dicapai adalah 70%. Tetapi pada 

pengenalan simbol-simbol lain, tingkat pengenalan 

dapat mencapai 100%. Untuk penelitian selanjutnya, 

metode fuzzy c-means dapat digabungkan dengan 

metode ekstrasi fitur yang lebih baik sehingga 

didapatkan tingkat pengenalan yang lebih tinggi. 
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