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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum penjelasan 

mengenai aplikasi yang akan dibangun. Pada bagian bab ini akan dibahas 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah dan sistematika penulisan. Penjelasan secara detail akan 

dipaparkan dibawah ini 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi smart phone sangat pesat dan tidak bisa 

dipungkiri lagi dapat dilihat dari tahun ke tahun produsen smart phone 

menawarkan kecanggihan yang mereka sediakan salah satunya smart phone 

dengan sistem operasi Android. Android merupakan sistem operasi pada smart 

phone yang dikembangkan oleh perusahaan Google yang bersifat open source 

sehingga para pengguna smart phone bisa membuat aplikasi mereka sendiri yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Salah satunya adalah kebutuhan 

akan aplikasi yang dapat menyelesaikan soal-soal matematika yang terdapat pada 

buku-buku tanpa melakukan input karakter secara manual tetapi cukup dengan 

melakukan capture pada soal yang akan diselesaikan dengan memanfaatkan 

teknologi OCR (Optical Character Recognition). Dipilihnya matematika dasar 

dalam penelitian ini adalah sebagai subyek awal (dasar) penelitian untuk 

pengembangan kedepan aplikasi yang dapat menyelesaikan persoalan kasus 

matematika yang lebih komplek, karena matematika dasar adalah rumusan kasus-

kasus matematika yang paling awal (dasar), seperti penjumlahan, pengurangan, 

pembagian dan perkalian. 

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 sistem komputer. Dengan 

adanya sebuah sistem OCR tersebut akan mempermudah seseorang untuk 

mengetahui keakuratan data apabila terjadi sebuah problematika atau masalah 
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yang timbul diakibatkan oleh ketidakvalidan sebuah susunan kalimat yang terdiri 

dari beberapa huruf. OCR sendiri biasa digunakan sebagai alat bantu yang praktis 

dalam 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. Dan dalam penilitian kali ini 

nantinya OCR yang bertugas untuk membaca huruf yang berasal dari soal-soal 

serta membaca dan membedakan parameter-parameter operasi matematika seperti 

operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian yang akan di 

diperoleh melalui capture kamera pada smart phone. 

Maka berdasarkan uraian tersebut, diharapkan adanya solusi yaitu 

pengguna atau user cukup menggunakan aplikasi dan melakukan capture dengan 

kamera smart phone Android ke soal-soal matematika yang akan diselesaikan 

sehingga akan dikenali karakter huruf dan operasi matematika apa saja yang akan 

dideteksi. Lalu akan muncul pada layar smart phone berupa hasil penyelesaian 

dari soal yang telah dicapture tadi. Sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat 

membantu memudahkan proses belajar soal-soal matematika secara mandiri, serta 

penulis tertarik untuk mengimplementasikan OCR ke dalam sistem Android 

dengan membangun “Sistem Penyelesaian Matematika Dasar dengan OCR 

berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana menganalisa kebutuhan sistem yang akan di kaji dalam 

pembuatan sistem penyelesaian matematika dasar dengan OCR 

berbasis android. 

b. Bagaimana membuat desain rancangan sistem dan interface yang akan 

di gunakan. 

c. Bagaimana mengimplementasikan OCR pada sistem Android. 
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d. Bagaimana mendeteksi soal sehingga sistem bisa mengenali parameter 

mana yang terlebih dahulu akan di eksekusi, seperti antara perkalian 

dengan penjumlahan. 

e. Bagaimana metode testing sistem setelah proses implementasi agar 

dapat menjadi sistem yang utuh sesuai dengan desain rancangan 

sistem. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Melakukan analisa kebutuhan sistem “Sistem Penyelesaian 

Matematika Dasar dengan OCR berbasis Android” dengan 

mempelajari literatur dan studi pustaka yang mendukung dalam 

pembuatan sistem. 

b. Membuat desain interface sistem menggunakan Adobe Photoshop 

untuk modelling dan Eclipse sebagai editor. 

c. Mengimplementasikan OCR pada sistem Android. 

d. Melakukan coding sistem sehingga sistem bisa mengenali dan 

memilah karakter-karakter yang ada pada soal. 

e. Melakukan testing sistem dengan cara menjalankan sistem “Sistem 

Penyelesaian Matematika Dasar dengan OCR berbasis Android”. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak meluas, maka penulis 

memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Sitem hanya menyelesaikan soal-soal matematika dasar seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

b. Aplikasi ini di jalankan di smart phone berbasis Android. 

c. User menggunakan kamera yang tersedia di ponsel Android untuk 

menangkap citra dokumen yang akan di olah. Kamera yang digunakan 

harus di atas 3,2 Megapixel, menggunakan autofocus. 

d. Background dari teks yang akan di-capture dan diolah harus 

polos(putih). 
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e. Sistem menangani pengenalan berdasarkan karakter alfanumerik (A-Z, 

a-z, 0-9 dan 28 simbol). 

f. Input-an dari sistem aplikasi adalah berupa dokumen dengan format 

font Times New Rowman dan Arial. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam rangkan menyusun skrispsi ini, diperlukan data-data dan informasi 

yang lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran materi. Adapun 

metode penelitian yang dilakukan adalah seperti dalam blok diagram berikut : 

  

 

 

Gambar 1.1 Blok diagram pembuatan sistem penyelesaian matematika dasar 

dengan OCR berbasis Android 

1.5.1 Analisa Sistem 

Untuk memenuhi kebutuhan perancangan sistem dari “Sistem 

Penyelesaian Matematika Dasar dengan OCR berbasis Android” dirancang 

kedalam flowchart sebagai panduan utama dari alur sistem yang akan di buat. 

Adapun flowchart dari sistem yang akan di buat adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1.2 Flowchart sistem penyelesaian matematika dasar dengan OCR 

berbasis Android  

Analisa Sistem Desain Sistem 

dan Interface 

Implementasi Testing 
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Secara garis besar skenario pada sistem penyelesaian matematika dasar 

dengan OCR berbasis Android meliputi tiga tahap, yaitu : 

1. Pengambilan gambar (soal) 

2. Pengenalan citra 

3. Penghitungan soal 

Proses di mulai dengan menampilkan gambar (soal) yang akan di 

selesaikan, kemudian dilakukan cropping untuk memperkecil ukuran gambar. 

Cropping ini dilakukan untuk mempercepat proses recognitions. Pengambilan 

Gambar dioptimalkan dengan pengaktifan autofocus kamera smart phone. 

Gambar (soal) yang telah diambil kemudian diolah dengan proses 

pengenalan citra dengan metode OCR, dengan memanfaatkan Tesseract Software 

yaitu mesin pengenal karakter optik yang bersifat open source. Tesseract dianggap 

sebagai salah satu perangkat lunak mesin OCR bersifaf open source yang paling 

akurat yang tersedia saat ini (Willis Nathan, 2006). 

Proses penghitungan soal dilakukan dengan menggunakan metode 

tokenizer yaitu memecah teks (string) kedalam token-token. Dari proses tokenizer 

tersebut kemudian akan dipisahkan yang mana string yang berupa parameter 

operasi (“+”, “-”, “*”, “/”, “(”, “)”) dan mana yang bukan. Jika bukan termasuk 

kedalam parameter operasi maka string tersebut tipe datanya akan dirubah 

kedalam bentuk integer. Selanjutnya sistem akan memeriksa lagi teks hasil dari 

proses OCR untuk menentukan proses perhitungan yang mana yang akan 

didahulukan, seperti antara penjumlahan dan perkalian maka yang didahulukan 

adalah proses perkalian. Terakhir sistem akan memberikan hasil atau jawaban dari 

proses perhitungan tersebut yang secara langsung mewakili jawaban dari soal 

yang di-capture diawal. 

 

1.5.2 Desain 

Membuat desain interface dari sistem seperti desain splash screen dari 

sistem dan background yang akan di gunakan dalam sistem. Serta membuat desain 

icon-icon yang di butuhkan dari sistem, yang semuanya di buat menggunakan 

software desain Adobe Photoshop. 
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1.5.3 Implementasi 

Hasil desain yang telah didapat dari software desain kemudian di-import 

kedalam software editor Eclipse yang digunakan untuk melakukan coding sistem 

untuk memberikan event atau control terhadap sistem.   

 

1.5.4 Pengujian 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya dilakukan revisi dan 

perbaikan pada sistem. Pengujian sistem nantinya dapat dilihat apakah output dari 

aplikasi yang penulis buat sudah sesuai dengan desain rancangan sistem. 

 

1.5.5 Penulisan Laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini 

akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan menguraikan 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana setiap 

babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini di buat 

tersusun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun 

susunannya sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan 

secara umum latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan yang akan penulis buat. 

BAB II. Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori penelitian 

sistem penyelesaian matematika dasar dengan OCR 

berbasis Android. Teori tersebut meliputi : penyelesaian 

matematika dasar, OCR, dan Android.  

 



7 

 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa kebutuhan sistem 

dan perancangan sistem dari aplikasi yang akan di buat. 

Analisa kebutuhan sistem terdiri dari : deskripsi umum 

sistem, arsitektur sistem, analisa kebutuhan sistem, use case 

diagram dan use case skenario. Sedangkan perancangan 

sistem membahas tentang activity diagram, sequence 

diagram, class diagram dan desain interface. 

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang pengimplementasian dan 

pengujian sistem. Implementasi sistem meliputi lingkungan 

pengembangan sistem, implementasi aplikasi dan 

implementasi user interface, sedangkan pengujian meliputi 

pengujian fungsional dan non-fungsional.  

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan mengenai pembuatan 

aplikasi serta memberikan saran yang mungkin dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan sistem 

ini. 

 


