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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ada berbagai cara untuk mengetahui kepribadian seseorang. Salah satunya 

adalah melalui tulisan tangannya. Ilmu yang mempelajari untuk membaca 

kepribadian seseorang melalui tulisan tangan ini disebut Grafologi. Grafologi 

sendiri telah diterapkan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dalam dunia 

kerja. Untuk mengetahui bagaimana kepribadian si pelamar, pihak perusahaan 

akan menyewa ahli grafologi untuk membaca kepribadian si pelamar lewat 

tulisannya (Sofianita, 2007). 

Orang (ahli) yang mampu membaca kepribadian seseorang melalui tulisan 

tangan disebut graphologist. Graphologist biasanya mengidentifikasi tulisan 

dengan cara mengidentifikasi per huruf pada tulisan tangan tersebut. Walaupun 

menganalisis secara manual hasilnya sangat baik dan memuaskan, akan tetapi cara 

ini sangat mahal dan tentunya si graphologist akan mudah lelah (Champa, 2010). 

Ada beberapa huruf yang sangat penting untuk menganalisa tulisan tangan. 

Yaitu huruf kecil ‘i’, ‘t’ dan ‘a’. Huruf ‘a’ sendiri memiliki 5 jenis bentuk yang 

berbeda. Tiap – tiap bentuk nantinya memiliki makna yang berbeda – beda 

(Nugraha, 2013). 

Beberapa peneliti sebelumnya telah menerapkan metode Jaringan syaraf 

tiruan untuk menganalisis grafologi pada huruf ‘t’. Menurut jurnal dari Sofianita 

(2007), prediksi karakter seseorang melalui tulisan tangan dapat dilakukan dengan 
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pada huruf ‘t’ dengan menggunakan metode pengolahan citra grayscale, biner dan 

segmentasi, dan Jaringan Saraf Tiruan (JST). Jaringan Saraf Tiruan (JST) 

digunakan untuk mengenali huruf t dan untuk mengidentifikasi level ambisi huruf 

‘t’ tersebut. 

JST adalah sebuah sistem pengolahan informasi yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang sama dengan jaringan saraf biologis. Dalam JST ada 

proses pelatihan data. Proses pelatihan data ini bertujuan untuk memperoleh bobot 

dan bias yang optimal yang sesuai dengan pola data yang dilatih (Fausett, 2003). 

Hybrid Algoritma Genetika (AG) dan Jaringan saraf tiruan (JST) pertama 

kali dikenalkan oleh David Montana dan Lawrence Darvis pada tahun 1989. 

Montana dan Davis menggunakan AG untuk menentukan bobot optimal pada JST. 

Selain Montana dan Davis, ada beberapa peneliti lain yang sudah menerapkan 

hybrid JST-AG pada penelitian mereka. Antara lain Bhaiya (2012) pada 

penelitiannya yang berjudul “Neural Network & Genetic Algorithm Based Face 

Recognition System”. Menurut Bhaiya hybrid JST-AG mendapatkan hasil yang 

lebih akurat dibandingkan dengan metode yang lain. Selain itu, bobot yang 

diperoleh lebih optimum sehingga mampu mempercepat proses pada sistem 

pengenalan wajah. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat menarik untuk 

menerapkan hybrid JST-AG untuk mengetahui kepribadian seseorang melalui 

tulisan tangannya pada huruf ‘a’ kecil. Dengan menggunakan hybrid JST-AG ini 

diharapkan akan diperoleh hasil yang lebih akurat dan optimal untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi algoritma pengolahan citra pada image huruf ‘a’ 

kecil yang meliputi proses grayscale dan citra biner? 

2. Bagaimana mengimplementasikan hybrid Algoritma Genetika dan Jaringan 

Saraf Tiruan untuk mengetahui kepribadian seseorang melalui tulisan 

tangannya pada huruf ‘a’ kecil? 

3. Bagaimana membuat program untuk implementasi pengolahan citra dan 

hybrid Algoritma Genetika dan Jaringan Saraf Tiruan untuk mengetahui 

kepribadian seseorang melalui tulisan tangannya pada huruf ‘a’ kecil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengimplementasikan algoritma pengolahan citra pada image huruf 

‘a’ kecil yang meliputi proses grayscale dan citra biner. 

2. Untuk mengimplementasikan hybrid Algoritma Genetika dan Jaringan Saraf 

Tiruan untuk mengetahui kepribadian seseorang melalui tulisan tangannya 

pada huruf ‘a’ kecil. 

3. Membuat program untuk implementasi pengolahan citra dan hybrid 

Algoritma Genetika dan Jaringan Saraf Tiruan untuk mengetahui 

kepribadian seseorang melalui tulisan tangannya pada huruf ‘a’ kecil. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hybrid Algoritma Genetika 

dan Jaringan Saraf Tiruan. 

2. Menambah pemahaman tentang penerapan hybrid Algoritma Genetika dan 

Jaringan Saraf Tiruan untuk mengetahui kepribadian seseorang melalui 

tulisan tangannya pada huruf ‘a’ kecil. 

3. Menambah pengetahuan tentang membuat program untuk 

mengimplementasikan pengolahan citra dan hybrid Algoritma Genetika dan 

Jaringan Saraf Tiruan untuk mengetahui kepribadian seseorang melalui 

tulisan tangannya pada huruf ‘a’ kecil. 
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