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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian Pengenalan Tulisan Aksara Sunda Offline 

Dengan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation, dan dilakukan pengujian 

terhadap kemampuan jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam mengenali 

karakter aksara sunda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode Image Centroid and Zone (ICZ) dan Zone Centoid and Zone 

(ZCZ) dapat diterapkan untuk melakukan ekstraksi fitur tulisan aksara 

sunda yang membedakan satu karakter dengan karakter lainnya. 

2. Implementasi jaringan syaraf tiruan backpropagation dan metode  

Image Centroid and Zone (ICZ) dan Zone Centoid and Zone (ZCZ) 

yang digunakan pada proses ektraksi fitur terbukti mampu mengenali 

karakter aksara sunda dengan baik. Terbukti dengan hasil pengujian 

yang dilakukan menunjukan persentase keberhasilan yang tinggi.  

3. Hasil pengujian jaringan dengan dengan menggunakan data yang sama 

dengan data yang digunakan dalam proses pelatihan menunjukan 

persentase akurasi yang sangat tinggi yaitu rata-rata sebesar 99,89 %. 

Hal ini menunjukan bahwa jaringan syaraf tiruan yang dibangun 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengingat proses 

pelatihan yang dilakukan sebelumnya.  

4.  Hasil pengujian dengan k- fold cross validation dimana data pengujian 

berbeda dengan data pelatihan menunjukan perentase keberhasilan 

yang tinggi yaitu rata-rata 91,89%. Hal ini membuktikan bakwa 

sensitifitas jaringan dalam melakukan pengenalan pola yang berbeda 

dengan pola data yang dilatihkan pada jaringan sangat baik.  Oleh 

karena itu penggabungan jaringan syaraf tiruan backpropagation dan 

metode  Image Centroid and Zone (ICZ) dan Zone Centoid and Zone 
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(ZCZ) terbukti cocok untuk diterapkan dalam proses pengenalan 

karakter tulisan aksara sunda 

1.2 Saran 

Beberapa saran yang diberikan untuk terkait penelitian ini antara lain : 

1. Pada penelitian ini, sistem hanya mampu mengenali satu karakter tungga saja, 

diharapkan pada penelitan selanjutnya dapat dikembangkan dikembang agar 

mampu mengenali kata atau kalimat dalam tulisan aksara sunda 

2. Pada penelitian selanjurnya perlu dicoba menerapkan metode jaringan syaraf 

tiruan backpropagation dengan metode ekstraksi fitur lainnya sehingga 

menghasilkan akurasi yang lebih tinggi  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat  mengatasi mengembangkan sistem 

ini pada mobile application 

 


