Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 30 Juli 2016
ISSN : 2087 - 0930

Identifikasi Tanda Tangan Dengan Ciri Fraktal dan Perhitungan
Jarak Euclidean pada Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur
Cahya Hijriansyah1, Achmad Solichin2
1,2 Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur
Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260, Jakarta
E-mail : 1 cahya.hijriansyah@live.com, 2 achmad.solichin@budiluhur.ac.id

Abstrak
Tanda tangan merupakan salah satu bentuk identitas seseorang yang sering digunakan untuk berbagai
keperluan. Dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur,
tanda tangan digunakan sebagai bukti kehadiran mahasiswa. Sebagai salah satu bentuk identitas seseorang,
tanda tangan seharusnya benar-benar dibuat oleh pemilik tanda tangan. Akan tetapi, pemalsuan tanda tangan
masih sering terjadi dan akan sulit terdeteksi jika dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Dengan demikian,
diperlukan adanya sebuah aplikasi yang dapat membantu mengidentifikasi tanda tangan seseorang untuk
meminimalisir praktek pemalsuan tanda tangan. Pada penelitian ini diusulkan sebuah aplikasi untuk
mengidentifikasi tanda tangan secara otomatis menggunakan ciri dimensi fraktal dan metode perhitungan
jarak Euclidean. Ciri dimensi fraktal dari citra tanda tangan diekstraksi menggunakan metode Box Counting.
Hasil ekstraksi dari citra tanda tangan tersebut menghasilkan 6 nilai dimensi fraktal. Keenam nilai tersebut
disimpan di sebuah basisdata dan digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan dengan citra tanda tangan
yang diuji. Dari pengujian identifikasi tanda tangan yang telah dilakukan terhadap 60 mahasiswa
menghasilkan nilai False Rejection Rate (FRR) sebesar 24% dan False Acceptance Rate (FAR) sebesar 30%.
Ukuran, bentuk, tekanan, dan posisi dari tanda tangan menjadi faktor utama keberhasilan dalam proses
identifikasi.
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1. PENDAHULUAN
Tanda tangan merupakan nama seseorang yang ditulis dengan cara yang khusus oleh orang tersebut. Setiap
orang memiliki pola tanda tangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tanda tangan dapat
dilihat secara manual dari kerumitan pola yang digunakan oleh pemiliknya. Beberapa sampel tanda tangan
setiap orang pada umumnya identik namun tidak benar-benar sama. Tanda tangan seseorang sering berubah
setiap waktu, perubahan tersebut biasanya dari segi posisi dan ukuran tanda tangan. Tanda tangan biasanya
digunakan sebagai mekanisme utama dalam proses autentifikasi dan autorisasi pada transaksi yang legal.
Tanda tangan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu orang dengan orang yang lain. Sebagai contoh
yaitu tanda tangan digunakan dalam pengisian daftar kehadiran mahasiswa pada Ujian Akhir Semester (UAS)
di Fakultas Teknologi Informasi (FTI) Universitas Budi Luhur. Selain itu, tanda tangan juga diperlukan untuk
pengambilan uang di bank atau sebagai tanda bukti sebuah perjanjian yang sah. Namun, pemalsuan tanda
tangan dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun dan seringkali tidak terdeteksi. Contohnya sewaktu tanda
tangan digunakan untuk pengisian daftar kehadiran UAS, dengan tidak adanya sebuah sistem yang mampu
mengidentifikiasi tanda tangan, maka seseorang akan dapat dengan mudahnya memalsukan tanda tangan orang
lain. Sehingga memungkinkan ujian tersebut dikerjakan oleh seorang joki. Hal ini tentunya akan berdampak
negatif apabila mahasiswa tersebut hanya menitipkan ujiannya kepada orang lain dan tidak mengikuti ujian
sebagaimana mestinya.
Berdasarkan contoh di atas, maka diperlukan adanya sebuah aplikasi yang mudah digunakan untuk membantu
dalam mengidentifikasi tanda tangan seseorang sehingga kemungkinan adanya joki dan pemalsuan tanda
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tangan untuk keperluan pengisian daftar kehadiran UAS dapat dihindari. Dalam penelitian ini akan dirancang
sebuah aplikasi untuk mengidentifikasi tanda tangan secara otomatis berbasis desktop menggunakan metode
pengukuran jarak kemiripan Euclidean Distance dan ekstraksi ciri Dimensi Fraktal.

2. PENELITIAN TERKAIT
Penelitian terkait identifikasi tanda tangan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Metode dan ciri yang
digunakan pun beragam. Beberapa diantaranya menggunakan ciri moment invariant, dimensi fraktal, dan
wavelet discrete transform. Metode yang digunakan antara lain LVQ (learning vector quantification) dan
jaringan syaraf tiruan. Tabel 1 menyajikan rangkuman beberapa penelitian terkait identifikasi tanda tangan.

Tabel 1. Ranguman Penelitian Terkait
No.

Peneliti

Tujuan

Metode

Hasil

1

[1]

Merealisasikan suatu
algoritma sistem klasifikasi
citra sidik jari yang mampu
melakukan proses
mencocokkan sidik jari dan
mengklasifikasi ke dalam
kelas tertentu

Metode pencocokan
template matching,
metode perhitungan
jarak euclidean.

Tingkat keberhasilan sistem
sebesar 76,6% untuk
seluruh data uji.

2

[2]

Tujuan dari penelitian ini
adalah menghasilkan penciri
citra tanda tangan dan
sebagai sistem identifikasi
tanda tangan secara otomatis
berbasis citra.

Metode yang
digunakan yaitu
Manhattan Distance
dan Sum Square Error
sebagai metode
identifikasi pada citra
tanda tangan serta
Dimensi Fraktal
dengan metode Box
Counting sebagai
ekstraksi ciri.

Yang dihasilkan dari
identifikasi Manhattan
Distance menghasilkan
tingkat validasi memperoleh
persentase 86%, sedangkan
Sum Square Error
memperoleh persentase
sebesar 89% dari citra uji.

3

[3]

Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk melakukan
verifikasi dan identifikasi
tanda tangan secara offline
dari citra hasil scan.

Menggunakan metode
Wavelet Discret
Transform untuk
ekstraksi fitur dan
Learning Vector
Quantization.

Hasil yang didapatkan
cukup baik dengan
persentase pengenalan
sistem identifikasi sebesar
96,7% dan untuk sistem
verifikasi nilai terbaik OER
(Overall Error Rate)
sebesar 4%, nilai terburuk
10%.

4

[4]

Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk merancang dan
mengimplementasi-kan
sistem biometrika tanda
tangan dan mengukur tingkat
keakuratannya.

Metode yang
digunakan yaitu
jaringan syaraf tiruan
model Perceptron.

Perangkat lunak yang
diimplementasikan mampu
mengenali citra tanda
tangan dengan benar
sebesar 72% untuk data
yang sudah dipakai untuk
training, 70% untuk data
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No.

Peneliti

Tujuan

Metode

Hasil
baru, 71% untuk data
keseluruhan.

5

[5]

Tujuan dari penelitian ini
adalah merealisasikan
program identifikasi tanda
tangan dengan menggunakan
metode perhitungan antar
titik pada tanda tangan.

Metode perhitungan
jarak antar titik yaitu
dengan cara
mensegmentasi tanda
tangan, kemudian dari
tanda tangan tersebut
diambil titik tengahnya
lalu dihitung jarak
antara titik tengah
dengan titik-titik hasil
segmentasi dari tanda
tangan tersebut.

Persentase kesalahan akibat
pengguna tidak sah
dianggap sah yang dapat
dihitung dengan nilai FAR
untuk metode perhitungan
jarak antar titik yang
bernilai 0%. Sedangkan
persentase kesalahan akibat
pengguna sah dianggap
tidak sah yang dinyatakan
dengan nilai FRR bernilai
8%.

6

[6]

Verifikasi tanda tangan
Algoritma K-Nearest
Neighbor dan Ekstraksi Ciri
Harris Corner

Algoritma klasifikasi
K-Nearest Neighbor,
Ekstraksi Ciri Harris
Corner, Perhitungan
jarak Euclidean dan
Manhattan

Penghitungan Euclidean
Distance lebih baik
digunakan pada verifikasi
tanda tangan dibandingkan
dengan penghitungan
Manhattan Distance. Pada
K=1, akurasi Euclidean
Distance sebesar 54%
sedangkan Manhattan
Distance sebesar 50%.

7

[7]

Mengenali tanda tangan dan
mengidentifikasi pemilik
tanda tangan dengan
menggunakan wavelet

Alihragam Wavelet
dan Jarak Euclidean

Prosentase keberhasilan
mencapai 91% pada wavelet
untuk 100 citra uji. Nilai
ambang memiliki pengaruh
pada hasil pengenalan.
Semakin besar nilai ambang
semakin besar data dikenali
sebagai data pada basisdata,
baik dikenali benar maupun
dikenali salah, begitu juga
sebaliknya.

8

[8]

Mengimplementasikan
Pengenalan Pola Tanda
Tangan Dengan
Menggunakan Metode
Principal Component
Analysis

Principal Component
Analysis (PCA)

Hasil pengujian sistem
pengenalan pola tanda
tangan dalam tugas akhir ini
memberikan tingkat akurasi
lebih dari 70% dalam
mengidentifikasikan suatu
citra masukan.

ICT-498

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 30 Juli 2016
ISSN : 2087 - 0930

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Model Usulan
Training adalah bagian yang berfungsi untuk mempelajari dan memodelkan citra tanda tangan. Saat proses
training, citra latih yang telah dipilih akan melalui tahap preprocessing seperti resizing, grayscaling, binerisasi
menggunakan metode Otsu, Zhang-Suen Thinning, dan centering ROI object. Setelah itu dilanjutkan dengan
melakukan ekstraksi ciri menggunakan Dimensi Fraktal yang dihitung berdasarkan metode Box Counting.
Hasil ekstraksi dari citra tanda tangan tersebut menghasilkan 6 parameter Dimensi Fraktal yaitu 1 parameter
yang diperoleh dari citra global region dan 5 parameter yang diperoleh dari citra center region, local region
00, local region 01, local region 10, dan local region 11. Pembagian region pada citra dapat dilihat pada
Gambar 1. Selanjutnya hasil ekstraksi ciri yang telah diperoleh akan disimpan ke dalam database.

Gambar 1. Model Usulan
Testing merupakan bagian yang berfungsi untuk mengidentifikasi tanda tangan. Untuk proses testing, tahap
yang dilalui sama dengan proses training yaitu dilakukan preprocessing dan ekstraksi ciri terlebih dahulu.
Proses identifikasi dilakukan dengan menghitung tingkat kemiripan ciri citra uji dengan keseluruhan ciri citra
latih yang ada pada database dengan metode Euclidean Distance. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa citra
uji tersebut dapat diidentifikasi atau tidak berdasarkan threshold yang ditentukan.

Gambar 2. (a) citra global region (b) center region

3.2. Rancangan Database
Gambar 3 berikut ini adalah ERD (Entity Relationship Diagram) dari aplikasi pengidentifikasi tanda tangan:

Gambar 3. Entity Relationship Diagram
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3.3. Rancangan Layar Aplikasi
Berikut ini merupakan gambar rancangan layar form Akuisisi. Form ini berfungsi untuk melakukan proses
training dan menyimpan hasil ekstraksi ciri citra tanda tangan beserta identitas pemilik tanda tangan tersebut.

Gambar 4. Rancangan Layar Form Akuisisi
Berikut ini merupakan rancangan layar form Identifikasi. Form ini digunakan untuk melakukan proses testing
atau mengidentifikasi citra tanda tangan yang diuji dengan yang sudah ada pada database.

Gambar 5. Rancangan Layar Form Identifikasi

3.4. Tampilan Layar Aplikasi
Gambar 6 di bawah ini merupakan tampilan layar form Akuisisi. Form ini berfungsi untuk melakukan proses
training dan menyimpan hasil ekstraksi ciri citra tanda tangan beserta identitas pemilik tanda tangan tersebut.
Pada form ini user juga dapat mencari atau melihat data kepemilikan tanda tangan yang sebelumnya telah
disimpan dengan menekan tombol Cari. Selain itu, terdapat fungsi untuk mengubah identitas pemilik seperti
NIM, Nama, Jurusan, dan Foto serta fungsi untuk menghapus data kepemilikan dan nilai ekstraksi ciri dari
database. Panel yang tersedia dalam form ini yaitu panel Input Citra, Citra Asli, Hasil Grayscaling, Hasil
Binerisasi, Hasil Normalisasi, Hasil Ekstraksi Ciri, dan Identitas Pemilik.
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Gambar 6. Tampilan Layar Form Akuisisi
Gambar 7 di bawah ini merupakan tampilan layar form Identifikasi beserta contoh hasil identifikasinya. Form
ini digunakan untuk melakukan proses testing atau mengidentifikasi citra tanda tangan yang diuji dengan yang
sudah ada pada database. Proses identifikasi dilakukan dengan menghitung tingkat kemiripan ciri citra uji
dengan keseluruhan ciri citra latih. Tanda tangan dapat diidentifikasi apabila tingkat kemiripannya (distance)
kurang dari atau sama dengan threshold. Panel yang tersedia dalam form ini yaitu panel Input Citra, Citra Asli,
Hasil Ekstraksi Ciri, Input Threshold, dan Hasil Identifikasi.

Gambar 7. Tampilan layar form Identifikasi

3.5. Pengujian False Rejection Rate (FRR)
False Rejection Rate (FRR) yaitu menganggap citra tanda tangan bukan berasal dari pemilik yang sama
padahal citra tersebut berasal dari pemilik yang sama. Atau dalam arti lain, FRR menyatakan tingkat kesalahan
penolakan yang muncul akibat dari sistem menganggap tidak sah pengguna yang sah.
Dalam pengujian ini dilakukan uji coba pengidentifikasian citra tanda tangan yang berasal dari 50 responden
mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Setiap responden diambil 8 citra tanda
tangan yang digunakan sebagai citra latih (diekstrak cirinya kemudian disimpan ke dalam database), dan 2
citra tanda tangan sebagai citra uji. Seluruh citra uji yang diidentifikasi menggunakan nilai ambang batas atau
threshold sebesar 0,11. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Pengujian FRR

Jumlah pengujian sukses
Jumlah pengujian salah
ditolak
Jumlah seluruh pengujian

dan

Pertama
39
11

Citra Uji
Kedua
37
13

Total
76
24

50

50

100

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 100 citra uji di atas maka didapatkan nilai FRR sebesar:

3.6. Pengujian False Acceptance Rate (FAR)
False Acceptance Rate (FAR) yaitu menganggap citra tanda tangan berasal dari pemilik yang sama padahal
bukan. Atau dalam arti lain, FAR menyatakan tingkat kesalahan penerimaan yang muncul akibat dari sistem
menganggap sah pengguna yang tidak sah.
Dalam pengujian ini dilakukan uji coba pengidentifikasian citra tanda tangan yang berasal dari 10 responden
mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur di luar ruang lingkup database yang sudah
tersedia. Bedanya dengan pengujian FRR, pada pengujian FAR setiap responden hanya diambil 1 citra tanda
tangan sebagai citra uji, tanpa menggunakan citra latih. Seluruh citra uji yang diidentifikasi menggunakan nilai
ambang batas atau threshold sebesar 0,11. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian FAR
Jumlah pengujian diterima
Jumlah pengujian ditolak
Jumlah seluruh pengujian

3
7
10

Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan nilai FAR sebesar:

4. KESIMPULAN
Setelah melewati tahap perancangan dan implementasi program, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Proses resizing, grayscaling, binerisasi menggunakan metode Otsu, Zhang-Suen Thinning, centering ROI
object, ekstraksi ciri Dimensi Fraktal dan pengukuran jarak dengan Euclidean Distance menjadi proses
yang sangat penting untuk menentukan hasil pada saat identifikasi.
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b. Pada pengujian identifikasi tanda tangan dengan nilai threshold 0,11 menggunakan citra uji yang berasal
dari 50 responden mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur menghasilkan nilai
FRR sebesar 24%. Sementara untuk pengujian menggunakan citra uji yang berasal dari 10 responden di
luar ruang lingkup database menghasilkan nilai FAR sebesar 30%.

c. Dikarenakan adanya inkonsistensi responden dalam membuat tanda tangan dari segi ukuran, bentuk,
tekanan, maupun posisi objek, maka hasil identifikasi menjadi kurang optimal.
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