
BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada BAB I akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan 

dan ruang lingkup tugas akhir ini. 

1. 1. Latar Belakang

Tipografi adalah suatu karya seni dan proses mengorganisir rupa teks 

(typeface) untuk memberikan tampilan yang lebih baik (Creative Bloq, 2019; 

Yadav, Chakrabarti, & Bisoyi, 2014). Tipografi merupakan faktor penting dalam 

desain visual, baik cetak maupun digital. Tipografi dapat mempermudah pembaca 

untuk mengerti dan mengartikan pesan tertulis dan tentunya hal ini disalurkan 

melalui typeface atau font (Yadav et al., 2014).  

Seorang designer tentunya pernah bertemu dengan “fonts in the wild” dan 

ingin mencari tahu jenis font tersebut. Dengan banyaknya pilihan font yang dapat 

dipilih, proses mengenali font dari gambar membutuhkan ketelitian dan keahlian 

khusus yang sulit bahkan untuk para ahli sekalipun (Chen et al., 2014; Z. Wang et 

al., 2015). Untuk memperkuat validasi tersebut, maka peneliti melakukan survei 

terhadap 38 mahasiswa Program Studi Visual Communication Design Universitas 

Ciputra dengan peminatan desain grafis. Hasil survei menunjukkan pemilihan font 

dalam proses desain grafis sangatlah penting (4,76). Selain itu, proses untuk 

mengenali font dari suatu gambar juga dinilai sulit tanpa bantuan dari tenaga ahli 

(3,24). Hasil survei juga menyatakan, pencarian internet merupakan cara utama 

untuk mengenali jenis font (68%) dan menunjukan campur tangan teknologi dalam 

pengenalan font cukup membantu desainer dalam mengenali font (4,0). Akan tetapi, 



keberadaan aplikasi untuk mengenali font secara langsung masih menjadi 

permintaan yang tinggi (4,79). Oleh karena itu, keberadaan aplikasi untuk 

mengenali font akan sangat membantu pada desainer dalam kebutuhan desain 

visualnya. 

Penelitian mengenai pengenalan font telah dilakukan menggunakan 

berbagai metode untuk berbagai macam skrip. Teknik machine learning yang 

pernah digunakan yaitu Local Feature Embedding dan NCM (Chen et al., 2014), 

Gabor Filter (Luqman, Mahmoud, & Awaida, 2014, 2015) serta Support Vector 

Machine (Borji & Hamidi, 2007; Luqman et al., 2015). Selain itu, beberapa website 

seperti Identifont, MyFonts, WhatTheFont dan Fontspring telah melakukan 

pengenalan font berdasarkan kemiripan, akan tetapi sangat bergantung dengan 

campur tangan manusia dalam melakukan preprocessing gambar secara manual dan 

tidak memiliki akurasi yang memuaskan (Chen et al., 2014; Z. Wang et al., 2015). 

Hal ini disebabkan oleh kekurangan dari pada metode machine learning yaitu 

menentukan poin fitur secara manual sehingga mengurangi fleksibilitas dalam 

lingkungan riil (Wehle, 2017). Deep learning disisi lain dapat memberikan 

fleksibilitas melalui teknik domain adaptation seperti menggunakan autoencoder 

maupun teknik Transfer Learning (M. Wang & Deng, 2018) dikarenakan sifatnya 

yang tidak task specific (Alom et al., 2019).   

Salah satu implementasi deep learning terhadap pengenalan font alfabet 

latin adalah arsitektur Convolution Neural Network (CNN) dengan nama 

“DeepFont” yang diperkenalkan oleh Z. Wang et al.  (2015) untuk tulisan alfabet 

latin. Keunggulan dari metode ini adalah telah dilengkapi oleh adaptasi domain 



untuk meminimalisir masalah domain mismatch yang menyebabkan berkurangnya 

akurasi pada sistem pengenalan font yang telah disebut oleh Chen et al., (2014).  

Sistem operasi yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan 

desain grafis di Universitas Ciputra adalah Windows (68%). Permintaan aplikasi 

juga mengarah ke sistem operasi yang sama yaitu Windows (63%). 

Dengan 59% penetrasi pengguna internet di dunia dan 64% penetrasi 

pengguna internet di Indonesia (Simon, 2020) membuat website menjadi salah satu 

basis teknologi populer. Meskipun demikian, aplikasi dalam penelitian ini tidak 

berbasis web dikarenakan model pengenalan font dapat memakan memori yang 

cukup besar. Model pengenalan DeepFont memerlukan kapasitas penyimpanan 

sebesar 700MB sehingga cukup besar untuk dimuat atau diunduh oleh pengguna  

(Z. Wang et al., 2015). Untuk memuat model tersebut ke dalam RAM untuk setiap 

pengguna akan membutuhkan biaya yang besar. RAM pada layanan cloud juga 

terbatas seperti pada penyedia Hostinger hanya 1 GB RAM untuk paket Enterprise 

dan Dewaweb menyediakan 1 GB RAM untuk paket Guardian sehingga untuk 

memuat berbagai instance model deep learning akan sangat memakan memori 

RAM. 

Untuk memenuhi kebutuhan desainer grafis, peneliti akan menggunakan 

arsitektur DeepFont sebagai model pengenalan font. Aplikasi pengenalan font akan 

dibuat pada sistem operasi Windows (63%). Pengujian dari model tersebut 

dilakukan menggunakan confusion matrix menggunakan metrik akurasi, presisi dan 

recall. 



1. 2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengenalan font dengan 

menggunakan arsitektur DeepFont untuk membantu desainer grafis mengenali font. 

1. 3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Merancang dan membangun sebuah aplikasi pengenalan font dengan 

menerapkan arsitektur CNN DeepFont untuk mempermudah desainer grafis 

mendapatkan nama jenis font yang diinginkan pada sistem. 

1. 4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat penulisan tugas akhir ini bagi pengguna adalah pengenalan font 

dapat membantu desainer mengidentifikasi font yang ada di lingkungan untuk 

dipakai dalam keperluan desain. Sedangkan bagi peneliti adalah dapat memberikan 

pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai computer vision dan deep 

learning. 

1. 5. Ruang Lingkup 

Berikut merupakan batasan-batasan yang diterapkan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Aplikasi akan dibangun pada sistem operasi Windows. 

2. Aplikasi berfokus pada pengenalan font latin dan kontras terhadap latar 

belakang teks. 

3. Aplikasi berfokus pada pengenalan alfabet. 

4. Arsitektur CNN yang digunakan adalah DeepFont oleh Z. Wang et al., 

(2015). 

5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. 



6. Aplikasi dapat melakukan pengenalan font sesuai dengan ruang lingkup 

dataset yang akan disesuaikan dengan kebutuhan user. 

1. 6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi pelaksanaan tugas akhir yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Proses pencarian informasi mengenai topik dan teori penelitian dari 

sumber literatur seperti buku, dokumentasi, paper dan jurnal online. 

2. Analisa Sistem 

Analisa sistem adalah menganalisa kebutuhan apa saja yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Desain dan Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang meliputi arsitektur sistem dari metode 

deep learning yang digunakan dan pengenalan font. 

4. Implementasi 

Bab ini berisi implementasi arsitektur DeepFont yang telah 

dirancang pada aplikasi pengenalan font. 

5. Pengujian 

Bab ini berisi pengujian akurasi dengan user dari implementasi 

DeepFont dalam aplikasi pengenalan font. 

1. 7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan , dan sistematika 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar pada sistem ini. 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai analisa masalah beserta dengan 

solusinya. Pada bab ini juga dijabarkan rancangan desain dari sistem, tampilan 

antarmuka dan algoritma yang akan digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai implementasi dari sistem dan algoritma 

yang telah dirancang. 

BAB V HASIL PENGUJIAN 

 Pada bab ini membahas mengenai hasil dari pengujian implementasi sistem 

yang telah dilakukan pada Bab 4. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian secara 

keseluruhan beserta dengan saran untuk pengembangan selanjutnya. 


