
BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada BAB III dijelaskan mengenai analisisa kebutuhan dan desain sistem 

yang digunakan pada tugas akhir ini. Analisa kebutuhan adalah metode yang 

dilakukan untuk memperoleh hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat sistem 

sedangkan desain sistem menjelaskan beberapa desain yang dibuat untuk sistem ini 

antara lain desain sistem pengenalan font, desain fitur aplikasi, dan desain arsitektur 

3. 1. Analisa Kebutuhan

Pada subbab ini dijelaskan mengenai hasil dan analisa kebutuhan dari sistem 

pengenalan font. 

3. 1. 1. Tujuan Analisa

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui spesifikasi sistem berdasarkan 

kebutuhan dari pengguna untuk membuat aplikasi pengenalan font. Hasil analisa ini 

akan menjadi dasar pembuatan sistem dalam penelitian ini. 

3. 1. 2. Metode Analisa

Metode pengambilan data yang digunakan adalah survei kuantitatif secara 

offline. Hasil dari survei dianalisa menggunakan distribusi frekuensi dalam 

menentukan spesifikasi aplikasi pengenalan font. 

3. 1. 3. Responden

Responden yang dituju oleh survei ini adalah para pelaku desain grafis di 

lingkungan Universitas Ciputra terutama Mahasiswa dengan Program Studi Visual 

Communication Design dengan peminatan Desain Grafis. Jumlah responden yang 

terkumpul terdapat 33 responden. 



3. 1. 4. Aspek Pertanyaan 

Untuk menentukan spesifikasi dari sistem pengenalan font, aspek 

pertanyaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Berikut aspek 

pertanyaan utama berdasarkan kebutuhan pembuatan sistem yaitu: 

1. Jenis Sistem Operasi Windows 

2. Jumlah font 

3. Alur input dalam pengenalan font 

4. Alur output dalam pengenalan font 

5. Fitur lainnya 

Aspek 1 digunakan untuk menentukan sistem operasi yang digunakan aplikasi. 

Aspek 2 digunakan untuk menentukan banyaknya class font yang dilatih dalam 

model pengenalan font. Aspek 3 dan 4 digunakan untuk menentukan tampilan dan 

metode input dan output dari aplikasi. Aspek 5 digunakan untuk mengentahui fitur 

tambahan lainnya sebagai pengembangan aplikasi. Dari aspek pertanyaan tersebut 

dapat diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaaan yang diberikan kepada 

responden. 

Pada Tabel 3. 1, setiap aspek memiliki 2 pertanyaan kecuali aspek 1 dan 5. 

Gambar 3. 1.a adalah tampilan UI tanpa menunjukan area output Gambar 3. 1.b 

adalah tampilan UI dengan menunjukan area output. Gambar 3. 2.a adalah pilihan 

output sebagai PopUp dan Gambar 3. 2.b adalah pilihan output langsung berada di 

dalam layout utama.  

  



Tabel 3. 1. Turunan pertanyaan survei analisis spesifikasi 

Aspek No Pertanyaan 

Jenis sistem operasi 1 Apa versi sistem operasi windows yang anda gunakan? 

Jumlah font 
2 Berapa jumlah font yang sering anda gunakan? 

3 Berapa jumlah font yang anda miliki dalam komputer? 

Alur input 
4 

Jika anda ingin melakukan pengenalan font pada gambar, 

alur input seperti apakah yang anda pilih? 

5 Tampilan Input seperti apa yang anda harapkan? 

Alur output 
6 Berupa apakah hasil pengenalan disampaikan? 

7 Tampilan Output seperti apa yang anda harapkan? 

Fitur lainnya 8 
Fitur tambahan apa yang diharapkan selain mengenal 

font? 

 

Gambar 3. 1. Pilihan Tampilan Input  

 

Gambar 3. 2. Pilihan Tampilan Output 

3. 1. 5. Hasil Survei 

Dari aspek sistem operasi, versi sistem operasi yang digunakan adalah 

Windows 10 dengan persentasi 67%, 18% masih menggunakan Windows 7 dan 

(A) (B) 

(A) (B) 



15% tidak menggunakan Windows. Tidak terdapat responden yang masih 

menggunakan Windows Vista (0%) maupun Windows XP (0%). Grafik hasil survei 

untuk pertanyaan pertama dapat dilihat pada Gambar 3. 3. 

 

Gambar 3. 3. Hasil Survei - Sistem Operasi Windows yang Digunakan 

Gambar 3. 4 dan Gambar 3. 5 merupakan grafik hasil survei untuk 

pertanyaan kedua dan ketiga pada aspek jumlah font. Gambar 3. 4 menunjukan 

banyaknya font yang sering digunakan. Terdapat kurang dari 100 font dengan 

jumlah 24 reponden diikuti oleh 101 – 500 font sebanyak 6 responden dan 501 – 

1000 font sebanyak 3 responden. Tidak terdapat responden yang menjawab lebih 

dari 1000 font. Gambar 3. 5 menunjukan banyaknya font yang dimiliki responden. 

23 responden menjawab terdapat 101 – 500 font yang tersedia pada komputernya, 

5 responden menjawab 501- 1000 font, 4 responden menjawab kurang dari 100 font 

dan 1 responden menjawab diatas 1000 font. 
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Gambar 3. 4. Hasil Survei – Jumlah Font yang Digunakan 

 

 

Gambar 3. 5. Hasil Survei - Jumlah Font yang dimiliki 

Gambar 3. 6 dan Gambar 3. 7 merupakan grafik hasil survei untuk 

pertanyaan keempat dan kelima dalam aspek alur input. Pada Gambar 3. 6, 52% 

responden memilih drag and drop, 21% responden memilih capture dan cropping, 

18% responden memilih mengakses file secara individual dan 9% responden 
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memilih menggunakan kamera laptop. Gambar 3. 7, menunjukan 52% responden 

memilih tampilan A dan 48% responden memilih tampilan B sesuai dengan Gambar 

3. 1. 

 

Gambar 3. 6. Hasil Survei - Alur Input yang Diinginkan 

 

Gambar 3. 7. Hasil Survei - Pemilihan Tampilan Input 

Gambar 3. 8 dan Gambar 3. 9 merupakan grafik hasil survey untuk 

pertanyaan keenam dan ketujuh dalam menentukan alur output. Gambar 3. 8 

menunjukan 34% responden memilih untuk menampilkan jenis font penuh dengan 
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menunjukan contoh teks menggukankan font hasil pengenalan, 27% responden 

memilih untuk menunjukan jenis font penuh dengan angka akurasinya, 24% 

responden memilih untuk hanya menunjukan jenis typeface saja, dan 15% 

responden memilih untuk menunjukan jenis font penuh saja. Gambar 3. 9 

menunjukan 91% responden memilih tampilan A dan 9% responden memilih 

tampilan B. Tampilan A maupun B tampilan dapat dilihat pada Gambar 3. 2. 

 

Gambar 3. 8. Hasil Survei - Bentuk Output yang diinginkan 

 

Gambar 3. 9. Hasil Survei - Pemilihan Tampilan Output 
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Gambar 3. 10 adalah grafik hasil survey untuk pertanyaan kedelapan dalam 

aspek fitur lainnya. Responden yang memilih dapat men-download atau mencari 

font yang telah dikenali sebanyak 70%, responden yang memilih dapat menunjukan 

hasil font tersebut adalah 15% dan lainnya sebanyak 6%. 

 

Gambar 3. 10. Hasil Survei - Fitur Tambahan Lainnya 

 

3. 1. 6. Analisa Survei 

Hasil survei menyatakan bahwa mayoritas dari responden telah 

menggunakan Windows 10 (67%) sehingga menjawab aspek pertanyaan mengenai 

sistem operasi yang digunakan pada sistem ini. Jumlah font yang dimiliki dan 

digunakan oleh user memiliki perbedaan yang sangat kontras. Meskipun responden 

dominan (23 orang) memiliki 101 – 500 font yang digunakan, hasil survei 

membuktikan bahwa font yang digunakan dibawah 100 font (24 orang). 

Dikarenakan daya komputasi yang terbatas dan jumlah font maksimal yang dimiliki 

responden sebanyak 500 font, maka banyaknya font yang dapat dikenali oleh 
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aplikasi sebanyak 500 font. Untuk aspek pertanyaan alur input, hasil survei adalah 

menggunakan metode drag and drop (52%) dan menggunakan tampilan input A 

(52%) sesuai dengan grafik pada Gambar 3. 6 dan Gambar 3. 7. Sedangkan untuk 

alur output, hasil survei menyatakan bahwa responden dominan memilih untuk 

ditampilkan jenis font penuh dan menunjukan contoh teks menggunakan font hasil 

rekognisi (34%) dibandingkan menunjukan angka kurasi (27%) dan jenis typeface 

(24%). Tampilan output yang dipilih responden adalah tampilan output A (91%) 

dibandingkan tampilan output B (9%) sesusai dengan grafik pada Gambar 3. 9. 

Dapat disimpulkan bahwa spesifikasi sistem yang digunakan adalah 

menggunakan sistem operasi Windows 10 dan jumlah font yang didukung sebanyak 

500 font. Tampilan input yang digunakan adalah Gambar 3. 1 A dengan 

menggunakan utilitas drag and drop untuk memasukkan gambar dan Tampilan 

ouput yang digunakan adalah  Gambar 3. 2 A dalam bentuk PopUp. 

3. 2. Desain Model Pengenalan Font 

Penelitian ini mengadopsi arsitektur CNN dan Autoencoder dari DeepFont 

seperti yang telah dijelaskan pada Bab II. Model dibentuk menggunakan Python 

dan training menggunakan Google Colab. 

Gambar 3. 11 merupakan alur pembuatan model yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pada tahap pertama dilakukan pembuatan background gradasi yang 

dijadikan sebagai latar belakang untuk mengenali font. Kemudian diikuti dengan 

generasi dataset sintetis menggunakan font files yang sudah diunduh dari internet 

menggunakan background shading yang tersedia. Proses generasi menghasilkan 

direktori data sintetis yang kemudian di-preprocess bersama dengan dataset real 



(AdobeVFRDataset) yang telah diunduh dari internet. Hasil dari preprocess 

menghasilkan potongan-potongan gambar font yang dibagi dalam dua direktori 

utama yaitu syn_train dan real_train. Dataset pada syn_train dan real_train 

digunakan untuk melatih model Autoencoder dan CNN yang kemudian 

menghasilkan model DeepFont. Model DeepFont dapat diinteraksi menggunakan 

DeepFontAPI.py untuk keperluan aplikasi. Langkah-langkah berikut dijelaskan 

secara mendetail pada subbab berikutnya. 

 

Gambar 3. 11. Alur Pembuatan Model 

3. 2. 1. Generasi Dataset 

Terdapat dua dataset yang digunakan yaitu dataset riil dan dataset sintetis. 

Dataset real merupakan gambar teks yang tidak berlabel dan didapat dari dunia 

nyata. Dataset sintetis adalah dataset yang dihasilkan dari rekonstruksi gambar teks 

dari komputer. 



Gambar 3. 12 adalah sampel dari dataset real diadopsi dari Adobe VFR 

real_u dataset yang dibagikan oleh Z. Wang. Dataset tersebut berisi 201.853 

gambar dengan berbagai format. Dalam penelitian ini, format yang digunakan 

adalah jpeg, jpg, png, tiff, bmp dan gif. 

 

Gambar 3. 12. Sampel dataset real dari Adobe VFR real_u dataset 

Untuk menghasilkan dataset sintetis, penulis menggunakan library TRDG 

(TextRecognitionDataGenerator). TRDG dapat membantu 

menghasilkan gambar dengan teks acak dan modifikasi yang telah disediakan 

(Belval, 2020). Dalam proses tersebut dilakukan modifikasi gambar yang serupa 

dengan paper DeepFont yaitu blur, rotasi, background shading dan noise. 

Modifikasi blur, rotasi dan background shading dilakukan secara simultan. Noise 

ditambahkan pada saat melakukan preprocessing secara manual dikarenakan fitur 

Gaussian Noise pada TRDG merupakan fitur background yang menjadi satu 

dengan pictures (fitur untuk memasukan gambar background shading) 

sehingga proses harus dipisah untuk mengaplikasikan kedua fitur sekaligus. 

Penambahan noise secara teknis dijelaskan pada subbab 3.2.2. 

Proses generasi dataset sintetis dapat dilihat pada Gambar 3. 13. Gambar 

background shading digenerasi pada create_shading_background.py yang 



menghasilkan gambar-gambar dengan latar belakang gradasi. Font files yang 

berupa OTF dan TTF digunakan untuk menghasilkan teks bersama dengan 

background shading oleh TRDG.  Dataset sintetis yang telah dihasilkan adalah 

sebesar 1000 gambar untuk masing-masing 2.507 font dengan nama synthetic text. 

Data sintetis inilah yang digunakan untuk melakukan preprocess yang dijelaskan 

pada subbab berikutnya. 

 

Gambar 3. 13. Alur Pembuatan Data Sintetis 

Jumlah font yang digunakan adalah sebanyak 500 font. Sehingga dari 2.507 

font dipilih secara merata 250 font serif dan 250 font sans-serif. Penyesuaian 

besarnya dataset real juga dilakukan menggunakan perbandingan jumlah font class 

dengan besarnya dataset real. DeepFont memiliki 2383 font class dan 

menggunakan 201.853 gambar real sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 

500 font class. Jumlah gambar real dalam penelitian ini dapat dihitung 

menggunakan persamaan (6). 

𝑵𝑭𝒐𝒏𝒕𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝑫𝒆𝒆𝒑𝑭𝒐𝒏𝒕

𝑵𝑫𝒂𝒕𝒂𝒔𝒆𝒕𝑹𝒆𝒂𝒍𝑭𝒊𝒍𝒆
=  

𝟓𝟎𝟎 𝑭𝒐𝒏𝒕𝒔

𝑵𝑫𝒂𝒕𝒂𝒔𝒆𝒕𝑹𝒆𝒂𝒍
 ( 6 ) 

NFontClassDeepFont adalah jumlah font class yang didukung yaitu 2383 

font class dan NDatasetRealFile adalah jumlah file real yang digunakan oleh 

DeepFont yaitu 201.853. Dengan persamaan tersebut di dapat 42.352 gambar untuk 



mendukung 500 font pada penelitian ini.  Gambar 3. 14 merupakan sampel dari 

dataset sintetis yang berhasil digenerasi menggunakan TRDG. 

 

Gambar 3. 14. Sampel dataset sintetis 

3. 2. 2. Preprocessing 

Proses preprocessing telah banyak diakukan di tahap generasi dataset 

dengan bantuan TRDG yakni blur, rotasi dan background shading. Pada tahap ini, 

difokuskan untuk melakukan squeezing operation, melakukan crop, menambah 

noise dan grayscale. Squeezing operation, grayscale dan crop dibantu 

menggunakaan library PIL. Noise digenerasi menggunakan bantuan dari library 

numpy. Gambar diubah menjadi numpy array yang kemudian ditambahkan dengan 

nilai acak dan dibatasi dengan nilai antara 0 – 255. Array tersebut akan kembali 

dibaca sebagai gambar kembali. Setelahnya, hasil dari preprocessing disusun ke 

dalam folder terpisah untuk membentuk dataset real_train (untuk unsupervised) 

yang terdiri dari potongan gambar dari dataset real dan dataset sintetis sedangkan 

syn_train (untuk supervised) yang terdiri dari potongan gambar dataset sintetis saja. 

Gambar 3. 15 adalah beberapa sampel dari 1.718.754 potongan gambar pada 

real_train dan beberapa sampel dari 1.668.521 potongan gambar pada syn_train. 



 
Gambar 3. 15. Sampel hasil preprocessing real_train (kiri) dan syn_train (kanan) 

3. 2. 3. Unsupervised Training menggunakan Stacked Convolution 

Autoencoder 

Unsupervised Training dilakukan pada Google Colab menggunakan 

arsitektur autoencoder dari DeepFont. Stacked Convolution Autoencoder (SCAE) 

dilatih menggunakan real_train yaitu gabungan antara dataset real dan dataset 

sintetis. Struktur SCAE sendiri telah dijelaskan pada Bab 2 dengan representasi 

Gambar 2.6.  

Tabel 3. 2 merupakan struktur dari autoencoder yang dibuat mengikuti 

output shape sesuai yang dipaparkan oleh paper DeepFont menggunakan library 

Keras, pembentukan autoencoder menggunakan class Conv2D, MaxPooling2D, 

Conv2DTranspose dan UpSampling2D. Untuk membentuk model autoencoder 

diperlukan hyperparameter seperti kernel size, stride dan padding. Parameter pada 

tabel tersebut dipilih karena dapat membentuk representasi image shape sesuai 

dengan paper DeepFont dengan parameter minimal. 

Padding valid dipilih karena padding same memberikan padding untuk 

menyamakan output size dan input size jika stride sama dengan satu. Perubahan 

kernel size tidak akan memberikan pengaruh terhadap output size jika 

menggunakan padding same pada library Keras. Untuk memenuhi syarat output 



size pada lapisan konvolusi pertama (Convolution 1) adalah menggunakan padding 

valid yang menjadi dasar dari parameter awal seluruh lapisan konvolusi pada 

autoencoder. 

Kernel size (𝐾) dapat dicari menggunakan persamaan (8) yang disubsitusi 

dari persamaan konvolusi (7). Dimana nilai 𝑊 merupakan input size, 𝑂 merupakan 

output size, 𝐾 adalah kernel size, 𝑃 adalah padding dan 𝑆 adalah stride. Padding 

valid atau no padding akan memberikan nilai 0 pada 𝑃. 𝑆 dapat dipilih selama 𝐾 >

0. Semakin besar kernel size maka semakin besar parameter yang dihasilkan, 

sehingga nilai kernel size yang dipilih adalah yang menghasilkan besar parameter 

terkecil. Sebagai contoh jika 𝑆 = 1 maka 𝐾 = 58 dengan 215360 parameter,  𝑆 =

2 maka 𝐾 = 11 dengan 7808 parameter dan 𝑆 = 3 maka 𝐾 = −36. Maka yang 

dipilih adalah kernel size (11,11) dengan 𝑆 = 2 karena memiliki parameter paling 

minimal. 

𝑂 =
𝑊−𝐾+2𝑃

𝑆
+ 1 (7) 

𝐾 = 𝑊 + 2𝑃 − 𝑆(𝑂 − 1) {𝐾 | 𝐾 >  0} (8) 

Tabel 3. 2. Parameter awal autoencoder 

Name Kernel size Stride Input size Output size Filters Padding 

Input     
 

105 1 - 

Convolution 1 11 2 105 48 64 valid 

Maxpool 1 - 2 48 24 64 - 

Convolution 2 1 1 24 24 128 valid 

Deconv1 1 1 24 24 64 valid 

Upsampling - 2 24 48 64 - 

Deconv2 11 2 48 105 1 valid 

Berdasarkan instruksi dari paper DeepFont, learning rate yang digunakan 

adalah 0.01 dan menggunakan loss function Mean Squared Error (MSE). 

Dikarenakan optimizer tidak dijelaskan oleh paper DeepFont, maka penulis 



memilih Stochastic Gradient Descent (SGD) yang memiliki standar learning rate 

sebesar 0.01. Parameter yang perlu ditentukan lainnya ialah banyaknya epoch dan 

besarnya kernel size karena tidak dijelaskan pada paper DeepFont. Oleh karena itu, 

penulis melakukan beberapa pengujian menggunakan real_train. 

Tabel 3. 3 merupakan hasil pengujian autoencoder untuk menentukan epoch 

sebagai parameter training. Semakin sedikit epoch maka semakin cepat waktu 

penyelesaian trainingnya. Akan tetapi dalam memilih banyaknya epoch, perlu 

dipertimbangkan kualitas dari model tersebut.  

Tabel 3. 3. Hasil eksperimen epoch autoencoder 

Nama AE Epoch Params 
Loss , 

Val_Loss 
Time Desc 

Autoencoder_e10_SGD 10 32129 0.0054, 

0.0067 

10201.44 

(2.8 hr) 

Sedikit buram, ada border putih. 

Autoencoder_e5_SGD 5 32129 0.0059, 

0.0074 

6008.07 

(1.67 hr) 

Sedikit Lebih buram dari 

e10_SGD, Ada border putih 

Autoencoder_e20_SGD 20 32129 0.0050, 

0.0062  

19533.3s 

(5.43 hr) 

Gambar terlihat jelas sangat 

sedikit buram, terdapat border 

putih 

Grafik loss dari ketiga training dapat dilihat pada Gambar 3. 16. Jika 

dibentuk perbandingan antara banyaknya epoch e5 dan e10 maka dihasilkan 1:2, 

Selisih waktu antara e5 dan e10 adalah 1.13 jam dimana dapat memberikan 

perbedaan loss sebesar -0.0005 dan val loss sebesar -0.0007 dalam 5 epoch. Selisih 

waktu antara e20 dan e10 adalah 2.63 jam dapat memberikan perbedaan loss 

sebesar -0.0004 dan val_loss -0.0005 dalam 10 epoch, yang berarti -0.0002 dan -

0.00025 besar loss dan val loss jika untuk setiap 5 epoch. Dengan ini, penulis 



menggunakan epoch 10 dikarenakan waktu yang efektif dan memberikan pengaruh 

yang efektif dibandingkan e5 dan e20. 

 

Gambar 3. 16. Grafik loss Autoencoder_e5_SGD (1), Autoencoder_e10_SGD (2), 

Autoencoder_e20_SGD (3) 

Gambar 3. 17 merupakan hasil rekonstruksi dari masing-masing 

Autoencoder pada pengujian epoch. Dapat kita lihat munculnya efek “border”. Efek 

border tersebut dapat diminimalisir dengan menambah padding pada convolution 

layer (Brownlee, 2019). Parameter convolution layer menggunakan “valid” atau no 

padding untuk memenuhi bentuk shape pada paper DeepFont. Oleh karena itu, 

untuk mencari nilai kernel size, penambahan padding “same” dilakukan beserta 

kernel size. 
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Gambar 3. 17. Hasil Rekonstruksi masing-masing autoencoder. 

Penentuan kernel size dilakukan dengan cara melatih autoencoder dengan 

kernel size (1,1), (3,3) dan (5,5) dalam 10 epoch. Penentuan kernel size 

mempertimbangkan banyaknya parameter dan kualitas model (loss dan val loss). 

Tabel 3. 4 merupakan hasil dari pengujian kernel size menggunakan 10 epoch. Pada 

Autoencoder_e10_3_SGD dan Autoencoder_e10_5_SGD diberikan padding 

‘same’ dan perubahan pada kernel size terbukti meminimalisir border effect dan 

mempertajam hasil loss dan val_loss secara signifikan dari pada (1,1).  

Tabel 3. 4. Hasil eksperimen kernel size autoencoder 

Nama AE Conv1 Conv2 Params 
Loss, 

Val_Loss 
Time Desc 

Autoencoder_e10

_SGD 

(11,11), 

s=2, 

(valid) 

(1,1), 

s=1, 

(valid) 

32129 0.0054, 

0.0067 

10201.44

s (2.8 hr) 

Sedikit buram, ada 

border putih. 

Autoencoder_e10

_3_SGD 

(11,11), 

s=2, 

(valid) 

(3,3), 

s=1, 

(same) 

163201 0.00248, 

0.00339 

9499.96s 

(2.6 hr) 

Detail, beberapa sample 

tidak menunjukan 

border. 

Autoencoder_e10

_5_SGD 

(11,11), 

s=2, 

(valid) 

(5,5), 

s=1, 

(same) 

425345 0.00246, 

0.00339 

9520.35s 

(2.6 hr) 

Detail, Beberapa sample 

tidak menunjukan 

border 

Gambar 3. 18 merupakan hasil rekonstruksi menggunakan Autoencoder pada 

setiap kernel size yang diuji. Dapat dilihat tidak terdapat border effect pada kernel 

size (3,3) dan (5,5). Pengujian kernel size (3,3) dan (5,5) memakan waktu dan 
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memberikan hasil loss dan val loss yang relatif sama sehingga memberikan hasil 

yang identik. 

 
 

Gambar 3. 18 Hasil rekonstruksi gambar autoencoder untuk kernel size (1,1), (3,3) dan (5,5) 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kernel size (3,3) untuk semua 

convolution layer pada CNN dengan parameter pelatihan 10 epoch untuk 

mengoptimasi besarnya parameter dan waktu yang digunakan dalam pembentukan 

model DeepFont secara keseluruhan. 

3. 2. 4. Fine-tune Supervised Training menggunakan Convolution Neural 

Network 

Supervised training juga dilakukan di Google Colab. Melanjutkan fase 

training sebelumnya, fase supervised bertujuan untuk menciptakan model 

DeepFont itu sendiri sehingga dapat mengklasifikasikan jenis font menggunakan 

lapisan pada Autoencoder yang telah di train pada data real. Tabel 3. 5 merupakan 

struktur dari CNN yang digunakan pada penelitian ini. Lapisan autoencoder yang 

dimasukkan ke dalam CNN diwakilkan dengan warna biru. Dapat dilihat bahwa 

output shape yang dihasilkan serupa dengan ketentuan DeepFont pada Bab 2 

subbab 2. 3. 
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Tabel 3. 5. Struktur CNN DeepFont yang Terbentuk 

Name Kernel Size Stride Input size Output size Filters Padding 

Input   105 1 - 

Convolution 1 11 2 105 48 64 valid 

Batch 
Normalization 

- - - 
48 

- - 

Maxpool 1 - 2 48 24 128 - 

Convolution 2 3 1 24 24 128 same 

Batch 
Normalization 

- - - 
24 

- - 

Maxpool 2 - 2 24 12 128 - 

Convolution 3 3 1 12 12 256 same 

Convolution 4 3 1 12 12 256 same 

Convolution 5 3 1 12 12 256 same 

Flatten  

MLP Units Fungsi Add On  

Dense 6 4096 ReLU Dropout  

Dense 7 4096 ReLU Dropout 

Dense 8 500 Softmax 
 

Selanjutnya, training dilanjutkan dengan parameter 10 epoch dan kernel size 

pada convolution layer 3,4 dan 5 adalah (3,3). Optimizer yang digunakan adalah 

Stochastic Gradient Descent (SGD) dikarenakan memiliki parameter learning rate, 

momentum dan decay. SGD dibentuk dengan learning rate 0.01, momentum 0.9 

dan decay 0.0005 sesuai dengan ketentuan pelatihan DeepFont. Loss function 

menggunakan Sparse Categorical Crossentropy dikarenakan sifat dataset 1 gambar 

menyimpulkan 1 class. Untuk menurunkan learning rate jika validation loss tidak 

membaik, maka digunakan ReduceLROnPlateau dengan parameter monitor 

“val_loss”, factor 0.1 yang berarti learning rate dikali 0.1 jika val_loss tidak 

membaik (turun). Data yang digunakan adalah syn_train. 

Gambar 3. 19 merupakan grafik Loss, Akurasi dan Learning Rate hasil dari 

pelatihan CNN DeepFont. Hasil dari training selesai dalam waktu 6196.88 detik 



(1.7 jam) dengan hasil epoch terakhir loss 0.33, val_loss 0.84, val_acc 0.77, acc 

0.87. Learning rate terakhir yang terdeteksi adalah 0.0001. Dapat dilihat bahwa 

Learning Rate turun pada saat epoch ke 8 pada saat val_loss mengalami stagnasi. 

Hal ini sejalan dengan Akurasi yang sudah mulai stagnan pada epoch 8. 

 

Gambar 3. 19. Hasil loss, akurasi dan learning_rate training supervised CNN 

3. 3. Desain Sistem Pengenalan Font 

Aplikasi berbasis Windows digunakan untuk menyajikan model CNN yang 

telah dibuat. Aplikasi menggunakan C# dengan backend python untuk mendukung 

model CNN tersebut. 

 Desain Arsitektur 

Gambar 3. 20 merupakan grafik desain aristektur aplikasi. Pada gambar 

tersebut, arsitektur dibagi menjadi dua bagian besar yaitu frontend dan backend. 

Frontend merupakan tempat dimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi 

pengenalan font sedangkan Backend adalah tempat dimana aplikasi mendapatkan 



hasil pengenalan font. Aplikasi Frontend dibentuk menggunakan Windows Form 

App oleh .NET Core Framework. Script Python digunakan untuk menjalankan 

proses menggunakan Python Interpreter yang dijalankan oleh aplikasi. Python 

Interpreter bertugas untuk memuat model dan memberikan hasil prediksi kembali 

ke aplikasi untuk disajikan pada pengguna. Representasi grafis dari arsitektur dapat 

dilihat pada Gambar 3. 20. 

 

Gambar 3. 20. Arsitektur aplikasi pengenalan font 

 Desain User Interface 

Gambar 3. 21 merupakan desain user interface yang digunakan aplikasi 

sesuai dengan hasil survei kebutuhan pada subbab 3. 1. Desain user interface yang 

dipilih adalah menggunakan Drag and Drop sebagai input dan adanya 

memunculkan output menggunakan Pop Up. Pop up menunjukan label font penuh 

(seperti light, bold, italic, dll) dan menampilkan contoh teks menggunakan font 

hasil pengenalan. Pop Up juga diberikan kemampuan untuk menampilkan hasil 

prediksi lebih dari satu.  



 

Gambar 3. 21. Tampilan UI input (kiri) dan output (kanan) 

 Desain UML 

Berikut dijelaskan perencanaan aplikasi pengenalan font dalam beberapa 

benetuk Unified Modelling Language (UML). Dalam penelitian ini  diliputi Use 

Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram. 

3. 3. 3. 1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menunjukan interaksi pengguna terhadap aplikasi. 

Gambar 3. 22 menunjukkan pengguna dapat melakukan pengenalan font secara 

langsung berdasarkan gambar yang di-input. 

 

Gambar 3. 22. Use Case Diagram 

3. 3. 3. 2. Activity Diagram 

Dari Use Case Diagram yang telah dibentuk pada Gambar 3. 22, dapat 

dibentuk Activity Diagram pengenalan font. Gambar 3. 23 merupakan halaman 

pertama dari Activity Diagram pengenalan font. Pengguna atau user dapat 



menentukan apakah ingin menggunakan fitur drag and drop. Jika ingin 

menggunakan drag and drop maka pengguna dapat langsung melakukan proses 

drag and drop file ke dalam aplikasi. Jika pengguna memilih untuk menggunakan 

jalur “Open”, maka sistem  membuka dialog pemilih file dimana pengguna dapat 

memilih file secara langsung dari direktorinya. Kemudian aplikasi memeriksa 

apakah file tersebut berupa gambar atau tidak. Jika file bukan berupa gambar, maka 

sistem memunculkan dialog error yang menunjukan bahwa file harus berupa 

gambar. Jika pengguna menggunakan drag and drop maka pengguna dapat 

melakukan drag and drop menggunakan format file gambar. Jika pengguna 

menggunakan fitur dialog pemilih file maka dimunculkan kembali hingga pengguna 

memasukkan file berupa gambar. 

 

Gambar 3. 23. Activity Diagram - Pengenalan Font Halaman 1 



Halaman kedua yang direpresentasikan oleh Gambar 3. 24 melanjutkan dari 

Halaman pertama. Setelah gambar berhasil ditampilkan oleh sistem, pengguna 

dapat diperbolehkan untuk melakukan Crop atau langsung melakukan Scan. Jika 

pengguna memutuskan untuk melakukan Cropping maka pengguna dapat langsung 

melakukan Click and Drag pada gambar dan sistem  menunjukan area crop. Jika 

pengguna klik Crop, maka sistem memotong gambar sesuai dengan area crop. 

Setelah user memutuskan untuk melakukan Scan, maka sistem  mengambil alamat 

gambar dan menjalankan script DeepFont pada Python Interpreter. Script tersebut 

menginstruksikan sistem untuk membuka alamat gambar tersebut dan melakukan 

prediksi terhadap gambar. Hasil prediksi kemudian dibaca oleh aplikasi yang 

kemudian  menunjukan hasil prediksi dari model. 

 

Gambar 3. 24. Activity Diagram - Pengenalan Font Halaman 2 



3. 3. 3. 3. Class Diagram 

Gambar 3. 25. adalah Class Diagram dari aplikasi pengenalan font. Class 

MainForm berfungsi sebagai controller utama dalam aplkasi. Class tersebut 

menangani input dari pengguna baik secara drag and drop maupun OpenFile, 

pemotongan gambar (cropping), menjalankan script python pada Scan dan 

memanggil dialog MsgBox untuk menampilkan hasil dari prediksi. Class MsgBox 

digunakan sebagai controller untuk mengatur tampilan hasil yang disajikan ke 

pengguna. 

 

Gambar 3. 25. Class Diagram 

 MainFormUI merupakan user interface yang memegang elemen-elemen 

interaksi seperti Button, Label dan ImageBox. CropButton merupakan tombol 

Crop, inputImageBox merupakan area input yang dapat digunakan untuk drag and 

drop dan menampilkan gambar input, Scan Button merupakan tombol untuk 

memulai pengenalan font, OpenFileButton merupakan tombol untuk membuka 



dialog Open File, HelpLabel merupakan label untuk menampilkan instruksi bagi 

pengguna, Clear Button merupakan tombol untuk menghapus dan reset kondisi UI.  

MainForm merupakan controller dari UI MainForm. ImagePath pada 

MainForm digunakan untuk menampung alamat gambar yang di dapat dari 

DragDrop() atau OpenFile. IsImageExist digunakan sebagai indikator apakah 

terdapat gambar di dalam InputImageBox. DragDrop dipanggil ketika pengguna 

melakukan drag and drop suatu file ke area InputImageBox. OpenFile_Click 

dipanggil ketika pengguna meng-klik tombol OpenFileButton dan menginisiasi 

OpenFileDialog. EnableCropMode merupakan fungsi untuk mengaktifkan 

kemampuan crop dalam aplikasi dan memperbolehkan pengguna melakukan 

cropping dan click and drag pada InputImageBox. DisableCropMode merupakan 

kebalikan dari EnableCropMode. CropButton_Click dipanggil ketika pengguna 

meng-klik tombol Crop setelah memilih area crop. Fungsi CropButton_Click juga 

tempat sistem melakukan crop terhadap gambar di dalam InputImageBox. 

MouseEnter merupakan fungsi yang dipanggil ketika mouse masuk ke dalam area 

InputImageBox. MouseDown merupakan fungsi yang dipanggil ketika mouse di-

klik. MouseMove merupakan fungsi yang dipanggil ketika mouse digerakan dalam 

area InputImageBox. MouseLeave merupakan fungsi yang dipanggil ketika mouse 

meninggalkan area InputImageBox. ClearButton_Click merupakan fungsi yang 

dipanggil pada saat tombol CleanButton di-klik oleh pengguna. ClearButton_Click 

akan menghapus gambar dari InputImageBox, menghapus isi ImagePath dan 

memanggil DisableCropMode. ScanButton_Click dipanggil pada saat pengguna 



meng-klik tombol Scan. Fungsi tersebut akan memulai proses Python DeepFont 

Model dan menginisiasi MsgBox jika sudah selesai. 

DeepFont Model merupakan skrip python yang dijalankan oleh MainForm. 

Skrip ini bertujuan untuk melakukan proses prediksi dan mengembalikan hasil 

pengenalan font. ImagePath di dapat dari input yang diberikan oleh aplikasi dan 

digunakan untuk mengakses gambar. Crop dan Squeezing Operation merupakan 

fungsi untuk melakukan preprocess gambar sebelum data dimasukkan ke dalam 

model. Load_cnn merupakan fungsi untuk memuat model CNN dan 

mengembalikannya pada Main. Get_label merupakan fungsi untuk menerjemahkan 

nama class menjadi nama font dan get_fontfile digunakan untuk mendapatkan nama 

font file berdasaran label yang didapat. Main merupakan fungsi utama di dalam 

skrip untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya. 

MsgBoxUI merupakan UI kotak dialog dan memegang elemen-elemen 

interaksi yang terdiri dari ListBox dan InputPictureBox. ListBox digunakan untuk 

menampilkan hasil-hasil prediksi yang telah diurutkan sebagai Top Predictions. 

InputPictureBox digunakan untuk menunjukan gambar input dari pengguna. 

MsgBoxUI memiliki controller yaitu MsgBox. Fungsi MsgBox yaitu Show 

untuk memberi teks pada label-label dan menampilkan UI sebagai bentuk dialog 

dengan parameter array nama font hasil pengenalan, gambar yang di-input 

pengguna dan array nama file font hasil pengenalan. 

3. 3. 3. 4. Sequence Diagram 

Gambar 3. 26 menjelaskan operasi lebih detail bagaimana aplikasi 

melakukan operasi dari awal pengguna memasukkan gambar hingga memproses 



input untuk memberikan hasil prediksi kepada pengguna. Pengguna dapat meng-

klik Open pada UI MainForm, kemudian MainFormController memunculkan 

dialog pemilih file (Open File Dialog) dan memasukki loop hingga pengguna 

memasukkan file berupa gambar. Jika file berupa gambar maka dimunculkan di UI 

MainForm sedangkan jika salah maka dimunculkan kotak dialog error. Pengguna 

juga dapat langsung melakukan drag and drop dimana MainFormController juga 

memeriksa file apakah berupa gambar atau bukan. Jika gambar sudah dimuat, maka 

pengguna dapat melakukan cropping (click and drag) pada gambar. 

MainFormController merespon dengan memunculkan area crop pada UI. 

 

Gambar 3. 26. Sequence Diagram 



Ketika pengguna menekan tombol Crop pada UI maka MainFormController 

melakukan cropping sesuai dengan area crop yang terpilih dan memunculkannya 

pada UI MainForm. Pada saat pengguna klik Scan pada UI, maka 

MainFormController merespon dengan mengirimkan perintah proses dengan 

alamat gambar kepada Python untuk menjalankan script DeepFont Model. 

DeepFont Model memuat dan memprediksi gambar tersebut dan mengembalikan 

hasil prediksi. Setelah proses tersebut selesai, MainFormController memanggil 

MsgBoxController untuk memuat dan menampilkan hasil prediksi kepada 

pengguna melalui PopUp Msg Box. 

3. 4. Nilai Entrepreneurship 

Pada penelitian ini, sistem memiliki nilai entrepreneurship agar produk 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dirasakan kebermanfaatannya. 

3. 4. 1. Opportunity Creation 

Tipografi merupakan salah satu komponen penting dalam dunia desain 

grafis. Dan tipografi tentunya tidak jauh dari penggunaan font. Font dipakai 

diberbagai jenis desain seperti print, logo, UI/UX, Branding, Multimedia dan 

segala komponen visual lainnya. Font dapat memberikan karakter dan ideologi 

untuk suatu karya (Grohmann, Giese, & Parkman, 2013; Haenschen & Tamul, 

2019), tentunya hal ini sangat diperhatikan oleh perusahaan dan desainer. 

Forum untuk mengenali font WhatTheFont milik MyFonts.com digunakan 

untuk mengidentifikasi font dari cuplikan gambar, tetapi mengidentifikasi font 

membutuhkan tenaga ahli dan dapat membutuhkan waktu yang lama. Dengan 

banyaknya jenis font yang masih sulit untuk diidentifikasi, teknologi untuk 



mengenali font menjadi salah satu subjek penelitian. Oleh karena itu pengadaan 

layanan pengenalan font dapat mempermudah desainer-desainer untuk 

mendapatkan pilihan font yang diinginkan.  

3. 4. 2. Creative Innovative 

Kebutuhan dari teknologi pengenalan font telah dimanfaatkan oleh berbagai 

kompetitor. Direct Kompetitor dari aplikasi ini adalah WhatTheFont milik 

Fonts.com, FontSquirrel dan Adobe Fonts. Sedangkan indirect kompetitor adalah 

Google Fonts, DaFont dan 1001FreeFont.  

Keunggulan aplikasi dari kompetitor ini adalah sebagai aplikasi standalone 

tidak bergantung dengan internet dan mudah diakses dikarenakan model deteksi 

disimpan secara lokal. Aplikasi juga dapat dikembangkan dengan menyediakan 

fitur untuk mencari hasil font tersebut secara online jika terkoneksi dengan internet. 

Aplikasi juga dapat dilengkapi fitur top 5 best prediction dan rekomendasi font 

lainnya yang sejenis. 

3. 4. 3. Market Sensitivity 

Pengguna dari aplikasi ini adalah desainer grafis dari berbagai demografis 

dan menggunakan Windows. Market share dari Windows di Indonesia sebesar 

86.1%. Menurut BEKRAF & BPS, (2018), terdapat 16.9 juta pekerja di sektor 

Ekonomi Kreatif dengan 1.22% termasuk Arsitektur, Seni Rupa, App & Game, 

Desain Interior, DKV, Desain Produk dan Periklanan. Jika diasumsikan masing-

masing bidang mendapatkan persentase yang sama maka DKV terdapat 0.17%. Jika 

dipersentase dengan jumlah peerja di sektor ekonomi kreatif maka didapat 2.87 juta 

pekerja di dunia desain komunikasi visual. Pendapatan rata-rata pekerja desain 



menurut BEKRAF & BPS, (2018) adalah Rp 2.9 juta. Dengan adanya 3 kompetitor 

langsung maka untuk setiap perusahaan terdapat 33.3% market share. Untuk bisnis 

baru, maka dengan asumsi mengambil 2% dari masing-masing kompetitor maka di 

dapat 6% market share, sehingga mengurangi jumlah market potensial sebesar 

172200 calon pengguna. Dikarenakan yang menggunakan model subscription 

hanyalah Adobe, maka diambil selisih antara paket yang memiliki Adobe Fonts dan 

yang tidak disertai Adobe Fonts yaitu Rp 20000. Sehingga potensi market adalah 

172200 x 20000 yaitu sebesar Rp 3.4 milliar. 

Menurut survey yang dilakukan oleh Pflug, (2019), 38% desainer membeli 

font dalam waktu 3 bulan sekali.  tetapi free fonts telah menjadi isu yang 

diperbincangkan oleh kalangan industri. Banyaknya font yang tersedia secara gratis 

menyebabkan labelling bahwa font itu bersifat gratis. Survei oleh Pflug, (2019) 

mengatakan bahwa dari keseluruhan responden 75% mengatakan pernah membuat 

keputusan untuk tidak membeli font dan menggunakan free font dan 55% dari 

responden pernah membuat keputusan untuk beralih dari font berbayar ke font 

gratis. Dengan data tersebut, teknologi pengenalan font dapat digunakan untuk 

mencari free font yang mirip dengan font berbayar dan dapat menjadi alat utama di 

pasar mendatang. 

3. 4. 3. 1. Cost Structure dan Revenue Stream 

Keuntungan dari aplikasi ini di dapat dari layanan subscription. Layanan 

subscription memberikan akses rekomendasi free font hingga top 10 dan 

rekomendasi font yang gratis dan memiliki kemiripan dengan font yang 

didentifikasi. Selain itu aplikasi juga dapat layanan gratis pengenalan font akan 



tetapi terbatas. Layanan subscription diasumsikan memiliki harga Rp 

30.000/bulannya. Jika aplikasi ditambah fitur untuk mencari font tersebut secara 

online, maka developer dapat memanfaatkan affiliate marketing dengan berbagai 

layanan penjualan font untuk menambah revenue stream. 

Tabel 3. 6 memperlihatkan biaya investasi awal yang terlibat dalam aplikasi 

ini. Biaya investasi terdiri dari biaya pemrograman dan biaya pembelian Google 

Colab Pro (USD $9.99), Developer Account Microsoft (USD $19.00) dan biaya 

pemrograman awal (Rp 1.000.000). Konversi USD – IDR pada saat penelitian ini 

ditulis adalah Rp 15.705. 

Tabel 3. 6. Investment Cost Aplikasi 

Investment Cost 

Biaya pemrograman awal Rp 1.000.000 

Google Colab Pro Rp 156.897 

Developer Account Microsoft 

(lifetime) 
Rp 298.404 

Total Investment Cost Rp 1.456.132 

Error! Not a valid bookmark self-reference.  memperlihatkan biaya fixed 

cost. Untuk biaya fixed cost terdiri dari biaya biaya listrik (Rp 200.000) dan biaya 

internet (Rp 70.000) untuk mempublikasikan di Microsoft Store dan pemeliharaan 

aplikasi (Rp 500.000). 

Tabel 3. 7. Fixed Cost Aplikasi 

Fixed Cost 

Biaya pemeliharaan aplikasi Rp 500.000 

Listrik Rp 200.000 

Internet Rp 70.000 

Total fixed cost Rp 770.000 



3. 4. 3. 2. Break Even Point (BEP) 

Dengan harga layanan subscription Rp 30.000/bulan dan memasukkan fixed 

cost sesuai Tabel 3. 6, Maka didapat BEP dengan hasil 26 subscriber untuk setiap 

bulannya. Perhitungan BEP direpresentasikan pada persamaan (9). 

𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡

(𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡−𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡)
   (9) 

Strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai BEP adalah 

dengan membuat layanan free seperti hanya menunjukan bottom 5 font yang mirip 

dari top 10. Selain itu, menggunakan medial sosial seperti Facebook dan Instagram 

dapat memberikan peluang besar dalam pemasaran. 


