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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu topik pembelajaran dalam mata pelajaran biologi adalah tata 

nama binomial nomenklatur. Tata nama binomial merupakan sistem pemberian 

nama hewan dan tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional 

dengan menggunakan sistem tata nama dua kata (Sulistyorini, 2009;35). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Didi Yulianto (2016) menyatakan 

bahwa dalam mata pelajaran biologi dengan sub materi tata nama binomial 

nomenklatur, terdapat kendala bagi siswa dalam mencari istilah binomial 

nomenklatur beserta deskripsinya. Siswa hanya menggunakan sumber terbatas dari 

buku yang hanya memuat istilah latin binomial nomenklatur dengan deskripsi yang 

di desain minimalis. Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu 

Masyula Ulfia (2016) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan nama-nama ilmiah 

hewan dan tumbuhan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2015/2016 persentase nilai test tingkat I 

yaitu 15,56% dengan kualifikasi sangat kurang, persentase rata-rata nilai tingkat II 

yaitu 11,72% dengan kualifikasi sangat kurang, persentase rata-rata nilai tingkat III 

yaitu 16,8% dengan kualifikasi sangat kurang, dan persentase rata-rata nilai tingkat 

IV yaitu 24.72% dengan kualifikasi kurang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menghasilkan berbagai 

aplikasi yang dibutuhkan untuk mempermudah meyelesaikan suatu hal. Sebagai 

contoh yaitu aplikasi translator (penerjemah). Fungsi translator adalah untuk 

membantu dalam penerjemahan suatu bahasa menjadi bahasa lain yang diinginkan. 
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Dengan adanya translator, maka kata yang akan diterjemahkan perlu diketikkan 

sebagai masukkan, kemudian akan di proses penerjemahan kata dan akan dihasilkan 

dari arti kata tersebut. Namun penggunaan translator tersebut tidak cukup efisien 

dan cepat karena pengguna harus mengetikkan kata yang akan diterjemahkan, dan 

proses penerjemahan tersebut berlangsung jika kata yang diketikkan benar. Jika 

tidak, pengguna harus mengetikkan kembali kata yang dimaksud. Selain itu tidak 

efektif jika kata yang akan diterjemhakan berbentuk kalimat yang panjang. 

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak memberi pengaruh terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah dalam hal pengenalan pola 

(pattern recognition). Pengenalan pola merupakan suatu ilmu untuk 

mengklasifikasi atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengukuran kuantitatif 

fitur (ciri) atau sifat utama dari suatu objek. Sistem pengenalan huruf atau sering 

disebut OCR (Optical Character Recognition) merupakan solusi yang efektif untuk 

proses konversi dari dokumen cetak ke dalam bentuk dokumen digital.  

Optical Character Recognition (OCR) adalah konversi mekanik atau 

elektronik pada sebuah komputer dari gambar scan tulisan tangan, ketik, atau cetak 

ke dalam encoder text. Teks hasil pembacaan tersebut kemudian dapat digunakan 

sebagai masukan (command) untuk proses lainnya. Pada perkembangannya, sistem 

OCR dikembangkan agar dapat mendeteksi inputan secara online dengan cara 

meng-capture sebuah citra, lalu mendeteksi dan megenali teks yang ada di 

dalamnya (Dwi Cahyo Nugroho dkk,2014). Permasalahan yang muncul dalam 

melakukan proses pengenalan huruf komputer adalah bagaimana sebuah Teknik 

pengenalan dapat mengenali berbagai jenis huruf dengan ukuran, ketebalan, dan 

bentuk yang berbeda. Secara umum terdapat dua hal utama yang mempengaruhi 
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proses OCR yaitu mekanisme ekstraksi ciri dan mekanisme pengenalan (Suryo 

Hartanto dkk, 2017). Pada proses pengenalan karakter ini banyak menggunakan 

fasilitas-fasilitas atau library pengolahan citra yang sudah dikembangkan terlebih 

dahulu dan siap digunakan sehingga dalam proses pengolahan citra khususnya OCR 

dapat dikembangkan dengan mudah, library yang banyak digunakan dalam 

pengolahan citra yaitu Tesseract dan Mobile Vision. Tesseract dan mobile vision 

merupakan library OCR yang dapat mengenali huruf dan angka. 

Pada penelitian ini, Optical Caharacter Recognition (OCR) akan diterapkan 

pada aplikasi translator istilah ilmiah (binomial nomenklatur) menggunakan 

library tesseract dan mobile vision yang akan memudahkan dalam penerjemahan 

istilah ilmiah (binomial nomenklatur). Dengan kemampuan mengenal karakter pada 

huruf latin yang di-capture dari kata yang ingin diterjemahkan, pengguna hanya 

perlu mengarahkan kamera smartphone ke kata yang ingin di terjemahkan, 

kemudian aplikasi akan melakukan tracking hasil capture ke kamera, selanjutnya 

jika kata tersebut sudah dikenal maka akan dimunculkan hasil terjemahan kata 

tersebut berupa teks di dalam aplikasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan teknologi 

OCR (Optical Character Recognition) pada aplikasi translator bahasa ilmiah 

(Binomial Nomenklatur) menggunakan library Tesseract OCR dan library Mobile 

Vision dan memilih salah satu dari library tersebut yang dapat mengenali kata 

dengan baik ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah 

menerapkan teknologi OCR menggunakan library Tesseract dan Mobile Vision 

pada aplikasi translator bahasa ilmiah (Binomial Nomenklatur) agar 

mempermudah dalam penerjemahan bahasa ilmiah (Binomial Nomenkaltur) dan 

dapat memilih salah satu dari library tersebut yang memiliki ketepatan yang baik 

dalam pengenalan kata. 

1.4. Batasan Masalah 

 

Berikut ini adalah Batasan masalah dalam proposal ini 

1. Penerapan teknologi OCR pada aplikasi ini menggunakan library 

Tesseract dan Mobile Vision. 

2. Penerapan OCR (Optical Character Recognition) dalam aplikasi ini 

hanya untuk mengkonversi tulisan yang ada pada gambar menjadi text 

masukan yang akan digunakan untuk proses penerjemahan.  

3. Pengujian menggunakan ISO 9126 pada yang berfokus pada 

karakteristik funsionality , usability, efficiency, dan portability pada 

sistem. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah membuat aplikasi kamus yang 

mudah dan efisien karena dapat menerjemahkan kata menggunakan input teks yang 

ada pada gambar  


