
I. Pendahuluan

Optical character recognition (OCR) adalah aplikasi 
yang dapat mengubah sebuah karakter atau tulisan dalam 
format citra menjadi karakter dalam format teks digital. 
Aplikasi ini sangat berguna untuk proses pencarian 
informasi sebuah dokumen yang berbasis konten (isi). 
Namun, akurasi dari sistem OCR dapat menurun ketika 
dokumen yang diproses mengandung noise(gangguan). 
Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 
perlu dilakukan penekanan terhadap noise yang terdapat 
pada dokumen tersebut. Proses penekanan noise ini 
disebut dengan denoising. 

Denoising adalah proses merekonstruksi sebuah 

citra dari pengaruh noise yang didapatkan saat proses 
akuisisi.Denoising merupakan bidang pengolahan citra 
yang mendapat banyak perhatian dari para peneliti. Pada 
beberapa bidang penelitian tertentu seperti pada analisis 
dokumen dan remote sensing, denoisingmerupakan 
hal yang sangat mendasar. Akuisisi gambar dengan 
menggunakan perangkat kamera merupakan hal yang 
membuat denoising menjadi dibutuhkan[1].

Sebuah citra yang mengandung noise dapat dirumuskan 
sebagai berikut [2]:

( ) ( )    ( )) 1 ( ,Cn i Ca i n i= +

dimana Cn(i) adalah citra ber-noise yang diperoleh, Ca(i) 
adalah citra asli tanpa noise, dan n(i) adalah noise.
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Denoising merupakan salah satu tahapan penting 
dalam pengolahan citra terutama pada sistem pengenalan 
karakter. Sebuah sistem pengenalan karakter terdiri 
beberapa tahapan seperti pra-proses yang termasuk di 
dalamnya denoising dan binerisasi, segmentasi karakter, 
ekstraksi fitur dan pengenalan pola [3].

Dalam membangun sebuah aplikasi optical character 
recognition (OCR), tahapan denoising merupakan tahapan 
penting yang merupakan bagian dari tahapan pra proses 
[4]. Salah satu manfaat denoising adalah untuk membuang 
noise berupa detail-detail kecil yang terdapat pada citra. 
Salah satu cata untuk membuang noise atau denoising 
adalah dengan filtering (penapisan) [4].

Ada beberapa metode denoising yang dikenal dan 
banyak digunakan seperti spasial denoising (contohnya 
mean dan non-lokal mean filtering),denoising berbasis 
transformasi (contohnya DCT [5]), dan denoising 
berbasis learning (contohnya K-SVD). Spasial denoising 
mempunyai dua kategori, yaitu local filtering seperti 
median filter dan wiener filter, serta non-local filtering 
seperti non-local mean filtering dan non-local Euclidean 
median filtering. Dalam hal kompleksitas komputasi, local 
filtering lebih unggul, namun jika noise yang terdapat pada 
sebuah citra berada pada level yang tinggi maka local 
filtering menjadi gagal.

Beberapa metode binerisasi seperti Bataineh [6] 
menggunakan median filter untuk membuang noise yang 
terdapat pada sebuah dokumen. Pada teknik ini Bataineh 
menggunakan median filtering dengan kernel 5x5. S.M. 
Ismail menggunakan mean filtering untuk membuang 
noise pada dokumen kuno sebagai langkah awal dari 
metode binerisasi yang diajukan [7].Kemudian, Messauod 
menggunakan median filter dan wiener filter sebagai 
awalan dari langkah-langkah metode binerisasi [8].

Perbandingan antara masing-masing metode denoising 
kemudian diikuti oleh proses binerisasi telah dilakukan 
sebelumnya [3]. Metode denoising yang digunakan 
pada penelitian ini adalah mean, median, Gaussian, dan 
berbasis Discrete Cosine Transform (DCT). Selanjutnya 
setiap dokumen hasil denoising akan dibinerisasi dengan 
menggunakan metode Otsu [9], Niblack [10], Sauvola 
[11], dan NICK [12]. Hasil menunjukkan bahwa DCT 
berhasil membuang noise yang terdapat pada sebuah citra 
lebih baik dari metode lokal filtering.

Buades melakukan perbandingan beberapa metode 
denoising, diantaranya adalah Gaussian, anisotropic, 
wiener, dan non-local means (NLM) [13]. Objek dari 
penelitian ini adalah citra yang memiliki noise buatan 
berupa noise salt and pepper. Penggunaan noise buatan 
ini sangat jauh berbeda dengan noise alami yang terdapat 
pada dokumen-dokumen kuno. Sehingga perlu dilakukan 
kajian bagaimana pengaruh penerapan metode denoising 
terhadap kinerja metode binerisasi terutama metode 
denoising berbasis non-lokal.

Artikel ini memaparkan perbandingan antara metode 
lokal dan non-lokal denoising serta pengaruh kedua 
metode tersebut terhadap proses binerisasi. Kedua metode 
ini merupakan filter yang bekerja pada domain spasial.

Hasil perbandingan ini akan dijadikan rekomendasi dalam 
membangun metode binerisasi yang lebih baik.

II. StudI PuStaka

Pada bagian ini akan dipaparkan studi pustaka dari 
metode denoising. Sebuah dokumen kuno yang sudah 
tersimpan pada suatu tempat termasuk seperti pada sebuah 
museum akan mengalami penurunan kualitas. Diperlukan 
proses lebih lanjut untuk mengembalikan dokumen 
tersebut tetap bisa bagus. 

Dalam sebuah citra terdapat dua tipe noise, yaitu 
noise adaptive (Gaussian noise) dan noise campuran 
(multiplication noise). Adaptive noise atau Gaussian 
noise pada citra biner ditandai dengan berubahnya piksel 
yang seharusnya hitam menjadi putih dan piksel yang 
seharusnya putih menjadi hitam. Sedangkan contoh 
dari multiplication noise yang sering kita temui adalah 
illuminasi yang berbeda pada sebuah citra [14].

Median filtering adalah salah satu teknik denoising 
dengan mengubah nilai piksel yang ada pada suatu jendela 
menjadi nilai median dari intensitas citra yang ada pada 
jendela tersebut. Ukuran jendela pada median filtering 
biasanya berukuran ganjil seperti 3x3, 5x5, 7x7 dan 
seterusnya.

Gaussian filtering atau tapis Gaussian dirumuskan 
sebagai berikut [15]:
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dimana x dan y adalah koordinat baris dan kolom dari 
matrik sebuah citra, dan sigma(σ) adalah standar deviasi 
dari distribusi Gaussian. Filter Gaussian mempunyai sifat 
menjadikan blur (kabur) sebuah citra. Semakin besar 
ukuran matrik Gaussian yang digunakan maka semakin 
kabur citra tersebut.

Non-local means (NLM) adalah metode denoising 
berbasis non-local pertama yang diperkenalkan oleh 
buades dkk [2]. Non-local filtering bekerja dengan konsep 
mengganti nilai suatu piksel citra dalam suatu jendela 
dengan nilai piksel yang serupa dari jendela lainnya.NLM 
dirumuskan sebagai berikut [13].

( )( ) ( ) ( ) ,  , (3)
j i

NL v i w i j v j
∈

=∑

Dimana w(i, j) dirumuskan sebagai berikut:

( ) 21, exp (4, ) i jw i j P P
h

 = − − 
 

dimana Euclidean mean akan dicapai dengan 
meminimalkan nilai  Sjwj||Pi - Pj||

2 untuk semua nilai P, 
dan h adalah parameter smoothing.

Non-local Euclidean medians (NLEM) diperkenalkan 
untuk mengatasi permasalahan NLM dalam menangani 
noise pada tingkat yang lebih tinggi [16]. Hasil eksperimen 
menunjukkan bahwa Euclidean median lebih bagus dalam 
menentukan suatu bagian dari citra itu berupa noise atau 
bukan, dibandingkan Euclidean mean. NLEM dirumuskan 
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sebagaimana persamaan pada NLM. Perbedaannya adalah 
penentuan nilai. Euclidean median akan terpenuhi dengan 
meminimalkan Sjwj||Pi - Pj||

2. 

III. Metode

Gambar 1 menunjukkan alur dari pengujian pengaruh 
metode denoising lokal dan non-lokal terhadap teknik 
binerisasi. Setiap dokumen kuno yang akan diuji di-
denoising dengan metode denoising lokal dan non-lokal, 
kemudian hasil denoising akan dibinerisasikan dengan 
menggunakan dua metode global thresholding yaitu 
metode Otsu dan Kittler [17] serta dua metode local 
adaptive berupa metode NICK dan Wolf [18]. Hasil 
binerisasi akan dihitung dengan menggunakan parameter 
recall, precision, F-measure, PSNR, total skor (TS).

Percobaan pada penelitian ini dilakukan terhadap 
dokumen kuno Jawi yang berjumlah tujuh dokumen 
dengan berbagai jenis latar dokumen. Dokumen ini 
dipilih untuk dengan variasi latar untuk melihat kinerja 
metode denoising terhadap setiap jenis latar dokumen. 
Selain variasi latar yang berbeda, ukuran dokumen yang 
digunakan juga berbeda. Gambar 2 menunjukkan contoh 
dokumen kuno Jawi yang digunakan sebagai bahan 
percobaan. 

A. Pengaturan Parameter

Metode denoising yang dipilih sebagai perbandingan 
metode denoising lokal dan non-lokal adalah median 
filtering dan Gaussian filtering sebagai lokal denoising 
dan non-local mean (NLM) filtering dan non-local 
Euclidean medians (NLEM) filtering sebagai metode non-
lokal denoising. Parameter-parameter yang digunakan 
untuk setiap metode denoising tersebut akan merujuk 
kepada penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti 
sebelumnya. 

Parameter yang dibutuhkan pada median filtering 
adalah ukuran jendela (window). Pada percobaan ini, 
ukuran window yang digunakan adalah 3x3 sebagaimana 
yang digunakan pada [3].Selanjutnya parameter yang 
dibutuhkan untuk filter Gaussian adalah sigma (σ) dan 
ukuran jendela.Sigma yang digunakan pada pengujian ini 
bernilai 0.5 dan ukuran jendela yang digunakan adalah 
5x5 [3]. 

Metode non-lokal denoising membutuhkan parameter 
yang lebih banyak dari pada metode lokal denoising.
Metode NLM dan NLEM membutuhkan parameter 
berupa parameter smoothing h, ukuran jendela w, dan 
tingkat kemiripan f. Pada simulasi NLM, parameter yang 
digunakan diatur sesuai dengan yang gunakan pada [2]. 

Gambar 1. Alur penelitian

Gambar 2. Contoh dokumen Jawi kuno
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Sedangkan pada NLEM, pengaturan yang digunakan 
adalah h = 10σ, w = 10, f = 4.

Pada pengujian ini, parameter yang digunakan untuk 
mengukur kinerja metode denoising dan binerisasi adalah 
recall (R), precision (P), F-measure (FM), PSNR dan total 
skor (TS). Metode ini mengacu kepada pengukuran yang 
digunakan pada kompetisi DIBCO [19]

Recall (R) adalah jumlah piksel benar yang berhasil 
dibangkitkan oleh metode binerisasi. Precision (P) 
adalah tingkat akurasi dari piksel yang dibangkitkan. 
Recall, Precision, dan F-measure (FM) masing-masing 
dirumuskan sebagai berikut,

  (5)TPR
TP FN

=
+

  (6)TPP
TP FP

=
+

2    , (7) R PFM
R P
× ×

=
+

dimana TP adalah true positive, FP adalah false positive, 
dan FN adalah false negative.

PSNR adalah derajat kemiripan antara citra hasil 
binerisasi dengan citra ground-truth (GT). PSNR 
dirumuskan sebagai.

2

1 0lo . (8) g CPSNR
MSE

=

MSE dirumuskan dengan:

( ) ( )( )2

1 1
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 , (9) 
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M dan N adalah ukuran panjang dan lebar citra,  adalah 
citra GT dan  adalah citra terbinerisasi.

Total skor (TS) adalah total jumlah peringkat yang 
diberikan untuk setiap peringkat metode evaluasi recall, 
precision, FM, dan PSNR. Nilai TS yang paling sedikit 
akan dianggap sebagai yang terbaik. 

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Dari percobaan yang dilakukan, berikut ini akan 
dipaparkan hasil yang didapatkan. 

A. Hasil Penelitian

Tabel 1 menunjukkan hasil binerisasi citra dokumen 
kuno Jawi dengan metode Otsu. Pada bagian ini metode 
Otsu dipadukan dengan metode denoising yaitu median 
filtering, Gaussian filtering, non-local mean (NLM) 
filtering, dan non-local Euclidean medians (NLEM) 
filtering. Hasil binerisasi metode NLEM filtering+Otsu 
menghasilkan peringkat terbaik dengan nilai recall, 
precision, f-measure dan PSNR masing-masing adalah 
98.05, 59.12, 71.47, dan 11.04. Namun, nilai terbaik bagi 
recall diperoleh pada metode Gaussian yaitu dengan nilai 
98.59.

Tabel 2 menunjukkan hasil binerisasi citra dokumen 

kuno Jawi dengan metode Kittler. Pada bagian ini metode 
Kittler dipadukan dengan metode denoising yaitu median 
filtering, Gaussian filtering, NLM filtering, dan NLEM 
filtering. Berdasarkan Table 2 metode denoising yang 
menghasilkan hasil binerisasi paling baik adalah metode 
NLM dengan nilai recall, precision, f-measure dan PSNR 
masing-masing adalah 97.06, 42.60, 56.85, dan 7.22, 
dengan skor yang diperoleh adalah 6. 

Tabel 3 menunjukkan hasil binerisasi citra dokumen 
kuno Jawi dengan metode local adaptif NICK. Pada 
bagian ini metode NICK diintegrasikan dengan metode 
denoising yaitu median filtering, Gaussian filtering, NLM 
filtering, dan NLEM filtering. Tabel 3menunjukkan bahwa 
binerisasi metode Gaussian filtering+NICK menghasilkan 
peringkat terbaik dengan nilai recall, precision, f-measure 
dan PSNR masing-masing adalah 65.01, 84.97, 69.68, 
dan 12.83. Namun, nilai untuk nilai terbaik bagi precision 
didapatkan pada metode NLM yaitu dengan nilai 85.10.

Tabel 4 menunjukkan hasil binerisasi citra dokumen 
kuno Jawi dengan metode local adaptif Wolf. Pada bagian 
ini metode NICK dipadukan dengan metode denoising 
yaitu median filtering, Gaussian filtering, NLM filtering, 
dan NLEM filtering. Tabel 4 menunjukkan bahwa 
binerisasi metode NLEM+Wolf menghasilkan peringkat 
terbaik dengan nilai recall, precision, f-measure dan PSNR 
masing-masing adalah 81.03, 79.99, 78.77, dan 13.46. 
Namun, nilai untuk nilai terbaik bagi recalldidapatkan 
pada metode Gaussian yaitu dengan nilai 81.67.

B. Pembahasan

Penerapan metode denoising terhadap proses binerisasi 
dokumen kuno dapat meningkatkan tingkat keakuratan 

Tabel 1. Perbandingan hasil denoising terhadap metode Otsu

Tabel 2. Perbandingan hasil denoising terhadap metode Kittler

Tabel 3. Perbandingan hasil denoising terhadap metode NICK

No Metode R P FM PSNR Skor Rank

1 Median 94.3 53.0 65.6 9.03 16 4th

2 Gaussian 98.6 56.3 69.7 10.28 9 2nd

3 NLM 97.2 56.9 69.4 10.29 10 3rd

4 NLEM 98.2 59.1 71.5 11.04 5 1st

No Metode R P FM PSNR Skor Rank

1 Median 95.9 41.7 55.4 6.97 16 4th

2 Gaussian 98.0 42.1 56.6 7.13 8 2nd

3 NLM 97.1 42.6 56.9 7.22 6 1st

4 NLEM 98.2 41.8 56.3 7.08 10 3rd

No Metode R P FM PSNR Skor Rank

1 Median 53.4 83.2 61.7 11.38 16 4th

2 Gaussian 65.0 85.0 69.7 12.83 5 1st

3 NLM 57.4 85.1 62.7 12.36 10 3nd

4 NLEM 63.6 84.9 67.3 12.82 9 2rd
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hasil binerisasi. Citra hasil denoising mempunyai kontur 
yang lebih smooth (halus) dibandingkan dengan citra tanpa 
proses denoising. Gambar yang smooth mempunyai lebih 
sedikit artifak (bintik-bintik yang dianggap noise[20])
dibandingkan dengan gambar yang tidak melalui proses 
binerisasi. Setelah proses binerisasi, artifak tersebut akan 
tetap muncul pada citra terbinerisasi. Namun, dengan 
proses denoising artifak akan mengalami penurunan 
jumlah sehingga jumlah piksel yang bukan teks yang 
akan dibangkitkan juga mengalami penurunan sehingga 
bisa meningkatkan hasil keakuratan citra terbinerisasi 
(precision).Gambar 3 menunjukkan perbedaan dokumen 
kuno yang dibinerisasi dengan dan tanpa melalui 
prosesdenoising.

Namun demikian, ada beberapa metode binerisasi 
yang mengalami proses penurunan performansi seperti 
metode Kittler. Hal ini disebabkan oleh kondisi citra 
yang mengalami degradasi yang sangat besar. Kittler 
sebagai metode binerisasi penentuan nilai ambang 
secara global hanya menghitung satu nilai ambang untuk 
keseluruhan citra. Daerah sekitar tepian huruf yang 
ada pada suatu gambar dapat menjadi kabur dan akan 
dianggap sebagai bagian dari latar bukan sebagai teks. Hal 
ini akan menurunkan nilai recall dan precision dari citra 
terbinerisasi tersebut.Sedangkan pada metode Otsu, NICK, 
dan Wolf, penerapan denoising dapat meningkatkan hasil 
nilai presisi citra terbinerisasi.

Penerapan metode denoising yang berbeda akan 
menghasilkan performansi metode binerisasi. Metode 
non-local denoising mempunyai performansi yang 
lebih baik dibandingkan metode local denoising. Secara 
umum, NLM dan NLEM mempunyai performansi 
lebih baik dari median dan Gaussian. Metode local 
denoisinghanya bekerja pada jendela lokal sehingga tidak 
memperhatikanpada jendela ketetanggaan berikutnya. 
Sebaliknya, pada metode non-local denoising setiap piksel 
dari suatu jendela tidak hanya diproses sebagai jendela 
tersebut, tetapi juga akan dibandingkan dengan jendela 
tetangga yang lain yang memiliki kemiripan piksel dengan 
jendela tersebut. Dengan demikian, metode lokal denoising 
tetap menghasilkan sedikit artifak pada citra yang sudah 
dibuang noise. Sehingga walaupun metode lokal denoising 
menghasilkan performansi yang lebih baik secara umum, 
namun metode non-lokal denoising labih bagus untuk 
meningkatkan tingkat presisi citra terbinerisasi.Gambar 4 
menunjukkan perbandingan hasil binerisasi citra dokumen 
kuno menggunakan metode local dan non-lokal denoising. 

V. keSIMPulan

Pada penelitian ini, dilakukan perbandingan metode 
lokal denoising dan non-lokal denoising untuk tahapan 
pra proses dalam teknik binerisasi dokumen kuno. Empat 
metode denoising diuji, masing-masing dua metode lokal 
denoising berupa median filtering dan Gaussian filtering 
dan dua metode non-lokal denoising berupa metode non-
local means (NLM) dan non-local Euclidean medians 
(NLEM). Secara umum, NLEM, sebagai metode non-
local denoising, mempunyai peringkat yang paling baik 
diantara tiga metode lainnya. Penelitian ke depan akan 
dilakukan dengan membandingkan metode lokal dan non-
local denoisingdengan mengubah parameter setiap metode 
untuk melihat bagaiman pengaruh perubahan parameter 
terhadap teknik binerisasi.
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