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Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berhubungan dengan metode identifikasi tanda 

tangan offline berdasarkan fitur global dan lokal. Metode ini 

digunakan untuk mengidentifikasi siapa pemilik tanda tangan 10 

dengan mencari identitas pemilik tanda tangan melalui basis data 

tanda tangan. Pencarian identitas dilakukan dengan membandingkan 

nilai fitur global dan lokal dari sebuah tanda tangan dengan 

semua tanda tangan yang tersimpan dalam basis data untuk mencari 

kesamaan. 15 

 

 

Latar Belakang Invensi 

Invensi teknologi yang berkaitan dengan tanda tangan 

offline juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten 20 

US Nomor 7,542,593 B1 Tanggal 2 Juni 2009 dimana diungkapkan 

akurasi verifikasi tanda tangan offline didapat dengan 

menganalisis fitur global dan lokal berdasarkan area penekanan 

tanda tangan. 

Sistem pengenalan tanda tangan berdasarkan pada proses 25 

pengambilan data diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu 

offline (statik) dan online (dinamik). Pada sistem offline, 

tanda tangan ditandatangani di selembar kertas kemudian 

dikonversi ke bentuk elektronik dengan bantuan kamera atau 

scanner. Sistem offline mendapat masukan citra gray-scale atau 30 

citra biner yang diperoleh dari pemindai setelah proses 

penandatanganan telah selesai. Dalam sistem online, tanda tangan 
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ditandatangani pada digitizer. Sistem tanda tangan online telah 

terbukti memberikan tingkat presisi yang cukup tinggi karena 

sistem ini mengambil banyak manfaat dari fitur dinamis seperti 

percepatan, kecepatan, urutan stroke, dan informasi tekanan dan 

kekuatan tekanan.  5 

 Sistem identifikasi tanda tangan digunakan untuk mengetahui 

siapa pemilik sebuah tanda tangan. Selanjutnya metode 

identifikasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah tanda tangan 

yang dituliskan seseorang asli atau palsu. Identifikasi tanda 

tangan adalah kasus khusus dari tulisan tangan karena memiliki 10 

variasi intrapersonal (antar pribadi) dan perbedaan 

interpersonal (antar individu).  

 

 

Uraian Singkat Invensi 15 

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengidentifikasi 

pemilik dari sebuah tanda tangan, dimana pengidentifikasian 

tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai fitur global dan 

lokal sebuah tanda tangan dengan tanda tangan dalam basis data.  

Suatu metode identifikasi tanda tangan offline berdasarkan 20 

ekstraksi fitur global dan lokal melalui tahap-tahap yang 

terdiri dari:  

- prapemrosesan citra tanda tangan untuk meningkatkan akurasi 

hasil pada tahap ekstraksi fitur global dan lokal.  

- mengekstraksi fitur global dan lokal berdasarkan hasil citra 25 

dari tahap prapemrosesan. 

- proses identifikasi, dilakukan dengan cara menghitung jarak 

Euclidean dari tanda tangan data kueri terhadap seluruh tanda 

tangan dalam data sampel.  

Dimana metode identifikasi ini dapat dioperasikan untuk 30 

mengidentifikasi pemilik tanda tangan berdasarkan jarak 
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Euclidian terdekat dari nilai ekstraksi fitur global dan lokal 

antara sebuah tanda tangan kueri dengan tanda tangan yang ada di 

basis data. 

Metode identifikasi tanda tangan offline dimana fitur 

global yang digunakan antara lain rasio tinggi-lebar dan jumlah 5 

piksel hitam dari tanda tangan. Dan fitur lokal yang digunakan 

adalah kontras, korelasi, dan homogenitas yang merupakan fitur 

dari Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM). 

 

 10 

Uraian Singkat Gambar  

Gambar 1, adalah gambar kerangka metode identifikasi tanda 

tangan offline. 

Gambar 2, adalah gambar tahap pembentukan basis data tanda 

tangan berdasarkan ekstraksi 2 fitur global. 15 

Gambar 3, adalah gambar tahap pembentukan basis data tanda 

tangan berdasarkan ekstraksi 3 fitur lokal. 

 

 

Uraian Lengkap Invensi 20 

Sistem identifikasi tanda tangan sebagian besar mengikuti 

struktur umum yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu: 

prapemrosesan, ekstraksi fitur dan proses identifikasi. 

Aktifitas yang dilakukan pada tahap prapemrosesan antara lain: 

konversi citra tanda tangan, penghapusan noise, koreksi 25 

kemiringan, normalisasi ukuran, binerisasi, skeletonisasi, dan 

lain-lain. Langkah berikutnya adalah mengekstrak fitur-fitur 

diskriminan dari citra tanda tangan tersebut. Tingkat 

keberhasilan sistem identifikasi tanda tangan sangat tergantung 

pada ekstraksi fitur. Sebuah teknik ekstraksi fitur yang ideal 30 

akan mengekstrak seperangkat fitur minimal yang memaksimalkan 

jarak interpersonal antara contoh tanda tangan dari individu 



4 
 

yang berbeda dan meminimalkan jarak intrapersonal dari contoh 

tanda tangan dari individu yang sama. 

Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu 

kepada citra-citra yang menyertainya.  

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan citra detail 5 

secara lengkap metode identifikasi tanda tangan offline 

berdasarkan ekstraksi fitur global dan lokal, yang terdiri dari 

tahap akuisisi tanda tangan dengan memindai tanda tangan yang 

dibubuhkan pada sehelai kertas polos. Citra hasil pemindaian 

tersebut kemudian diolah pada prosedur prapemrosesan untuk 10 

mempersiapkan citra agar dapat digunakan pada prosedur ekstraksi 

fitur.  

Dikarenakan pada metode ini akan menggabungkan ekstraksi 

fitur global dan lokal, maka ada perbedaan tahapan prapemrosesan 

untuk masing-masing metode ekstraksi. Untuk fitur global, 15 

tahapan prapemrosesan yang dilakukan antara lain konversi citra 

tanda tangan dari citra warna ke citra gray level, filterisasi 

untuk menghilangkan derau pada citra tanda tangan dan image 

threshold, penipisan citra tanda tangan untuk mengurangi 

ketebalan tulisan tanda tangan menjadi garis dengan piksel 20 

tunggal dan pemotongan citra tanda tangan (cropping) untuk 

mengoptimalkan area tanda tangan yang akan diproses pada 

prosedur ekstraksi fitur, sedangkan tahapan prapemrosesan untuk 

ekstrasi fitur lokal adalah konversi citra tanda tangan dari 

citra warna menjadi citra gray level, dan normalisasi ukuran 25 

citra. Prosedur setelah prapemrosesan adalah ekstraksi fitur 

yang menggabungkan fitur global dan fitur lokal. Fitur global 

meliputi rasio panjang, lebar, kepadatan, dan titik tepi tanda 

tangan, sedangkan fitur lokal yang diterapkan antara lain 

kontras, korelasi dan homogenitas. Tahapan selanjutnya adalah 30 

identifikasi. Pada tahap identifikasi dilakukan perbandingan 

jarak nilai fitur dari sebuah tanda tangan dengan tanda tangan 

yang terdapat dalam basis data. Keluaran langkah tersebut adalah 
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identitas penandatangan.  

Mengacu pada Gambar 2, merupakan langkah pembentukan basis 

data tanda tangan berdasarkan ekstraksi fitur global. 

Mengacu pada Gambar 3, adalah tahap pembentukan basis data 

tanda tangan berdasarkan ekstraksi fitur lokal. 5 

Mengacu pada Gambar 1 hingga Gambar 3, akan diperoleh 

metode untuk mengidentifikasi tanda tangan offline dengan 

menggunakan 5 fitur yang menjadi ciri dari sebuah tanda tangan. 

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat 

memberi manfaat bagi pengembangan sistem verifikasi tanda tangan 10 

karena secara praktis dan efisien dapat menentukan identitas 

pemilik tanda tangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan keaslian sebuah tanda tangan. Invensi ini benar-benar 

menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat praktis khususnya 

pada metode identifikasi tanda tangan offline. 15 
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Klaim :  

 

1. Suatu metode identifikasi tanda tangan offline berdasarkan 

ekstraksi fitur global dan lokal melalui tahap-tahap yang 

terdiri dari:  5 

masukan citra hasil pindai, dimana citra dipindai dengan 

resolusi 300 dpi, citra RGB, dan format PNG, 

prapemrosesan citra tanda tangan untuk meningkatkan 

akurasi hasil pada tahap ekstraksi fitur global dan lokal, 

dimana  10 

prapemrosesan fitur global terdiri dari tahapan;  

konversi citra tanda tangan dari citra warna ke 

citra gray level,  

filterisasi untuk menghilangkan derau pada citra 

tanda tangan dan image threshold,  15 

penipisan citra tanda tangan untuk mengurangi 

ketebalan tulisan tanda tangan menjadi garis dengan 

piksel tunggal, dan  

pemotongan citra tanda tangan (cropping) untuk 

mengoptimalkan area tanda tangan yang akan diproses pada 20 

prosedur ekstraksi fitur,  

prapemrosesan fitur lokal terdiri dari tahapan; 

konversi citra tanda tangan dari citra warna 

menjadi citra gray level, dan  

normalisasi ukuran citra untuk membuat citra 25 

memiliki ukuran lebar dan tinggi yang sama, 

mengekstraksi fitur global dan lokal berdasarkan hasil 

citra dari tahap prapemrosesan untuk mendapatkan informasi 

secara terperinci dari citra tanda tangan, 

menormalisasi hasil ekstraksi fitur global dan lokal agar 30 

rentang nilai semua fitur antara 0 sampai dengan 1 untuk 

meningkatkan akurasi hasil identifikasi, 
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identifikasi citra tanda tangan dengan cara menghitung 

jarak Euclidean antara nilai fitur global dan lokal dari citra 

tanda tangan kueri terhadap seluruh citra tanda tangan dalam 

basis data fitur, 

dimana ektraksi fitur global yang digunakan antara lain: 5 

rasio tinggi-lebar untuk melihat ukuran tanda 

tangan yang merupakan hasil bagi tinggi dengan lebar 

tanda tangan dalam ukuran piksel; dan 

rasio kepadatan tanda tangan untuk mengukur 

proporsi jumlah piksel dari sebuah tanda tangan, 10 

dihitung dari jumlah piksel yang merupakan bagian dari 

tanda tangan saja dibagi dengan total piksel dari 

citra tanda tangan keseluruhan,  

dan 

ekstraksi fitur lokal yang digunakan antara lain: 15 

kontras untuk mengukur frekuensi spasial dari 

citra dan perbedaan tinggi dan rendah piksel; 

korelasi untuk mengukur hubungan di antara garis 

diagonal utama; dan  

homogenitas untuk mengukur kedekatan distribusi 20 

unsur-unsur di GLCM ke diagonal GLCM.   

 

2. Suatu metode identifikasi tanda tangan offline sesuai dengan 

klaim 1, dimana ektraksi fitur lokal merupakan fitur dari Gray 

Level Co-occurence Matrix (GLCM). 25 
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Abstrak  

 

METODE IDENTIFIKASI TANDA TANGAN OFFLINE BERDASARKAN EKSTRAKSI 

FITUR GLOBAL DAN LOKAL 

 5 

Metode identifikasi identitas tanda tangan offline 

berdasarkan ekstraksi fitur global dan fitur lokal terdiri dari 

tahap prapemrosesan, ekstraksi fitur, dan identifikasi. Fitur 

global yang diambil adalah rasio tinggi-lebar dan rasio 

kepadatan tanda tangan. Untuk fitur lokal diambil tiga fitur 10 

yaitu kontras, korelasi dan homogenitas yang merupakan fitur 

dari Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM). Identifikasi 

berdasarkan fitur didapat dengan membandingkan jarak Euclidean 

antara tanda tangan uji dengan tanda tangan sampel, kemudian 

diambil nilai yang terdekat. Selanjutnya metode identifikasi ini 15 

diperlukan untuk mengetahui apakah tanda tangan yang dituliskan 

seseorang asli atau palsu. 
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Gambar 1  

 

  

Akuisisi tanda 

tangan 

Prapemrosesan Ekstraksi Fitur Identifikasi Hasil 

Identifikasi 
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Gambar 2 
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Gambar 3 

 

 

 


