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ABSTRACT
The exchange of personal data in Indonesia is still mostly done manually by filling out forms or providing
copies of e-KTPs. Scenes like this are familiar and not a strange thing for people. The e-KTP itself has a chip
containing the user's data which is designed to be able to exchange data electronically. Even so, the use of this
chip is infrequent. This phenomenon is due to a lack of understanding of this chip's use and the high price of the
device used to read the e-KTP (e-KTP reader) chip. Therefore, this research aims to design an e-KTP reader
based on Optical Character Recognition (OCR) as an affordable alternative solution that can be applied by small
non-governmental organizations to automate data exchange. This research implement research and development
(R&D) methodology. The software is created using the Python programming language and is run with Jupyter
Notebook. OCR extraction was carried out using the Vision AI library. There are two pictures of e-KTP used in
the test. These test results indicate that the software can extract all the data seen in the e-KTP image tested, with
a total of 16 data successfully extracted. The extracted personal data was also successfully validated using API
technology connected to the DUKCAPIL server and gave true value for 8 test parameters from a total of 16 data
extracted from e-KTP.
Keywords : administrative automation, e-KTP, optical character recognition, vision ai
INTISARI
Pertukaran data diri di Indonesia masih banyak dilakukan secara manual dengan mengisi formulir atau
memberikan salinan e-KTP. Pemandangan seperti ini lazim ditemukan dan bukanlah suatu hal yang aneh di mata
masyarakat. e-KTP sendiri sebenarnya memiliki chip berisi data diri penggunanya yang dirancang agar bisa
bertukar data secara elektronik. Meski begitu penggunaan chip ini sangat jarang ditemukan. Fenomena ini
disebabkan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan chip ini dan mahalnya harga alat yang digunakan untuk
membaca chip e-KTP (e-KTP reader). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan merancang perangkat lunak
pembaca e-KTP berbasis Optical Character Recognition (OCR) sebagai solusi alternatif terjangkau yang bisa
diterapkan oleh organisasi kecil non-pemerintah untuk otomatisasi pertukaran data. Penelitian ini merupakan
penelitian dengan metode riset dan pengembangan (R&D). Perangkat lunak dibuat menggunakan Bahasa
pemrograman python dan dijalankan dengan Jupyter Notebook. Ekstraksi OCR dilakukan dengan menggunakan
library Vision AI. Ada dua gambar e-KTP yang digunakan dalam pengujian. Hasil dari pengujian ini menunjukkan
bahwa perangkat lunak mampu mengekstrak semua data yang terlihat pada gambar e-KTP yang diujikan dengan
total data yang berhasil diekstrak berjumlah 16 Data. Data diri yang terekstrak juga berhasil divalidasi
menggunakan teknologi API yang terhubung dengan server DUKCAPIL dan memberikan hasil true untuk 8
parameter pengujian dari total 16 data yang terekstrak dari e-KTP.
Kata kunci : e-KTP, optical character recognition, otomatisasi administrasi, vision ai
1.

PENDAHULUAN
Pertukaran data diri untuk keperluan administrasi di Indonesia masih banyak yang dilakukan dengan cara

manual, yaitu dengan mengisi formulir kertas ataupun fotokopi e-KTP. Penggunaan e-KTP seperti ini tentu tidak
sesuai dengan tujuan diciptakannya e-KTP itu sendiri yang diharapkan dapat memudahkan pertukaran data dengan
embedded chip yang terpasang pada kartu. Chip ini berisi data diri pemegang e-KTP, lengkap dengan data
biometric dan foto wajah. Menurut Sutanta & Ashari (2012) e-KTP memiliki chip berkapasitas 4-8 KB yang
memuat data NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah,
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alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan, tanda tangan, serta nama
dan nomor induk pegawai yang menandatanganinya.
Salah satu penyebab pertukaran data manual ini masih terjadi adalah karena kurangnya sosialisasi terkait
metode ekstraksi data pada e-KTP. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa data pada e-KTP bisa dibaca
oleh alat khusus (e-KTP reader). Penyebab lainnya yang juga turut menghalangi penerapan otomatisasi pertukaran
data e-KTP adalah mahalnya harga e-KTP reader yang beredar di pasaran terlepas dari fungsinya yang sederhana.
Ini menyebabkan beberapa organisasi kecil non-pemerintah (seperti UMKM atau koperasi kecil) memutuskan
untuk tidak menggunakan alat pembaca e-KTP karena pengadaan alat ini sering kali tidak bisa dijustifikasi dengan
kebutuhan organisasi dan anggaran yang tersedia. Pertimbangan harga dan kegunaan yang mungkin terlihat tidak
signifikan bagi organisasi kecil non-pemerintahan membuat mereka tidak menggunakan alat ini. Padahal
penggunaan alat ini akan membantu integrasi data kependudukan di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan merancang perangkat lunak pembaca e-KTP berbasis Optical Character
Recognition (OCR) sebagai solusi alternatif yang bisa diterapkan oleh organisasi kecil non-pemerintah untuk
otomatisasi pertukaran data. Metode OCR merupakan metode ekstraksi teks yang dilakukan dengan cara
mengenali pola huruf pada gambar. Menurut Awel & Abidi (2019) metode OCR perlu disesuaikan dengan
kebutuhan yang ingin dipenuhi untuk mendapatkan akurasi tertinggi. Dalam kasus pembacaan teks pada e-KTP,
penerapan metode OCR menjadi relatif lebih mudah karena standarisasi format dan tata letak (layout) teks pada
e-KTP. Hal ini akan menyebabkan hasil ekstraksi akan lebih terprediksi. Perangkat lunak yang dirancang akan
mengekstrak data teks dari foto e-KTP dengan metode OCR, kemudian data yang diekstrak akan disusun dan
divalidasi dengan bantuan teknologi API untuk mencegah pemalsuan data dengan memverifikasi apakah data diri
e-KTP yang diekstraksi terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).

2.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian terapan (applied research) yang bertujuan

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah (Sugiyono, 2013).
Ekstraksi teks dari gambar e-KTP dilakukan dengan metode OCR menggunakan Vision AI. Vision AI
merupakan produk pengembangan dari library Tesseract OCR yang dikustomisasi oleh Google. Program ekstraksi
ditulis menggunakan bahasa pemrograman python dan dijalankan dengan perangkat lunak Jupyter Notebook. Alur
program penerapan metode ekstraksi OCR dari e-KTP dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Ekstraksi Teks dari Gambar e-KTP.
Setelah ekstraksi teks dari gambar selesai, Vision AI akan mengembalikan teks yang terbaca dalam bentuk
string dengan separator line break (/n). Data ini harus diinterpretasi (parsing) terlebih dahulu untuk menghasilkan
data yang bermakna. Tahapan interpretasi ini seperti yang digambarkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tahapan Parsing Data Teks Hasil OCR (Tahap Ketiga Dari Alur Program).
Tahap terakhir adalah validasi data terekstrak dengan data yang ada pada database DUKCAPIL. Tahap
validasi ini berguna untuk memeriksa kebenaran data yang terekstrak serta untuk mencegah upaya pemalsuan data.
Untuk menguji hasil ekstraksi OCR, terdapat 2 gambar e-KTP yang digunakan sebagai data dalam
pengujian. Gambar e-KTP ini diambil menggunakan kamera smartphone. Penggunaan kamera smartphone dipilih
untuk mensimulasikan kualitas foto yang umum digunakan oleh masyarakat dengan asumsi bahwa hampir semua
masyarakat memiliki dan menggunakan smartphone.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar e-KTP yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3. e-KTP 1.

Gambar 4. e-KTP 2.
3.1 Hasil Ekstraksi teks dari gambar e-KTP
Hasil dari ekstraksi berupa teks keseluruhan dan lokasi teks dengan format empat titik koordinat yang
menandai area dimana teks terdeteksi.
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Tabel 1. Lokasi Teks Yang Terdeteksi Dari Gambar e-KTP.
Gambar

Segmentasi Area Teks

e-KTP
1

e-KTP
2
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Tabel 2. Teks Hasil Ekstraksi Pada Gambar e-KTP.
e-KTP

Hasil Ekstraksi Teks

1

2

Dari hasil gambar segmentasi area pada Tabel 1, terlihat bahwa Vision AI melakukan beberapa kesalahan
dalam pendeteksian teks. Pada gambar e-KTP 1, Vision AI mendeteksi teks pada latar belakang e-KTP. Teks ini
tampil membentuk kata baru dan mengembalikan string “Seumur Hidup Kartu” (dapat dilihat pada Tabel 2). Pada
gambar e-KTP 2, Vision AI mendeteksi area mata sebagai teks dan menerjemahkannya menjadi string “TO”. Area
tanda tangan juga terbaca sebagai string “Duny” dan teks pada latar belakang e-KTP terbaca sedikit dan
menghasilkan string terpotong berupa “Enduduk Kartu”.
Tabel 3. Hasil Parsing Teks Terekstrak.
e-KTP

Hasil Parsing Data Teks

1
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e-KTP

Hasil Parsing Data Teks

2
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Dari hasil parsing pada Tabel 3, terlihat ada total 16 data yang berhasil terekstrak. 16 data tersebut terdiri
dari data provinsi, kabupaten, nik, nama, tempat/tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, golongan darah, RT/RW,
kelurahan/desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku e-KTP.
Meski terdapat kesalahan deteksi pada gambar e-KTP, fungsi parsing masih berjalan dengan baik dan
semua data berhasil disimpan ke variabel sesuai namanya. Fungsi parsing bergantung pada urutan data teks yang
diterima. Selama urutan teks yang diberikan Vision AI selalu sama dengan urutan pada fungsi parsing maka data
akan tetap mampu diekstrak secara sempurna. Untuk mengurangi kemungkinan perubahan urutan teks maka sudut
pengambilan foto harus konsisten seperti pada contoh foto e-KTP yang digunakan dimana foto diambil dari atas,
tegak lurus terhadap e-KTP. Sudut pengambilan foto e-KTP yang tidak konsisten akan mengakibatkan Vision AI
mengembalikan teks dengan urutan yang berbeda dengan urutan pada fungsi parsing dan menyebabkan data
terekstrak akan menjadi kacau, seperti penempatan nilai nama pada variabel alamat dan bukannya penempatan
nilai nama pada variabel nama.
Dengan mempertimbangkan total data yang diambil dan kesesuaian data terekstrak terhadap gambar,
maka akurasi ekstraksi OCR untuk setiap gambar dalam pengujian ini dapat dihitung menggunakan Formula (1)
berikut:
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑂𝐶𝑅 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟 =

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑥 100%
16

(1)

Dan formula akurasi rata-rata OCR menggunakan Formula (2) berikut:

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑂𝐶𝑅 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑂𝐶𝑅 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟
𝑥 100%
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

(2)

Dengan menggunakan Persamaan (1) dan Persamaan (2), maka didapatlah nilai akurasi OCR sesuai Tabel
4 berikut:
Tabel 4. Akurasi OCR
No.

Akurasi

Nilai

1.

Gambar e-KTP 1

100%

2.

Gambar e-KTP 2

100%

3.

Rata-rata

100%

3.2 Validasi data terekstrak dengan data pada server DUKCAPIL
Data hasil ekstraksi OCR selanjutnya divalidasi dengan bantuan BinderByte API. Validasi ini akan
membandingkan data terekstrak dengan data yang ada pada database di server DUKCAPIL. Hasil validasi data
dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Hasil Validasi Data e-KTP 1 (atas) dan e-KTP 2 (bawah).

Gambar 6. Hasil Parsing Data Validasi e-KTP 1 (kiri) dan e-KTP 2 (kanan).

Fungsi untuk validasi data terekstrak berjalan tanpa ada masalah. Ada 8 data yang diperiksa dalam fungsi
validasi ini. 8 data ini terdiri dari data nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan
status perkawinan, seperti yang dapat dilhat pada Gambar 6. Dari hasil validasi terlihat bahwa semua parameter
pemeriksaan mengembalikan nilai true untuk semua data yang diberikan. Ini berarti semua data terekstrak dari 2
gambar e-KTP yang digunakan dalam pengujian ini sesuai dengan data yang ada pada database di server
DUKCAPIL.

4.

KESIMPULAN
Perangkat lunak yang dirancang berhasil mengekstrak semua data diri yang ada pada e-KTP. Meski

akurasinya mencapai 100%, nilai akurasi OCR yang dicapai pada penelitian ini dianggap belum mencerminkan
kondisi nyata mengingat data yang digunakan sangat minim. Pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui
nilai akurasi yang sebenarnya dari perangkat lunak ini. Terlepas dari aspek akurasi, fungsi validasi berjalan
sempurna selama data berhasil terekstrak dengan benar.
Program pembaca data e-KTP ini tidak akan banyak berguna jika hanya dijalankan sendiri. Integrasi
lanjutan dengan perangkat lunak lain seperti Excel atau integrasi dengan web app akan sangat membantu dalam
melakukan manajemen data. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan akurasi pembacaan untuk
mengurangi peluang kesalahan deteksi teks dan mengintegrasikan program ini ke sistem manajemen data realtime.
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