
BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Ada beberapa masalah yang terjadi secara nyata dimana pengenalan 

individu sangat diperlukan pada masa ini. Masalah-masalah tersebut dapat dilihat 

secara nyata di masyarakat. Contohnya adalah identifikasi korban. Terkadang, 

korban meninggal, terlepas korban tersebut merupakan korban bunuh diri, 

pembunuhan, atau bahkan korban tersebut meninggal karena bencana alam. Akan 

sangat sulit untuk mengidentifikasi seorang korban yang tidak dikenali karena 

tidak membawa tanda pengenal dirinya. 

 Contoh lain adalah tingkat keamanan di beberapa tempat umum, 

diantaranya adalah di bandara, dimana tingkat keamanan yang tinggi sangat 

diperlukan. Ada kemungkinan beberapa pendatang dari luar negeri adalah teroris 

yang dapat membahayakan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari passport yang 

dapat dipalsukan. Selain passport, tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk 

juga dapat dipalsukan. 

 Kartu ATM sebagai media pengenalan identitas nasabah akan sangat 

beresiko. Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan sebuah contoh 

dimana pihak-pihak yang tidak berwenang dapat mengakses transaksi melalui 

kartu ATM yang telah diduplikasi. 

 Kasus lainnya adalah otorisasi data, tidak semua individu boleh mengakses 

data tertentu. Hal-hal di atas menyebabkan kondisi keamanan yang ada pada saat 

ini kurang baik. Oleh sebab itu, pengenalan individu menjadi bagian penting dari 

suatu sistem keamanan. Namun, munculah pertanyaan bahwa objek pengenalan 

apakah yang memiliki kriteria yang memadai dengan tingkat keamanan yang 

tinggi. Biometrik dapat menjadi salah satu alternatif yang baik karena anggota 

atau bagian tubuh selalu dibawa kemanapun kita pergi, selain itu akan sangat sulit 

untuk memalsukannya.  
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Pengenalan biometrik terdiri dari dua aspek utama yaitu aspek fisiologis 

dan aspek perilaku. Contoh aspek fisiologis adalah sidik jari, geometri tangan, 

wajah, iris mata, DNA dan lain-lain. Sedangkan contoh aspek perilaku adalah 

suara, tanda tangan, tulisan tangan, atau kebiasaan lainnya yang dapat dijadikan 

objek pengenalan. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.  

 Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah iris mata. Iris mata 

seseorang tidak dapat digantikan dan bersifat tetap. Sejak umur satu tahun sampai 

meninggal, pola iris relatif tetap.[1] Kemungkinan untuk memalsukan pola iris 

sangat kecil, tidak seperti objek pengenalan lainnya yang masih dapat dipalsukan, 

contohnya adalah sidik jari. Keunikan iris mata menjadi salah satu kelebihan 

lainnya dimana pola iris mata kiri dan mata kanan tidak akan sama, bahkan pada 

kasus anak kembar, meskipun memiliki kesamaan fitur genetika, tetapi pola iris 

mata mereka berbeda.[2]  

 Pada proses pengenalannya, digunakan artificial neural network. Hal 

tersebut dikarenakan tingkat keakuratannya yang tinggi hingga mencapai 

99.25%.[1] Selain itu, artificial neural network memiliki beberapa parameter yang 

dapat diubah-ubah sehingga memungkinkan untuk mendapat  tingkat akurasi 

pengenalan yang bahkan lebih baik lagi. Beberapa alasan di atas menjadi salah 

satu bukti yang kuat mengapa penelitian yang berjudul “Perangkat Lunak 

Pengidentifikasi Iris Menggunakan Artificial Neural Network” ini perlu 

dilakukan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini dijabarkan pada beberapa poin 

berikut : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan pengenalan individu dengan iris 

sebagai objek pengenalannya menggunakan artificial neural network ke dalam 

sebuah perangkat lunak? 
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2. Bagaimana membangun perangkat lunak yang dapat menghitung kecepatan 

proses training untuk seluruh data training set, pengenalan iris, dan 

penambahan data training set? 

3. Bagaimana cara membangun perangkat lunak yang dapat menambahkan data 

training set? 

4. Bagaimana membangun perangkat lunak yang dapat melakukan pengenalan 

beberapa citra iris sekaligus? 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 Berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan lingkup penelitian : 

1. Menangani lokalisasi, normalisasi, image enhancement, noise filter, dan 

pengenalan pola iris pada citra. 

2. Metode yang digunakan untuk proses lokalisasi adalah metode yang diusulkan 

pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahib H. Abiyev dan 

Koray Altunkaya dengan judul “Personal Iris Recognition Using Neural 

Network” dengan beberapa perubahan yang dilakukan.  

3. Untuk pengenalan pola irisnya, digunakan artificial neural network dengan 

multi-layer feedforward network sebagai arsitekturnya. Persamaan yang 

digunakan adalah Generalized Delta Rule (GDR) dengan fungsi aktivasi 

sigmoid dan algoritma backpropagation untuk training-nya. 

4. Citra iris yang menjadi objek pengujian diambil dari database MMU2 

sebanyak 995 citra iris yang diambil menggunakan Panasonic BM-ET100US 

Authenticam dengan jarak 47-53 cm untuk mata kiri dan mata kanan, 

sebanyak 100 orang dengan perbedaan umur, kebangsaan dan jenis kelamin, 

8-bit gray scale, dan resolisi sebesar 320x238. 

5. Sesuai dengan data citra yang digunakan diambil dari database MMU2, maka 

tidak menangani masalah pengambilan citra iris. 

Agar memperjelas ruang lingkup penelitian, digambarkan diagram input-process-

output (IPO) pada gambar 1.1 halaman 1-4. 
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Gambar 1.1 Diagram IPO 

 

1.4 Tujuan 

 Terdapat empat tujuan utama pada penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Membangun suatu perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi individu 

melalui iris sebagai objek pengenalannya dengan menggunakan artificial 

neural network. 

2. Membangun perangkat lunak yang dapat menghitung kecepatan proses 

training seluruh data training set, pengenalan iris, dan penambahan data 

training set. 

3. Membangun perangkat lunak yang dapat menambahkan data training set. 

4. Membangun perangkat lunak yang dapat melakukan pengenalan untuk 

beberapa citra iris sekaligus. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Tahapan yang dilakukan pada proses pengumpulan data adalah :  

a. Studi kasus 

Studi kasus dilakukan dengan mencari data kasus yang berkaitan dengan 

penelitian pada media internet. 
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b. Studi literatur 

Literatur yang digunakan berupa jurnal dan text book yang berasal dari 

media internet dan buku cetak. 

c. Pengumpulan bahan 

Bahan yang dikumpulkan berupa data citra iris mata dan semua hal yang 

diperlukan pada penelitian ini. 

2. Pembangunan perangkat lunak 

Software process model yang digunakan dalam pembangunan perangkat 

lunaknya adalah Rational Unified Process (RUP) lifecycle. Tahapan-tahapan 

yang dilakukan berdasarkan software process model yang digunakan adalah :  

a. Requirements 

Penentuan kebutuhan perangkat lunak, baik kebutuhan sistem maupun 

kebutuhan user. 

b. Analysis and Design 

Pada tahap ini, dilakukan proses analisis dari kebutuhan yang telah 

ditentukan pada tahap sebelumnya dan desain perangkat lunak yang akan 

dibuat pada tahap implementasi berupa antarmuka dan algoritma. 

c. Implementation 

Tahap ini adalah tahap transisi dari analisis dan desain sistem ke dalam 

bentuk kode-kode program dan komponen-komponen program. 

d. Test 

Merupakan tahap akhir pada penelitian ini dimana sistem diuji tiap sub 

modul dan komponen. 

Keempat tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa fase. Pada penelitian ini 

hanya dilakukan tiga fase, yaitu inception phase, elaboration phase, dan 

construction phase. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penjelasan tiap-tiap bagian pada laporan ini dibagi menjadi enam bab. 

Berikut ini (halaman 1-6) adalah keenam bab tersebut : 
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1. Bab satu pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup, tujuan, dan metodologi penelitian. 

2. Bab dua landasan teori, berisi tentang semua teori yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3. Bab tiga inception phase, merupakan dokumentasi pembangunan perangkat 

lunak pada fase inception. 

4. Bab empat elaboration phase, merupakan dokumentasi pembangunan 

perangkat lunak pada fase elaboration. 

5. Bab lima construction phase, merupakan dokumentasi pembangunan 

perangkat lunak pada fase construction. 

6. Bab enam penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran pengembangan. 


