
BAB 6 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Pembangunan perangkat lunak pengidentifikasi iris dengan menggunakan 

artificial neural network dapat dilakukan dengan membagi terlebih dahulu 

prosesnya menjadi dua bagian utama, yaitu preprocessing dan pengenalannya 

sendiri. Terdapat beberapa parameter yang merupakan bagian dari artificial 

neural network, diantaranya adalah arsitektur, training algorithm, persamaan 

dan fungsi aktivasinya. Pada pembangunan perangkat lunak ini, beberapa 

parameter tersebut telah didefinisikan pada sub bab 1.3, ruang lingkup dan 

batasan penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan 

artificial neural network ke dalam proses pengenalannya dengan 

menyesuaikan beberapa parameter yang telah disebutkan. 

2. Kecepatan proses training untuk seluruh data training set, pengenalan iris, dan 

penambahan data training set dapat ditambahkan pada perangkat lunak dengan 

membuat variabel yang menyimpan waktu sebelum proses dan waktu setelah 

proses. Nilai dari kedua variabel tersebut dibandingkan (waktu setelah proses 

dikurangi dengan waktu setelah proses). Hasil dari proses tersebut kemudian 

dikonversi ke dalam detik, menit, dan jam yang merupakan kecepatan 

prosesnya. 

3. Fitur menambahkan data traning set dapat ditambahkan pada perangkat lunak 

yang dibangun dengan melakukan dahulu preprocessing data citra iris. Jika 

pupil tidak ditemukan atau citra iris (berdasarkan ID) sudah disimpan 

sebelumnya, maka tidak ada proses penyimpanan data training set. Namun 

jika preprocessing berhasil dilakukan, maka data hasil preprocessing 

dikonversi ke dalam format string kemudian disimpan ke dalam database. 

4. Hampir sama dengan poin pertama, hanya pada proses implementasinya ke 

dalam perangkat lunak dibuat berulang-ulang hingga data testing set selesai 

diproses semua. Pada implementasi identifikasi iris dengan beberapa citra 
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testing set sekaligus, beberapa proses diubah, diantaranya tidak 

ditampilkannya citra hasil proses dengan perubahan representasi hasil 

pengenalannya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan 

proses dan informasi yang dibutuhkan. 

 

6.2 Saran Pengembangan 

Saran pengembangan dibagi menjadi lima bagian, yaitu saran 

pengembangan terhadap proses lokalisasi, normalisasi, noise filtering, image 

enhancement, dan pengenalannya. Beberapa saran pengembangan yang 

menyangkut metode dan teknik yang digunakan pada kelima bagian tersebut 

adalah : 

1. Saran pengembangan terhadap proses lokalisasi dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu : 

a. Setelah mendapatkan rectangular area, pencarian radius of pupil dapat 

dilakukan hanya untuk beberapa koordinat dan arah tertentu saja. Dapat 

dilakukan percobaan untuk perubahan jumlah koordinat dan arah tertentu 

saja sehingga dapat dicari titik optimal untuk lokalisasi pupil dengan 

memperhitungkan keseimbangan antara tingkat akurasi dengan kecepatan 

proses. 

b. Perbedaan properti warna antara citra iris dengan citra sclera pada saat 

pencarian boundary iris dapat dijadikan variabel yang dapat mengubah 

tingkat akurasi lokalisasi iris. Variabel tersebut dapat dijadikan fokus 

penelitian lainnya untuk mencari tingkat akurasi optimal untuk lokalisasi 

iris. 

c. Setelah saran untuk lokalisasi pupil dan iris pada poin satu dan dua, 

berikut ini adalah saran pengembangan untuk lokalisasi eyelid. Lokalisasi 

eyelid dapat menggunakan prosedur yang sama, namun dengan threshold 

yang berbeda pada proses konversi ke dalam binary map. Selain itu, dapat 

melakukan deteksi tepi dengan menggunakan matriks konvolusi yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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2. Pada proses normalisasi, dapat dicari berapa jumlah derajat dan lebar iris yang 

optimal agar didapatkan hasil yang maksimum dengan kecepatan proses yang 

baik. 

3. Noise filtering sangat bergantung pada pencahayaan pada saat pengambilan 

gambar. Untuk itu, dapat dilakukan penelitian terhadap sampel citra lainnya, 

atau bahkan secara real time. Parameter yang dapat diubah-ubah pada proses 

ini adalah threshold  untuk masing-masing jenis noise. 

4. Teknik-teknik image enhancement sangatlah banyak, salah satu diantaranya 

adalah dengan menaikan atau menurunkan image contrast. Pada penelitian ini, 

teknik image enhancement yang digunakan adalah ekualisasi histogram. 

Optimalisasi pada proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

image enhancement yang lain atau mengkombinasikannya baik dengan 

ekualisasi histogram, maupun dengan teknik image enhancement yang 

lainnya. 

5. Yang terakhir adalah pada bagian pengenalannya. Pada bagian ini, dapat 

dilakukan beberapa penelitian dengan mencoba menggunakan arsitektur, 

persamaan, fungsi aktivasi, ataupun training algorithm lainnya selain yang 

digunakan pada penelitian ini. Perubahan dapat dilakukan hanya untuk salah 

satu, beberapa, atau bahkan seluruh variabel tersebut. Selain itu, dapat juga 

menggunakan metode lainnya selain artificial neural network. 

Menggabungkan beberapa metode sekaligus pun dimungkinkan untuk 

dilakukan. 

Hasil pengujian terhadap lokalisasi masih kurang baik, diharapkan dengan 

adanya pengembangan selanjutnya, proses lokalisasi dapat dioptimalkan. Selain 

dapat melakukan optimalisasi terhadap proses lokalisasi, diharapkan pula dapat 

melakukan optimalisasi terhadap proses-proses yang lainnya agar menghasilkan 

perangkat lunak yang berkualitas. 


