
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi digital pada era ini berkembang sangat pesat. 

Hampir setiap tahun telah ditemukan ataupun dikembangkan sebuah inovasi 

teknologi baru. Banyak sisi kehidupan masyarakat saat ini yang telah beralih dari 

sistem analog menjadi sistem komputerisasi. Salah satunya adalah sistem 

keamanan yang membutuhkan data verifikasi seperti ID dan kata kunci ataupun 

menggunakan kartu dan kombinasi angka sebagai kunci rumah. Namun, sistem ini 

masih memiliki kelemahan yaitu terjadinya kemungkinan kelupaan, kehilangan 

dan pemalsuan. Untuk menghindari kemungkinan tersebut berbagai macam sistem 

keamanan yang menggunakan karakteristik alami yang dimiliki seseorang atau 

biometrik telah berkembang didunia. Contahnya adalah adanya sistem identifikasi 

sidik jari, wajah, telapak tangan, tanda tangan, retina bahkan suara. 

Selama ini salah satu bagian tubuh bersifat unik dan bisa dijadikan sistem 

identifikasi adalah iris atau selaput pelangi pada mata manusia. Dari pola yang 

dimiliki oleh selaput pelangi ini, ternyata memiliki pola yang unik untuk setiap 

orang. Pola ini juga memiliki kekonsistenan dan kestabilan yang tinggi bertahun-

tahun tanpa mengalami perubahan (Trendy, 2009). Iris mata memiliki pola yang 

unik untuk setiap individu bahkan dalam kasus anak kembar yang memiliki 

genetik yang sama. 
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Berdasarkan deskripsi di atas maka akan dikembangkan sebuah sistem 

untuk mengidentifikasi citra iris mata. Citra iris diolah menggunakan metode 

ekstraksi ciri tekstur dengan menggunakan metode pelatihan KNN (K-Nearest 

Neighbor) yang dalam perhitungan jaraknya menggunakan fungsi metode 

Euclidean Distance. Metode jarak digunakan untuk menentukan tingkat kesamaan 

(similarrity degree) atau ketidaksamaan (disimilarity degree) dua  vektor fitur. 

Banyak teknik pengenalan pola dengan menggunakan metode jarak yaitu 

Euclidean Distance, Normalized Euclidean Distance, City Block Distance, 

Chebyshev, Angular Sparation, Correlation Coefficient dan Haming Distance 

untuk nilai biner. Dari sekian banyak metode jarak yang digunakan dalam 

pengenalan pola, metode Euclidean Distance yang sering digunakan untuk 

menghitung kesamaan dua vektor. Kelebihan metode Euclidean Distance adalah 

tingkat identifikasi kemiripan (similarity) lebih tinggi dibandingkan metode yang 

lain. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana membangun dan mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi kemiripan citra iris mata seseorang dengan menggunakan 

metode KNN (K-Nearest Neighbor). 

1.3. Ruang Lingkup 

Mengingat adanya kemungkinan meluasnya permasalahan yang timbul 

maka diperlukan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian untuk menghindari 

meluasnya permasalahan, yaitu sebagai berikut : 
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1. Database citra iris mata diambil dari UBIRIS.v1 Database yang merupakan 

citra iris mata diam. Data citra iris yang digunakan sebanyak 30 iris, setiap 

iris memiliki 5 citra. Citra iris mata kanan yang digunakan pada penelitian 

ini berukuran 200 x 150 piksel dengan format png bersumber dari 

http://iris.di.ubi.pt/. 

2. Citra iris mata yang digunakan memiliki kriteria tidak tertutup oleh kelopak 

mata, tidak mengenakan lensa kontak ataupun kacamata, pola pada iris 

dapat terlihat dan lingkaran iris tergambar secara utuh. 

3. Ekstraksi tekstur berbasis histogram citra iris mata dilakukan dengan 

mengambil enam fitur yaitu Mean, Deviasi Standar, Skewness, Energi, 

Entropi dan Smoothness. 

4. Metode pelatihan citra iris menggunakan metode pelatihan K-Nearest 

Neighbor (KNN) yang dalam perhitungan jaraknya menggunakan fungsi 

metode Euclidean Distance. 

5. Sistem dirancang untuk mengidentifikasi kemiripan citra iris mata kanan 

seseorang dan hasil dari sistem yang dibuat berupa identifikasi citra iris 

mata kanan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan fungsi metode 

Euclidean Distance untuk mengidentifikasi kemiripan iris mata kanan seseorang 

sehinggga dapat memperkecil kemungkinan pemalsuan. 

 

 

http://iris.di.ubi.pt/
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1.5. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya adalah 

terciptanya sebuah sistem keamanan digital yang dapat memperkecil 

kemungkinan pemalsuan identitas, kehilangan maupun kelupaan.  

b. Sedangkan manfaat bagi dunia pendidikan dilihat dari segi perkembangan 

teknologi adalah adanya kemungkinan untuk dikembangkan mengikuti 

pesatnya perkembangan dunia teknologi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, 

merupakan gambaran alur berpikir penyusun mulai awal hingga akhir penelitian. 

Sistematika ini terdiri dari lima bab bahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, bagian ini berupa pendahuluan. Terdiri dari latar belakang 

mengapa penelitian mengenai identifikasi citra iris mata ini dilakukan, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini, serta  

sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat alur penelitian ini. 

Bab kedua, bagian ini berisikan teori-teori penunjang penelitian. Terdiri dari 

tinjauan pustaka yang berisi kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki objek citra digital atau yang memiliki metode yang 

sama yaitu Euclidean Distance, dasar teori yang terdiri dari teori pengolahan citra 

digital, pengenalan pola, mata, iris mata atau selaput pelangi, temu kembali citra 

(image retrieval), perhitungan Euclidean Distance, ekstraksi ciri tekstur citra dan 

K-Nearest Neighbor (K-NN). 
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Bab ketiga, bagian ini berisi tentang uraian rinci mengenai bahan/data yang 

digunakan berupa citra iris mata. Peralatan yang digunakan dalam penelitian, 

prosedur dan pengumpulan data yang sudah dilakukan, analisis kebutuhan 

fungsional dan non fungsional. Perancangan sistem berupa gambaran umum 

sistem bagaimana proses deteksi citra dilakukan, algoritma-algoritma yang 

digunakan yaitu algoritma menentukan ROI, algoritma ekstraksi ciri tekstur, 

algoritma pelatihan data, algoritma pengujian data, flow chart dan algoritma KNN 

serta perancangan tampilan aplikasi yang akan dibuat dalam penelitian ini. 

Bab keempat, memuat hasil implementasi penelitian dan pembahasan yang 

berisi kajian/bahasan mengenai potongan sintak program ekstraksi ciri tekstur, 

sintak pelatihan, sintak pengujian, implementasi program aplikasi pada Matlab 

yang telah dibuat berupa antarmuka pengguna yang terdiri dari menu-menu dan 

fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut. Membahas mengenai hasil 

pelatihan dan hasil pengujian berupa akurasi dari data yang dilatih dan diuji, 

keunggulan dan kelemahan sistem dibandingkan dengan penelitian lain/tinjauan 

pustaka. 

Bab kelima, berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang menjawab masalah 

dan tujuan penelitian ini serta keunggulan dan kelemahan sistem dan juga berisi 

alternatif untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
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