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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap hari ada lebih dari satu kasus kejahatan terjadi di 

indonesia, menurut Moeliono P.M (2008), kejahatan adalah 

pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut 

ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, 

menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan 

terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya 

kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan 

meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam 

motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut. 

Pembuatan sketsa wajah dikarenakan dalam suatu 

perkara pidana tersangka tidak diketahui keberadaannya, 

sedangkan polisi memerlukan kehadiran tersangka untuk 

melakukan penyidikan. Salah satu cara yang tepat adalah 

dengan membuat sketsa wajah agar diketahui keberadaan 

tersangka dan secepat mungkin dapat menangkap dan 

menghadirkannya untuk keperluan penyidikan. Namun 

dikarenakan para saksi yang hanya mengetahui sedikit ciri –

ciri pelaku ditambah proses dalam membuat gambar sketsa 
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yang lama membuat tersangka masih dapat bebas 

berkeliaran.  

Contoh pada kasus penyerbuan lapas Cebongan 

beberapa waktu yang lalu, Polri Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengaku kesulitan dalam membuat gambar pelaku 

penyerbuan.  

Oleh karena itu pada penelitian ini dibuatlah alat bantu 

berupa aplikasi sketsa wajah berbasis android dengan  

menggabungkan kecanggihan teknologi dan seni sketsa yang 

nantinya dapat digunakan untuk mempermudah serta 

menghemat waktu dalam membuat sketsa wajah tersangka. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membangun sebuah aplikasi yang nantinya 

dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama polri dalam 

menindak pelaku kejahatan dan untuk mempermudah 

penyidik dalam mengetahui ciri –ciri pelaku ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi : 

 Rancang bangun alat bantu untuk membuat sketsa wajah 

berbasis Android. 

 Aplikasi bersifat offline. 
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 Ciri –ciri yang dimasukkan yaitu bentuk rambut, kepala, 

alis, mata, kacamata, hidung, kumis, mulut, jenggot, dan 

janggut. 

 Hasil dari ciri – ciri yang dimasukkan berupa gambar 

sketsa yang dapat langsung disimpan di media 

penyimpanan dengan Image .jpg 

 Database gambar disimpan di database lokal. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membangun aplikasi bantu untuk membuat sketsa wajah 

manusia berbasis android. 

  


