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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

          Dalam beberapa tahun terakhir, identifikasi seseorang berdasarkan 

biometrik telah berkembang dengan pesat di kalangan akademik dan industri. 

Metode pengenalan identitas seseorang yang banyak digunakan di antaranya 

berdasarkan nomor identitas unik (kunci fisik, kartu identitas dan lainnya) atau 

berdasarkan ingatan terhadap sesuatu (sandi rahasia dan lainnya). Metode 

tersebut banyak memiliki kekurangan di antaranya adalah kartu identitas dapat 

hilang dan sandi dapat lupa dari ingatan seseorang. Ada dua jenis biometrik di 

antaranya adalah physiological (iris mata, wajah dan sidik jari) dan behavioural 

(suara dan tulisan tangan) (Munir, 2004). 

          Pengenalan iris mata adalah jenis biometrik berdasarkan fitur 

physiological Iris memiliki tekstur yang unik dan cukup kompleks untuk 

digunakan dalam biometrik. Dibandingkan dengan metode biometrik lain 

seperti tanda tangan, pola iris lebih stabil dan dapat diandalkan. Iris mata 

seseorang juga memiliki pola yang konsisten (Ramy, 2003).  

Untuk menciptakan hal tersebut diatas penulis melakukan penelitian, sistem 

pengenalan untuk iris mata. Proses pengenalan yang di lakukan adalah dengan 

mencari suatu ekstraksi ciri dengan Probabilistic Neural Network (PNN). 

Filter ini digunakan untuk mengetahui mata siapa yang paling sesuai dengan 

yang ada di dalam database.Percobaan yang di lakukan untuk proses 

pengenalan ini diambil dari citra mata skala keabuan milik CASIA Iris 

Database yang siap untuk diproses. 

          Sistem pengenalan iris yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri 

atas empat tahap. Tahap pertama adalah proses segmentasi citra untuk 

mengambil citra iris mata. Pada tahap kedua, proses binerisasi dilakukan 

dengan mengubah dimensi citra iris menjadi tetap sehingga menghasilkan 

ekstraksi ciri yang lebih baik. Tahap selanjutnya adalah melakukan ekstraksi 

ciri terhadap citra yang sudah ternormalisasi sehingga dihasilkan nilai biner 

dari hasil ekstraksi ciri yaitu dinamakan kode template, dilanjutkan ke tahap 
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terakhir yaitu melakukan pencocokan iris mata yang sudah tersimpan dalam 

database dengan data iris user yang akan dicocokan. 

         Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkannya dalam penelitian yang 

berjudul “Pengenalan Iris Mata Menggunakan Metode Probabilistic Neural 

Network (PNN)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menerapkan teknik dalam mengidentifikasi iris mata? 

2. Bagaimana melakukan ekstraksi ciri dengan gabor filter? 

3. Bagaimana menerapkan pengenalan pola mata dalam pola iris mata 

dalam sebuah sistem? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

         Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah membuat aplikasi yang 

mampu melakukan pengenalan citra iris mata menggunakan metode 

Probabilistic Neural Network untuk pengenalannya. 

 

1.4   Batasan masalah 

         Agar tidak menyimpang jauh dari permasalahan, maka Tugas Akhir ini 

mempunyai batasan masalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan data set iris mata sebagai raw data. 

2. Data mata yang digunakan adalah data mata kiri. 

3. Perbaikan kualitas citra hanya menggunakan ekualisasi histogram secara 

automatis. 

4. Metode pengenalan yang digunakan adalah metode Probabilistic Neural 

Network (PNN) 

5. Perangkat yang dipakai dalam tugas akhir ini adalah Matlab 

6. Perangkat lunak yang dihasilkan adalah untuk mengenali citra tersebut 

sebagai iris mata seseorang. 
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1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

1) Studi Pustaka 

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yaitu proses pengumpulan data 

dan mempelajari berbagai literatur, artikel, makalah, situ internet maupun 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan pengenalan pola, 

Jaringan Syaraf Tiruan, Probabilistic Neural Network dan citra. 

2) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, seperti 

bagaimana cara agar sistem mampu mengklasifikasikan objek mirip seperti 

otak manusia. 

3) Rancang sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan  implementasi proses pra-processing dan 

pengenalan pola dengan pembentukan model jaringan syaraf tiruan 

probabilistik terhadap data latih. Selanjutnya melakukan pengujian 

terhadap objek data latih dan data uji terhadap model jaringan yang sudah 

dibuat. 

4) Analisa Hasil  

Analisa hasil mengacu pada implementasi yang dilakukan, yaitu dengan 

menganalisa hasil klasifikasi objek data uji masuk dalam kelompok yang 

sebenarnya atau tidak. 

5) Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Penulisan laporan mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam hal ini 

penulisan skripsi yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan 

Teknik Informatika. Selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil 

implementasi dan pengujian terhadap data uji. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan 

skripsi dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar image processing dan 

ekstraksi ciri yang meliputi Filter gabor dan jaringan syaraf 

tiruan Probabilistik Neural Network (PNN). 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

                     Dalam bab ini membahas tentang analisis dan perancangan awal 

sistem Pengenalan Citra Iris dan mengimplementasikan 

Probabilistic Neural Network dalam mengklasifikasikan objek. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 


