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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Citra merupakan gambar atau  merupakan salah satu  komponen multimedia 

yang memegang peranan penting sebagai bentuk informasi secara visual. Istilah 

citra mengacu pada suatu fungsi continue dari intensitas cahaya dalam bidang dua 

dimensi yang dinyatakan oleh f (x,y) di mana nilai dari f itu sendiri pada 

koordinat spasial (x,y) mengatakan kecerahan citra pada titik tersebut. 

Sebuah citra sangat kaya akan informasi namun seringkali citra mengalami 

penurunan mutu, misalnya mengandung cacat atau derau (noise), warna yang 

terlalu kontras, kurang tajam, kabur (blurring) dan sebagainya. Tentu saja citra 

semacam ini menjadi sulit untuk diinterpretasi, maka citra tersebut perlu 

dimanipulasi menjadi citra lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Hal inilah 

yang disebut dengan pengolahan citra /image processing. 

Banyak cara agar citra bisa dikelola dengan tujuan agar mudah di kenali 

oleh manusia ataupun oleh mesin. Karena citra sendiri memiliki informasi yang 

sangat banyak. Ada beberapa tahap untuk mengenali sebuah objek citra yang 

antara lain dengan menggunakan tahap pre-processing, image segmenttion, 

extraksi fitur, pengukuran kemiripan, pengenalan pola dan penentuan hasil 

pengenalan citra tersebut. 

Dari beberapa permasalahan diatas, dalam tugas akhir ini penulis mencoba 

melakukan percobaan pengenalan pola suatu objek dan klasifikasinya dengan 

menggunakan pendekatan jaringan saraf tiruan untuk mengatasi kelemahan sistem 

komputasi konvensional karena masih memiliki kelemahan yaitu peka terhadap 

noise dan sulit beradaptasi dengan keadaan.  

Pada penelitan sebelumnya oleh Fawaid (2013) dengan judul Pengenalan 

Senyum Berbasis Ekstraksi Ciri Edge Detection dengan Pendekatan Jaringan 

Syaraf Tiruan Probabilistik didapatkan presentase keakuratan sebesar 64,28%. Di 

sini penulis bermaksud untuk membandingkan keakuratan dari metode edge 
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detection dengan metode skeletonizing. Hal ini di lakukan untuk mengetahui 

perbandingan keakuratan dua metode itu dalam pengenalan pola citra. 

Pada penulisan tugas akhir ini masih mengambil citra bibir sebagai objek 

yang akan dipelajari dan dibandingkan. Senyum merupakan suatu expresi yang 

mewakili momen ataupun perasaan sehingga orang berusaha untuk mengabadikan 

expresi ini. Penulis mencoba melakukan percobaan pengenalan pola suatu tipe 

senyum dan klasifiasinya berbasis pada metode skeletonizing dengan pendekatan 

jaringan syaraf tiruan yang selanjutnya akan di bandingkan dengan metode edge 

detection. Pendekatan ini merupakan gabungan dari dua pedekatan lainnya yaitu 

pendekatan statistik dan pendekatan sintatik, dimana dalam pendekatan dengan 

cara ini akan menyimpan semua fakta dan rule objek. Semakin sering sistem di 

latih maka akan semakin baik pula hasilnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana membangun sebuah sistem untuk dapat mengidentifikasi 

pola suatu senyum menggunakan JSTP dengan algoritma 

skeletonizing. 

2) Bagaimana mengimplementasikan  algoritma skeletonizing dalam 

mengidentifikasi sebuah pola senyum agar dapat dikenali oleh sistem. 

3) Bagaimana proses pembelajaran terhadap contoh senyum. 

4) Bagaimana mengukur tingkat akurasi sistem dalam mengidentifikasi 

suatu pola senyum agar bisa dikenali oleh sistem. 

5) Bagaimana hasil perbandingan dari algoritma edge Detection dan 

Skeletonizing. 

1.3 Tujuan 

    Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1) Mampu membangun sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi pola 

suatu senyum menggunakan JSTP. 
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2) Mampu mengimplementasikan algoritma skeletonizing dalam 

mengidentifikasi sebuah pola senyum agar dapat dikenali oleh sistem. 

3) Mengetahui sejauh mana akurasi sistem dalam mengidentifikasi suatu 

objek citra. 

4) Melakukan pengujian atas fungsionalitas yang telah di 

implemaentasikan. 

5) Mendapatkan hasil pembanding dari dua algoritma yaitu algoritma 

Edge Detection dan Skeletonizing. 

1.4 Batasan Masalah 

       Adapun batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut : 

1) Hanya menggunakan citra bibir statis sebagi objeknya 

2) Hanya menggunakan tipe senyum 

3) Hanya terbatas pada tiga tipe senyum yaitu senyum tipis, senyum 

senyum lebar dan bukan senyum. 

4) Data training berupa citra dengan format .bmp dengan kedalaman 

warna 24 bit dan berukuran 200x150 pixel. 

5) Tahap sebelum pra-proses: akuisisi, pemotongan, konversi dan resize 

citra di lakukan secara manual. 

6) Hanya mencakup tahap pra-proses, ekstraksi ciri dan pengenalan. 

7) Data citra masih menggunakan data citra dari penelitian sebelumnya. 

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 Citra, Metode Skeletonizing, Syaraf Tiruan 

(JST), Jaringan Saraf Tiruan Probabilistik (JSTP). 
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2) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, 

seperti bagaimana cara agar sistem mampu mengklasifikasikan objek 

layaknya seperti otak manusia. 

3) Rancang sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan  implementasi proses pre-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 dan hasil perbandingan dari 

dua algoritma tersebut. 

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. 

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, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang citra, konsep dasar pengolahan citra, 

pengenalan pola, ekstraksi ciri, jaringan saraf tiruan dan jaringan 

syaraf tiruan probabilistik (JSTP). 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana membangun 

sistem sesuai dengan Software Development Life Cycle dan 

mengimplementasikan JSTP 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


