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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang meliputi Latar 

Belakang, Tujuan Pembuatan, Rumusan dan Batasan Permasalahan, Metodologi Pembuatan 

Tugas Akhir, dan Sistematika Penulisan. 

1.1 Latar belakang 

Pengolahan citra digital merupakan Kegiatan memperbaiki kualitas citra maupun 

memanipulasi citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia/mesin (komputer). selain itu 

pengolahan citra digital juga merupakan kegiatan mengolah informasi yang terdapat pada suatu 

gambar untuk keperluan pengenalan objek secara otomatis. Jadi pengolahan citra digital mampu 

mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek objek pada suatu citra.   

Banyak sekali implementasi image processing (pengolahan citra) yang dapat kita 

terapkan dalam kehidupan sehari hari. Salah satunya adalah dalam proses identifikasi obyek. 

Dari proses identifikasi obyek itu sendiri, kita dapat mengembangkannya menjadi berbagai 

macam aplikasi. Diantaranya adalah sistem pengenalan objek. Sistem pengenalan objek  

merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasikan berbagai bentuk objek 

berdasarkan citra objek yang ditangkap oleh media kamera digital. Proses pengenalan objek pada 

umumnya diawali dengan pendeteksian fitur menggunakan sistem pengolahan citra untuk 

menangkap informasi objek yang akan dikenali. 

Perencanaan dan pembuatan aplikasi ini didasari pada keadaan yang terjadi di tempat 

penitipan barang pada swalayan. Selama ini penitipan barang yang terdapat pada swalayan masih 

menggunakan jasa dari seorang petugas penitipan barang. Dimana petugas tersebut yang akan 

menyimpankan barang yang dititipkan oleh pelanggan swalayan tersebut secara manual. Sistem 

penitipan barang seperti itu masih dirasa kurang nyaman bagi beberapa pelanggan, karena masih 

ada barang yang tertukar atau hilang pada saat barang disimpan ditempat penyimpanan. Aplikasi 

ini nantinya diharapkan akan membantu dan memudahkan user dalam melakukan kegiatan 

penitipan barang. 
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Aplikasi ini menggunakan Algoritma Surf yang memiliki fungsi sebagai pengenalan 

obyek atau rekonstruksi 3D dimana algoritma ini memiliki perhitungan yang cepat dari operator 

dalam kotak-ruang, memungkinkan aplikasi real-time dalam pencocokan dan pengenalan obyek. 

Dari uraian diatas, pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah aplikasi tentang pengenalan suatu 

objek yang dalam hal ini adalah barang penitipan pada sebuah tempat penitipan barang 

menggunakan algoritma Surf. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

‘’Bagaimana mengimplementasi algoritma surf dalam mengenali suatu objek barang ?’’ 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem atau 

program, dimana dengan program tersebut diharapkan komputer dapat mengolah dan 

mengidentifikasi objek-objek yang terdapat dalam suatu citra, kemudian memberikan keluaran 

yang berupa deskripsi objek di dalam citra. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Aplikasi  yang dibangun menggunakan Algoritma Surf  

2. Aplikasi digunakan untuk pengenalan barang seperti tas, jaket, dan barang yang biasa 

dititipkan pada suatu penitipan barang. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu: 

1.5.1.  Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan dalam 

proses perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun, serta analisis terhadap data-

data yang dibutuhkan. Mempelajari berbagai macam literatur tentang konsep-konsep yang 

berkaitan dengan rumusan masalah. 

1.5.2. Membuat Desain dan Rancangan Sistem 
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Pada tahap perancangan sistem ini, tahap awal yang dilakukan adalah menentukan 

masukan masukan objek objek yang akan diidentikasi, dengan memasukkan data training ke 

database. Hal ini untuk menunjang kinerja algoritma surf dimana nantinya surf ini akan 

mencocokkan keypoint keypoint yang ada di objek asli yang telah dicapture dengan objek yang 

sudah ada di data training. Jadi alur aplikasi identifikasi barang atau objek ini diawali dengan 

mengcapture gambar objek yang akan diidentifikasi, dan setelah objek dicapture dilakukan 

pencocokan keypoint menggunakan algoritma surf yang kemudian akan dipilih ciri yang paling 

optimal atau sesuai dengan database. Setelah objek dikenali maka akan muncul output 

keterangan objek yang telah dicapture tadi. 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah mengimplementasikan semua desain yang 

sudah ditentukan sebelumnya kedalam source code dengan bahasa pemrograman yang sudah di 

pilih yang mana bahasa pemrograman yang dipilih adalah bahasa Java 

1.5.4. Pengujian 

Pengujian pada aplikasi pengenalan objek menggunakan algoritma surf ini dimaksudkan 

untuk mengamati dan menguji hasil pembuatan aplikasi dengan skenario pengujian terhadap 

kevalidan terhadap objek / barang yang dititipkan nantinya. Dari proses tersebut akan diketahui 

tingkat kevalidan dari proses identifikasi yang dilakukan oleh program.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, rumusan dan batasan 

permasalahan, metodologi yang digunakan, dan sistematika penyusunan tugas akhir.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM   

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem yang akan dibuat, 

meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan antarmuka.   
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dimana implementasi meliputi 

implementasi antar muka aplikasi beserta kode programnya. Sedangkan pengujian meliputi 

pengujian fungsional aplikasi dan pengujian objektif. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta saran untuk 

pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 


