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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mata uang di Negara Indonesia sesuai bahan pembuatannya dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yakni mata uang kertas dan mata uang koin yang 

dibuat dari bahan aluminium dan bimetal yang dilapisi emas dan perak. Mata 

uang berfungsi sebagai pengganti alat tukar atau yang dahulu dikenal dengan 

istilah barang barter (Anonymous, 2014). Untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan, saat ini dibutuhkan uang sebagai alat transaksi tunai dalam jual beli 

barang ataupun jasa. 

Bagi masyarakat normal, tentunya mudah untuk dapat melakukan 

transaksi dalam kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan alat bantu. Tetapi, 

untuk beberapa penyandang tunanetra, tentunya tidak mudah untuk dapat 

bertransaksi (Anonymous, 2012). Bilamana pada uang kertas mudah untuk 

mengetahui jumlah uang dengan menggunakan teknik perabaan, maka lain halnya 

dengan uang koin yang sulit diraba karena bentuknya yang lebih kecil dan 

melengkung. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama teknologi mobile 

Android tentu dapat dimanfaatkan bagi penyandang tunanetra. Tools pembantu 

bagi penyandang tunanetra bertujuan untuk membantu mendeteksi mata uang koin 

menjadi informasi dalam bentuk digital. Salah satunya dikenal dengan OCR 

(Optical Character Recognition). OCR adalah sebuah sistem yang dapat 

mengenali huruf/ karakter (biasanya dipindai menggunakan pemindai) dari sebuah 

mesin pencetak menjadi teks yang kemudian dapat di-edit, diolah dan 

dipindahkan (Anonymous, 2009). Dengan menggunakan kamera ponsel Android 

dengan resolusi tinggi yang dapat mendeteksi bagian dari uang koin dengan 

mengolah citra. Dengan demikian tentu tools tersebut dirasa bermanfaat untuk 

digunakan khususnya bagi penyandang tunanetra. 

Pada penulisan Tugas Akhir sebelumnya yakni Detektor mata uang koin 

dengan teknik shape context nilai memiliki tingkat akurasi sebesar 62% 

(Febrianita, 2013). Sehingga, pada Tugas Akhir ini penggunaan teknik template 
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matching dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi 

koin, karena pada teknik template matching dilakukan metode pencocokan dengan 

lebih banyak template (ruang Eigen), sehingga template lain dapat memiliki skala 

yang berbeda dan berotasi. Hal tersebut memungkinkan untuk meningkatkan 

akurasi metode yang cocok sehingga gambar dan template memiliki fitur yang 

jelas untuk proses pencocokan. Dengan demikian teknik template matching akan 

digunakan dengan tujuan dapat meningkatkan nilai keakurasian dari sistem 

sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari pembuatan tugas akhir 

ini adalah: 

1. Bagaimana mengimplementasikan template matching sebagai teknik 

tambahan shape context pada platform Android? 

2. Bagaimana mengimplementasikan teknik template matching pada tools 

pendeteksi mata uang koin sebagai tambahan metode sehingga dapat 

meningkatkan nilai akurasi dibandingkan dengan hanya menggunakan 

shape context berbasis Android? 

 

1.3 Tujuan 

1. Dapat mengimplementasi template matching pada platform Android 

sebagai teknik tambahan dari shape context. 

2. Dapat meningkatkan nilai akurasi pada aplikasi pendeteksi mata uang koin 

dengan template matching sebagai fitur tambahan dari aplikasi berbasiskan 

Android. 

 

1.4 Batasan masalah 

1. Menggunakan metode template matching sebagai tambahan dari shape 

context. 

2. Hanya menggunakan mata uang koin Rupiah dan hanya menggunkan 

pecahan Rp. 100,- Rp. 200,- Rp. 500,- Rp. 1000,- 

3. Platform mobile/ smartphone yang digunakan adalah Android OS. 
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4. User menggunakan kamera yang tersedia pada ponsel Android untuk 

menangkap citra dokumen yang akan diolah. Kamera yang digunakan 

harus diatas 3,2 Megapixel. 

5. Tidak membahas tentang flooding, blur (out of focus), distortion, dan out 

of bound.  

 

1.5 Metodologi penyelesaian masalah 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dasar  dan teori 

apa saja yang digunakan, sehingga fitur ini dapat memproses data, melakukan 

pengenalan objek dengan Template Matching sebagai perbandingan nilai akurasi 

deteksi. 

Template Matching merupakan suatu teknik untuk pengenalan terhadap 

pola-pola tertentu. Teknik template matching sama dengan Shape context yaitu 

mengolah citra digital dari suatu objek. Tetapi, pada template matching, objek 

yang akan diteliti akan mengalami proses pencocokan gambar dengan 

menggunakan pencocokan dari kelas template pada basis data. Nilai tertinggi dari 

hasil pencocokan terhadap template tertentu akan di prioritaskan dalam bagian 

dari kelas template tersebut. 

 

1.5.2 Rancangan Sistem 

Pada perancangan system ini menggunakan metode Template Matching 

untuk mengidentifikasi bentuk. Secara umum proses perancangan sistem 

menggunakaan beberapa tahapan yang akan dijelaskan pada  BAB III. 

 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan sistem yang telah 

dibuat.  

 

1.5.4 Pengujian dan analisa 

Pada tahap ini dilakukakan pengujian terhadap data yang diperoleh hasil 

data yang diproses. Hasil yang  diperoleh yaitu tingkat akurasi, serta jumlah data 
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yang  diklasifikasikan ke dalam kelas Rp.100, 200, 500, 1000, pengujian yang  

dilakukan 10 kali secara acak, metode uji yang diguakan menggunakan Confusion 

Matrix. Yang di maksud dengan Confusion Matrix adalah suatu tabel yang 

datanya didapatkan dari mengklarifikasikan beberapa kelas-kelas berbeda untuk 

mendapatkan hasil yang tebaik. Confusion Matrix akan merangkum hasil 

pengujian algoritma untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini memungkinkan 

analisis yang lebih rinci daripada proporsi sekedar tebakan yang benar (Murray, 

2007).  

Berdasarkan pengujian didapatkan bahwa sistem dengan shape context 

dapat mengenali koin dengan tingkat keberhasilan dengan hasil persentase deteksi 

benar pada koin baru sebesar 66% dan deteksi salah pada koin baru sebanyak 

34%, Sedangkan perhitungan hasil dari persentase deteksi benar pada koin lama 

sebanyak 58%. Dan nilai rata-rata prosentase kebenarannya adalah 62%. Dengan 

adanya perubahan teknik dari shape context menjadi teknik template matching 

diharapkan nilai keakurasian hasil pengujian untuk detektor mata uang koin 

rupiah dapat meningkat 10% diatas keberhasilan nilai menggunakan shape 

context. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan 

yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang 

diperlukan untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian 

selanjutnya dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tugas 

akhir.  

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip cara  kerja dari sistem secara keseluruhan 

serta cara pengujiannya. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan pada bab sebelumnya 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 

 

 


