
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari tugas akhir, 

batasan-batasan masalah, dan metodologi.  

1.1 Latar belakang  

Perkembangan teknologi pengolahan citra sekarang menyediakan kemungkinan 

manusia untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengenali gambar digital. Salah satu 

metode untuk mengenali gambar digital adalah pencocokan gambar. Metode ini berfungsi 

untuk menemukan bagian-bagian kecil dari gambar yang cocok dengan gambar template. 

Diantara teknologi untuk memecahkan masalah pengolahan citra adalah sistem klasifikasi 

wajah kedalam bentuk perangkat lunak yang mampu memproses peningkatan citra wajah dan 

mencocokkan gambar wajah yang telah dicatat oleh sistem database dan mengklasifikasikan 

wajah kedalam kelas tertentu (Bowo Leksono,2011) 

Template Matching adalah salah satu teknik dalam pengolahan citra digital yang 

berfungsi untuk mencocokan tiap-tiap bagian dari suatu citra dengan citra yang menjadi 

template (acuan). Metode Template Matching merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk menjelaskan bagaimana sistem mengenali kembali bentuk-bentuk atau pola-pola. 

Dalam hal ini, berkembang suatu pemikiran untuk  pengolahan citra yang dimanfaatkan 

sebagai pengenalan pola. Pola dari citra yang diolah adalah bentuk dari wajah terutama pada 

guratan-guratan wajah tersebut. Perbedaan pola dari wajah tersebut bisa digunakan sebagai 

pendekatan pembagian arah partisi citra wajah untuk pengklasifikasian. Software ini dibentuk 

agar mudah dalam pencarian silsilah keluarga yang terpisah melalui image dengan 

menggunakan metode Template Matching. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah meliputi beberapa hal sebagai berikut :  

a) Bagimana menerapkan metode Template Matching sehingga dapat mengolah citra 

pola pada wajah 

b) Bagaimana membangun aplikasi pencocokan gambar dengan menggunakan 

metode Template Matching 

c) Bagaimana membentuk pola template 



 

1.3 Tujuan  

Penelitian bertujuan untuk merealisasikan suatu sistem pengklasifikasian wajah dalam 

bentuk perangkat lunak yang mampu melakukan proses perbaikan citra wajah dan 

mencocokan citra wajah yang telah diklasifikasikan dengan basisdata wajah yang telah 

disimpan oleh sistem basisdata 

 

1.4 Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir ini antara 

lain: 

1. Metode yang digunakan adalah pendekatan Template Matching 

2. Perangkat lunak yang akan dibuat digunakan uantuk pengolahan citra wajah yang 

telah tersimpan menjadi berkas citra berekstensi ‘.jpg’, ‘.tif’, ‘.bmp’, ‘.png’, dan 

‘.gif’. 

3. Pola image yang diidentifikasi adalah pola-pola wajah dalam keadaan bersih dan 

normal 

4. Tidak menangani deteksi wajah 

5. Foto close up 

6. Tidak mencocokkan gambar anak yang kembar 

7. Objek tidak menggunakan kaca mata. 

8. Background image harus warna yang sama 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

 

 

 

1.5.1 Analisa Metodologi 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan literatur tugas akhir ini, maka diuraikan beberapa 

literatur yang akan digunakan. 

1. Mempelajari literatur tentang konsep Template Matching. 

2. Mempelajari literatur tentang konsep pattern atau pola wajah 

3. Mempelajari literatur tentang konsep pengklasifikasian dengan menggunakan 

metode Template Matching 



4. Mempelajari literatur tentang konsep citra wajah 

 

1.5.2 Rancangan Sistem 

1.5.2.1  Pengolahan Citra 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra yang kualitasnya lebih baik, 

tujuannya agar mudah di interpretasi oleh manusia atau mesin (komputer). 

1.5.2.2  Peningkatan Mutu Citra 

Peningkatan mutu citra dilakukan untuk memperoleh keindahan citra yang akan 

digunakan untuk kepentingan analisis citra. 

1.5.2.3 Proses Klasifikasi Wajah 

Pada tahap klasifikasi wajah, citra wajah hasil prapengolahan diproses dalam tahap ini. 

Terdapat lima proses dalam tahap klasifikasi wajah yaitu: konversi citra warna (RGB) kecitra 

hitam putih (binner), penipisan alur (thinning) untuk memperoleh alur wajah satu piksel. 

Tahap-tahapannya sebagai berikut: 

1. Pengambilan Citra wajah. 

2. Citra yang dimasukkan adalah berkas citra dengan format JPEG (*.jpg), BMP 

(*.bmp), TIFF (*.tif), dan GIF (*.gif), dan PNG (*.png). 

3. Resize citra menjadi 256x256 piksel. 

Proses resize ini bertujuan untuk menyamakan citra masukan yang akan diproses 

dalam aplikasi sistem. 

4. Perataan Histogram. 

Perataan histogram bertujuan untuk meratakan efek kontras pada citra. 

5. Konversi citra aras keabuan kebinner. 

Proses konversi citra aras keabuan kebinner diperlukan untuk proses selanjutnya 

yaitu proses penipisan alur (thinning) yang hanya bisa dilakukan pada citra binner. 

6. Crop image 

Untuk memudahkan proses klasifikasi, diperlukan pemotongan gambar hanya 

mencapai wajahnya saja. Pemotongan ambar memerlukan croping image. 

7. Klasifikasi Citra Wajah. 

Untuk mengetahui nilai prosentase kemiripan template dengan berkas wajah yang 

dibutuhkan pada tahap klasifikasi wajah. 

8. Simpan Citra Wajah 

 Fungsi untuk menyimpan citra hasil klasifikasi wajah dengan metode Template 

Matching. 



 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Fungsi yang tersedia dalam perangkat lunak ini meliputi fungsi untuk 

mengklasifikasian image wajah. Pada imlementasi sistem ini, terlebih dahulu melakukan 

inputan image wajah yang kemudian akan dilakukan pengklasifikasian dengan metode 

Template Matching. 

Proses pengkalisfikasian wajah meliputi bentuk wajah, iris mata, bentuk kerut pelipis, 

garutan wajah, bentuk mata, dan bentuk bibir. 

 

1.5.4 Pengujian Sistem 

Pengujian yang dilakuakn dalam Tugas Akhir ini meliputi beberapa aspek yaitu: 

1. Aspek Kevalidan 

 Melakukan kevalidan terhadap objek yang sama. 

2. Aspek Pendekatan 

Bagaimana caranya mendapatkan hasil valid dari gambar orang yang sama namun 

dengan usia yang berbeda. 

 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan tugas akhir dibagi 

dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini mencakup tentang teori-teori yang berkaitan dengan  perancangan dan 

implementasi penggunaan metode Template Matching untuk klasifikasi gambar 

wajah dan teori-teori pendukungnya. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem penggunaan 

metode Template Matching untuk klasifikasi gambar wajah. Analisis sistem 

menjelaskan masalah aplikasi sistem serta cara penyelesaiaan masalah tersebut 

melalui analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Perancangan akan 



membahas alur flowchart, use case, sequence diagram, perancangan database 

dan perancangan form yang diimplementasikan pada sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang pengimplementasian dan pengujian aplikasi 

yang telah dibangun. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil implementasi 

dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


