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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman saat ini dalam proses jual beli 

konvensional akan terjadi pertemuan antara beberapa manusia yang bertindak sebagai penjual 

dan pembeli yang biasanya dilakukan  di pasar, warung atau tempat-tempat lain yang 

memungkinkan terjadinya transaksi jual  beli. Untuk mendukung terjadinya proses jual  beli 

antara pembeli dan penjual, penjual harus bisa membaca dan mengenali setiap nominal uang.  

Namun ada diantaranya banyak yang mengalami kesulitan mengenali mata uang tersebut 

dikarenakan memiliki kebutuhan khusus. 

Pengenalan pola merupakan permasalahan yang luas dalam  dunia komputer dan digital, 

salah satunya adalah pengenalan  bentuk. Beberapa metode  telah digunakan untuk melakukan 

pengenalan bentuk pada citra dan berhasil ketika bentuk pada citra tidak mengalami distorsi atau 

memiliki  noise. Namun jika  citra mengalami distorsi atau memiliki noise, maka sulit untuk 

mengenali bentuk pada citra tersebut dengan metode-metode tersebut. Citra yang telah 

mengalami distorsi dan atau Noise disebut citra tak-teratur (cluttered image). Bermacam-macam 

noise dan distorsi pada citra tidak teratur dapat mengaburkan bentuk, seperti penggunaan tekstur 

sebagai latar belakang, bentuk yang bengkok, bentuk yang miring, penambahan garis-garis atau 

titik-titik pada citra, dan berbagai macam distorsi lain yang mengakibatkan bentuk pada citra 

tersebut sulit dikenali oleh computer . 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan dokumen digital diera sekarang ini, dibutuhkan 

suatu tools yang dapat membantu mendeteksi bentuk mata uang koin menjadi informasi dalam 

bentuk digital. Salah satunya dikenal dengan Shape Context. Shape Recognition (Context)  

adalah sebuah sistem komputer yang dapat membaca bentuk, baik yang berasal dari sebuah 

pencetak printer atau mesin ketik maupun yang berasal dari hasil citra kamera. Adanya sistem 

pengenal bentuk ini akan meningkatkan fleksibilitas ataupun kemampuan dan kecerdasan sistem 

komputer.  

Pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat khususnya teknologi mobile. Ponsel 

adalah suatu perangkat elektronik yang paling umum digunakan saat ini. Komoditi ponsel 

dengan mikroprosesor tinggi (diatas 500MHz), kamera resolusi tinggi (diatas 2 megapixel), dan 
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berbagai sensor canggih yang tertanam didalamnya (akselerometer, kompas, GPS) telah banyak 

digunakan. Berbeda dengan mata uang kertas yang telah memiliki tanda khusus yang dapat 

digunakan  untuk orang yang berkebutuhan khusus, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang 

mampu mendeteksi mata uang koin berdasarkan bentuk dan ukuranya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat dan mengimplementasikan shape context  pada platform Android ? 

2. Bagaimana membuat fitur pendeteksi mata uang berbasiskan Android ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Membuat dan mengimplementasi shape recognition pada platform Android. 

2. Membuat aplikasi pengenalan mata uang koin sebagai fitur tambahan dari aplikasi shape 

recognition berbasiskan Android. 

 

1.4 Batasan masalah 

1. Mata uang yang diujikan berupa mata uang koin Rupiah pecahan Rp100,00 Rp200,00 

Rp500,00 Rp1000,00. 

2. Platform mobile / smartphone yang digunakan adalah Android OS. 

3. User menggunakan kamera yang tersedia pada ponsel Android untuk menangkap citra 

dokumen yang akan diolah. Kamera yang digunakan harus diatas 3,2 Megapixel, dan 

autofocus. 

4. Tidak membahas tentang text skew, shading, 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 

Shape context dan mengenali sebuah mata uang koin menggunakan Shape Recognition. 
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 Shape Recognition (Context) 

Adalah sebuah sistem komputer yang dapat membaca bentuk, baik yang berasal dari 

sebuah pencetak (printer atau mesin ketik) maupun yang berasal dari hasil citra kamera.  

Shape context adalah descriptor fitur yang digunakan dalam pengenalan obyek. Konteks 

Bentuk ini dimaksudkan menggambarkan bentuk yang memungkinkan untuk mengukur 

kesamaan bentuk dari titik korespondensi.  

 

1.5.2 Rancangan Sistem 

 Pada perancangan system ini menggunakan metode Shape Context untuk  

mengidentifikasi bentuk. Secara umum proses perancangan system 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  

Pada tahap ini dilakukakan pengujian terhadap data yang diperoleh hasil data yang 

diproses. Hasil yang  diperoleh yaitu tingkat akurasi, serta jumlah data yang  diklasifikasikan ke 

dalam kelas Rp100, 200, 500, 1000, pengujian yang  dilakukan 10 kali secara acak, metode uji 

yang diguakan menggunakan Confusion Matrix. Confusion Matrix akan merangkum hasil 

pengujian algoritma untuk pemeriksaan lebih lanjut. Confusion Matrix juga disebut sebuah tabel 

dengan dua baris dan dua kolom yang melaporkan jumlah false positif, false negatif, true positif, 

dan true negatif. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih rinci daripada proporsi sekedar 

tebakan yang benar (akurasi).  

 

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. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=fPBSUeLcL4TIrQeCtYDYCg&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dshape%2Bcontext%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DPFC%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Object_recognition&usg=ALkJrhiPNO4jNrlR7qCaikkRXe0PV0V_XQ
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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 

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. 

 


