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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha manusia untuk mengenali dan memahami karakter dirinya sendiri 

dan orang-orang di sekitarnya sudah berlangsung sejak lama. Berbagai cara 

dan metode dikembangkan untuk maksud tersebut, sehingga bermunculan 

sejumlah alat atau metode untuk memahami lebih mendalam tentang 

perilaku manusia. Penggunaan biometric untuk pengenalan diri membawa 

warna lain dalam bagaimana manusia menemukan jati-dirinya. Salah satu 

teknologi biometrik adalah sidik jari tangan. 

Analisis sidik jari tangan merupakan salah satu metode biometrik untuk 

mengetahui karakter seseorang. Analisis sidik jari dikembangkan sebagai 

salah satu metode untuk mengetahui fungsi kerja otak yang paling dominan 

yang mempengaruhi potensi genetik seseorang. Melalui interpretasi pola 

sidik jari dan pengukuran garis-garis diujung setiap jari tangan dapat terbaca 

potensi, motivasi, gaya belajar, gaya bekerja, bahkan potensi stress 

seseorang yang terbawa sejak lahir. 

Pada tahun 1943, Cummins dan Midlo dalam bukunya menemukan 

bahwa karakter dan temperamen berkorelasi dengan analisis 

dermatoglyphics (Dermatoglyphics adalah studi ilmiah tentang sidik jari 

atau "pola kulit" dan kaitannya dengan tipe kepribadian). Hasil temuan 

mereka merupakan cikal bakal dari metode analisis sidik jari yang 

dihubungkan dengan potensi, karakter, motivasi, dan gaya belajar setiap 

individu. 

Studi ilmiah yang mendalam pertama kali tentang klasifikasi pola sidik 

jari dibuat oleh Francis Galton, yang membagi pola sidik jari menjadi tiga 

kelas utama (arch, loop, dan whorl) dan selanjutnya setiap kategori dibagi 

ke dalam subkategori. 

Pada penelitian sebelumnya pengenalan kepribadian berdasarkan pola 

sidik jari yang dilakukan oleh I Gede Sujana, Dkk pada Tahun 2014. 

Menjelaskan tentang pengembangan sistem klasifikasi kepribadian 
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berdasarkan pola sidik jari fuzzy LVQ memiliki tingkat akurasi tertinggi 

98.78% dan fuzzy backpropagation tertinggi sebesar 93.30%. pada 

penelitian tersebut hanya mengenali kepribadian. Perbedaan pada penelitian 

ini adalah proses pengenalan tidak hanya pada kepribadian namun lebih ke 

Pendidikan seperti pengenalan dominasi otak, tipe kecerdasan, gaya belajar 

dan karakter kepribadian sedangkan metode pengenalan diambil dari pakar 

tempat penelitian. 

Adanya hubungan antara pola sidik jari dengan karakter seseorang 

menimbulkan ide untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk 

analisa karakteristik seorang anak berdasarkan tipe pola sidik jari yang 

dimilikinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana melakukan analisis berdasarkan pola sidik jari dan sudut pola 

telapak tangan untuk mendapatkan tipe kecedasan, dominasi otak, gaya 

belajar dan karakter pada anak. 

b. Bagaimana membangun aplikasi agar dapat mudah digunakan oleh user 

dalam menganalisa secara otomatis berdasarkan pola sidik jari dan sudut 

pola telapak tangan yang di inputkan hingga mendapatkan output tipe 

kecedasan, dominasi otak, gaya belajar dan karakter pada anak. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Data inputan yang digunakan adalah berupa angka hasil Analisa pola 

sidik jari yang dilakukan oleh pakar di tempat studi kasus. 

b. Sistem ini tidak di tunjukkan sepenuhnya untuk menggantikan fungsi ahli 

psikolog. 

c. Sistem hanya menganalisa untuk mendapatkan output berupa tipe 

kecerdasan, dominasi otak, gaya belajar, dan karakter. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat di ambil gambaran dari tujuan 

dari pembuatan system ini yaitu: 

a. Melakukan analisis berdasarkan pola sidik jari dan sudut pola telapak 

tangan untuk mendapatkan tipe kecedasan, dominasi otak, gaya belajar 

dan karakter pada anak. 

b. Membangun aplikasi agar dapat mempermudah user dalam menganalisa 

secara otomatis berdasarkan pola sidik jari dan sudut pola telapak tangan 

yang di inputkan hingga mendapatkan output tipe kecedasan, dominasi 

otak, gaya belajar dan karakter pada anak. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem diperoleh dari 

pengamatan data-data yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 

penelitian guna perancangan sistem tersebut secara terstruktur adalah: 

1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai 

sumber yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir baik 

bersumber dari buku, artikel, atau tutorial dari internet,dan, serta 

observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tugas akhir. 

2) Analisa data 

Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil 

observasi dan menggabungkannya dengan metode yang akan dipakai 

dalam pembuatan program. 

3) Perancangan sistem 

Memahami rancangan sistem informasi sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikannya dalam bentuk Model yang diinginkan oleh 

pemakai, dengan menggunakan pemodelan sistem berupa data flow 

diagaram, serta perancangan database guna mempermudah dalam proses-

proses selanjutnya. 

4) Implementasi 
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Pembuatan aplikasi menggunakan aplikasi web browser untuk  

menampilkan hasil perancangan. 

5) Pengujian 

Tahapan terakhir yaitu pengujian dengan menguji keberhasilan sistem 

dapat berjalan dengan baik menggunakan metode blackbox. 

6) Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukandan 

dari hasil program. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas 

akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi-

metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan tugas 

akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar dari 

keseluruhan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang mendasari tugas akhir ini. Isi pada 

bagian ini didapat melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan referensi. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem yang akan 

dibangun, diagram-diagram DFD, ERD, serta user interface dari aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

   Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi 

pembangunan aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan tahap-

tahap pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang telah 

dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan 

sistem kemudian, agar sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 


