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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengenalan Pola (Pattern Recognition) 

Menurut Polikar(2006:1), pengenalan pola atau pattern recognition 

berasal dari kebutuhan mesin untuk mengenali objek secara otomatis, sinyal 

atau gambar, atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan secara otomatis 

berbasis sekumpulan parameter. 

Sekumpulan variabel dipercaya membawa informasi berbeda tentang 

sebuah objek untuk diidentifikasi yang disebut fitur, yang biasanya berisi 

pengukuran atau observasi dari objek tersebut. Sekumpulan dari fitur dari 

sebuah objek dengan pertimbangan tertentu,disebut pola atau pattern.  

Tujuan dari sistem pengenalan pola adalah memperkirakan label yang 

berhubungan dengan vektor fitur yang diberikan berdasarkan beberapa 

pengetahuan yang didapat sebelumnya melalui pelatihan atau training. 

Pelatihan merupakan prosedur dimana sistem pengenalan pola belajar 

memetakan hubungan antara vektor fitur dan label yang berhubungan. 

2.2 Sidik Jari 

2.2.1 Pengertian Sidik Jari 

Menurut Komarinski (2005:3), Fingerprint atau sidik jari adalah 

sebuah biometric yang telah digunakan secara sistematik untuk 

identifikasi selama 100 tahun yang telah diukur, diduplikasi dan 

diperiksa secara ekstensif, sebuah biometric yang tidak berubah dan 

relatif mudah untuk diambil. Pada jari atau ibu jari, ridge-ridge 

membentuk tiga buah pola, yakni loops, whorls dan arches. 

Gambar 2.1 Pola pada ridge. (A) Arch, (B) Left slant loop,  (C) Right 

slant loop, (D) Whorl. 

(Sumber: Komarinski, 2005:71) 
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Menurut Barnes (2010:7), ada cerita yang panjang mengenai tanda 

yang multak untuk identitas telah diberitahukan selama bertahun – 

tahun dan dengan cara – cara yang berbeda. Pada sisi telapak dari 

tangan orang dan tapak dari kaki orang adalah fitur kulit yang 

terkemuka yang memisahkan dia (laki – laki) atau dia (perempuan) 

dari orang – orang lain di dunia. Fitur ini ada dalam bentuk kulit 

daerah pergesekan (friction ridge) dimana meningalkan jejak 

bentuknya ketika bersentuhan dengan benda. Jejak dari lipatan jari 

terakhir dikenal sebagai sidik jari. Menggunakan sidik jari untuk 

mengidentifikasi sidik jari telah menjadi umum. 

2.2.2 Sejarah Sidik Jari 

Menurut Xiang-Xin dan Chun-Ge (1988:277), tembikar yang 

diperkirakan berumur 6000 tahun ditemukan di tempat akeologi di 

barat laut Cina dan ditemukan menghasilkan jejak yang dapat dilihat 

dengan jelas daerah gesekan (friction ridge). Cetakan ini diperkirakan 

sebagai jejak kulit daerah gesekan (friction ridge) tertua yang 

ditemukan. Bagaimanapun, tidak diketahui apakah benda tersebut 

disimpan secara tidak sengaja atau dengan maksud spesifik, seperti 

untuk menciptakan pola dekoratif atau simbol.  

Cina merupakan kebudayaan pertama yang diketahui menggunakan 

jejak ridge  sebagai identifikasi. Contoh paling pertama datang dari 

dokumentasi Cina yang berjudul “The Volume of Crime Scene 

Investigation – Burglary”, dari dinasti Qin (221-206 SM). Dokumen 

tersebut berisi deskripsi dari bagaimana sidik jari digunakan sebagai 

bukti. Contoh paling umum dari penggunaan sidik jari adalah pada 

cap tanah liat. Setelah ditemukan kertas oleh orang Cina, penggunaan 

sidik jari untuk menandatangani dokumen menjadi umum. 

Menurut Ashbaugh (1999:38), sejak abad ke-17 ilmuwan Eropa 

mulai mempublikasikan percakapan mereka tentang kulit manusia. 

Sidik jari pertama kali dideskripsikan secara terperinci oleh Dr. 

Nehemiah Grew pada makalah tahun 1684 berjudul “Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London”.  
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Walaupun sidik jari telah dipelajari selama bertahun – tahun, baru 

pada tahun 1788 dikenal keunikan dari sidik jari ini di Eropa. Welker 

mulai mencetak tangan kanannya sendiri pada tahun 1856 dan 

kemudian pada tahun 1897, sehingga mendapatkan predikat sebagai 

orang pertama yang memulai pembelajaran sidik jari secara permanen. 

Menurut Lambourne (1984:58-59), kasus pembunuhan Rojas adalah 

kasus pembunuhan pertama yang diselesaikan dengan bukti sidik jari, 

dan Argentina menjadi negara perama yang mengandalkan sidik jari 

sebagai metode individualisasi.  

Menurut Myers (1942:18), bencana pertama Amerika Serikat 

dimana individualisasi sidik jari berperan utama ketika USS Squalus 

tenggelam pada 23 Mei 1939. Kapal selam tersebut tenggelam ke 

dasar laut dengan kedalaman 240 kaki. James Herbert Taylor, 

pempimpin di divisi identifikasi angkatan laut Amerika Serikat, 

melakukan operasi identifikasi. Semua mayat diidentifikasi 

menggunakan sidik jari. 

2.2.3 Terminologi Identifikasi Sidik Jari 

Sidik jari sangat kompleks. Mendefinisikan karakteristik yang 

digunakan, banyak yang telah ditetapkan oleh lembaga penegak 

hukum, untuk membaca dan mengklasifikasikan sidik jari. Proses 

untuk menganalisa sidik jari menggunakan algoritma digital, 

banyak metodologi sama yang digunakan selama bertahun-tahun 

dalam bidang penegakan hukum. 

Sistem biometrik mengotentikasi pengguna dengan 

membandingkan punggung bukit dan pola-pola pada jari. Untuk 

mematahkannya lebih lanjut, perangkat lunak mencari perbedaan 

dalam area Punggung Bukit, Fitur Global, dan Fitur Lokal. 

a) Punggung Bukit (Ridge) 

Kulit pada permukaan bagian dalam tangan, jari-jari, kaki, 

dan jari kaki adalah bergerigi atau ditutupi dengan konsentris 

mengangkat pola.  Punggung bukit ini disebut gesekan punggung 



8 

 

bukit dan mereka memberikan gesekan sehingga lebih mudah 

bagi kita untuk memahami dan mendapatkan obyek dan 

permukaan tanpa slip. Banyak perbedaan dalam cara gesekan 

punggung yang berpola, rusak, dan bercabang yang membuat 

area kulit bergerigi, termasuk sidik jari. 

b) Fitur Global 

Ciri-ciri fitur global adalah dapat dilihat dengan mata 

telanjang dan mencakup: 

• Pattern Area 

Area Pola adalah bagian dari sidik jari yang 

mengandung fitur global. Sidik jari dibaca dan  

dikelompokkan  berdasarkan  informasi  di  daerah  pola. 

Minutia point tertentu yang digunakan untuk pengakuan 

akhir mungkin di luar area pola. Area pola dapat dilihat pada 

berikut ini. 

 

Gambar 2.2 Pattern Area [Sumber: DigitalPersona White 

Paper Guide to Fingerprint Recognition] 

• Core Point 

Titik inti yang kira-kira terletak di kesan jari tengah, 

digunakan sebagai titik acuan awal untuk membaca dan 

mengklasifikasikan cetak. 

• Type Lines 

Tipe garis adalah dua terdalam punggung bukit yang 

mulai paralel, menyimpang, dan sekitarnya atau cenderung 

mengelilingi daerah pola. Ketika ada patahan tertentu di garis 
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tipe, punggungan bukit segera di luar garis dianggap 

menjadi lanjutannya. 

• Delta 

Delta adalah titik pada pencabangan pertama (dimana 

garpu punggungan menjadi dua arah yang berbeda), ujung 

terjal punggungan, pertemuan dua punggungan, dot, 

fragmentaris punggungan, atau setiap titik di atas punggungan 

bukit atau pusat terdekat dari dua jenis perbedaan garis. Delta 

ini terletak tepat di depan garis titik perbedaan. Ini adalah 

titik tertentu yang digunakan untuk memfasilitasi menghitung 

dan melacak punggungan bukit. Delta dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.3 Delta [Sumber: DigitalPersona White Paper 

Guide to Fingerprint Recognition] 

• Ridge Count 

Untuk menghitung punggungan bukit dibuat garis imajiner 

yang digambarkan dari delta sampai ke inti, setiap 

punggungan bukit yang disentuh oleh garis ini dihitung. 

• Ridge Pattern 

Untuk mempermudah pencarian sidik jari pada basis data 

sidik jari yang besar, para ahli mengkategorikan sidik jari 

ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pola-pola dalam 

punggungan bukit. Pengelompokan ini atau pola 

punggungan dasar tidak cukup untuk mengidentifikasi, 

tetapi dapat membantu mempersempit pencarian dan 

mempercepat waktu proses. 

Ada beberapa pengelompokan pola ridge yang telah 
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ditetapkan. Tiga dari yang paling umum adalah : 

1. Loop: jenis yang paling umum pola sidik jari dan 

menyumbang sekitar 65% dari seluruh sidik jari. 

 

Gambar 2.4 Loop [Sumber: DigitalPersona White Paper Guide 

to Fingerprint Recognition] 

2. Arch: Lengkungan pola kurva yang lebih terbuka daripada 

loop. Ada dua jenis pola lengkungan – yangplain arch dan 

tented arch. 

 

Gambar 2.5 Arch [Sumber: DigitalPersona White Paper 

Guide to Fingerprint Recognition] 

3. Whorl: Pola lingkaran terjadi pada sekitar 30% dari 

seluruh sidik jari dan didefinisikan oleh setidaknya satu 

punggungan yang membuat lingkaran lengkap. 

 

 

 

Gambar 2.6 Whorl [Sumber: DigitalPersona White Paper 

Guide to Fingerprint Recognition] 

c) Fitur Lokal 

Punggungan bukit tidak lurus terus menerus, ada yang rusak, 
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bercabang, memotong, atau perubahan. Titik-titik akhir dari 

punggungan bukit, percabangan, perubahan disebut dengan 

minutia point. Ada 5 (lima) karakteristik dari minutia point pada 

sidik jari, yaitu: 

1. Type 

Ada beberapa jenis minutia point, yang paling umum 

digunakan adalah Ridge Akhir dan Ridge Percabangan 

(Bifurcation). Ridge Akhir terjadi ketika punggung bukit berakhir 

tiba-tiba. Ridge Percabangan merupakan titik dimana punggung 

bukit terbagi menjadi cabang. 

2. Orientasi (Orientation) 

Titik dipunggungan yang terdapat minutia point disebut 

orientasi minutia point. 

3. Frekuensi Spasial (Spatial Frequency) 

Frekuensi spasial mengacu pada seberapa jauh ridges 

dalam kaitannya dengan minutia point. 

4. Lengkungan (Curvature) 

Kelengkungan mengacu pada tingkat perubahan punggungan 

orientasi. 

5. Posisi (Position) 

Posisi minutia point mengacu pada lokasi, baik dalam arti 

absolute maupun relative terhadap titik tetap seperti delta dan 

core point. 

d) Fitur Lokal versus Fitur Global 

Dua jenis karakteristik sidik jari digunakan dalam 

identifikasi individu yaitu fitur global dan fitur lokal. Fitur 

lokal dikenal sebagai minutia point yang merupakan 

karakteristik kecil punggung bukit sidik jari. Dengan dua-dimensi 

pengaturan yang berbeda dan digunakan untuk pengakuan. 
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Dimungkinkan untuk dua atau lebih individu dapat memiliki 

fitur global yang serupa tetapi masih ada sidik jari yang berbeda 

dan khas karena fitur lokal, yaitu susunan dua dimensi minutia 

point yang berbeda. 

 

2.3 Kecerdasan 

Berdasarkan teori Gardner, David G. Lazear memberikan petunjuk untuk 

mengubah dan meningkatkan kecerdasan-kecerdasan tersebut yang 

dilengkapi dengan instrumentasinya dalam pembelajaran. Ia 

mengembangkan proses pembelajaran di kelas yang memanfaatkan dan 

mengembangkankecerdasan ganda pada anak dengan harapan dapat 

digunakan anak di luar kelas dalam mengenali dan memahami realitas 

kehidupan. 

Adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Gardner diantaranya:1 

1) Manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat 

kecerdasannya 

2) Kecerdasan selain berubah dapat pula diajarkan kepada orang lain 

3) Kecerdasan merupakan realitas majemuk yang muncul di bagian-bagian 

yang berbeda pada sistem otak atau pikiran manusia 

4) Pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan suatu kesatuan yang 

utuh. Artinya, dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh 

macam kecerdasan manusia bekerja sama, kompak dan terpadu. 

5) Kecerdasan terkuat cenderung memimpin atau melatih kecerdasan 

lainnya yag lebih lemah 

Pengertian cerdas menurut Gardner adalah sebagai berikut:2 

1) Kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupannya. 

2) Kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan. 

3) Kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang 

bermanfaat di dalam kehidupannya. 

                                                 
1 M. Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 239 
2 Ibid; 240. 
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Adapun Kecerdasan majemuk atau multiple intelligences adalah suatu 

kemampuan ganda untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan. 

Titik point kunci kecerdasan adalah sebagai berikut: 

1) Setiap orang memiliki 10 kecerdasan. 

2) Orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat 

penguasaan yang memadai. 

3) Berbagai macam kecerdasan ini umumnya bekerja bersama dengan cara 

yang komplek. 

4) Banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. 

Kecerdasan luar biasa yang dimiliki manusia ada sepuluh, diantaranya 

adalah:3 

1) Kecerdasan Linguistik 

Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan berbahasa. Manusia 

dengan bakat ini mampu mengolah kata-kata dengan baik. Contoh 

orang-orang dengan bakat ini adalah jurnalis, ahli orasi atau ahli 

pidato, dan penulis. 

Ciri-ciri orang yang cerdas linguistik: 

a) Menyenangi puisi dan cerita-cerita.  

b) Senang membaca dan menulis.  

c) Mudah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, baik lisan 

maupun tulisan. 

Adapun tokoh yang terkenal misalnya: Winston Churchil, 

Soekarno, Cicero, W.S. Rendra, dan lain-lain.  

2) Kecerdasan Logika Matematis 

Kecerdasan logika matematis adalah bakat yang dimiliki 

seseorang untuk mengolah angka, berhitung, serta memiliki logika 

matematika yang baik. Contoh orang-orang dengan bakat ini adalah 

pecatur profesional, ahli matematika, dan sebagainya. 

Adapun ciri-ciri orang yang cerdas logika-matematis adalah: 

                                                 
3 Martinis Yamin, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2004), 69. 
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a) Menyukai hal-hal yang berhubungan dengan angka dan 

menghitung  

b) Menyukai eksperimen dan pengembangan ilmu pengetahuan 

terbaru. 

c) Menyukai pelajaran matematika dan IPA 

d) Senang menganalisa yang dikaitkan dengan logika  

Tokoh yang terkenal: Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan 

lain-lain. 

3) Kecerdasan Musikal 

Kecerdasan musikal merupakan kecerdasan yang berkaitan 

dengan musik, antara lain kemampuan mengingat nada dan bunyi-

bunyian menjadi suatu kreasi musik yang bagus. Misalnya seorang 

komposer atau pemusik terkenal dunia. 

Ciri-ciri orang yang cerdas musikal adalah:  

a) Dapat dan senang memainkan alat musik  

b) Senang menyanyikan lagu atau mendengarkan musik dimana 

saja. 

c) Peka terhadap nada dan irama  

d) Dapat membedakan bunyi berbagai alat musik. 

e) Menyukai pelajaran seni suara  

f)   Suka bersenandung ataupun mengetukkan jari sesuai irama 

musik  

Tokoh yang terkenal: Mozart, Beethoven, dan lain-lain. 

4) Kecerdasan Kinestetik Tubuh 

Kecerdasan jenis ini adalah kemampuan seseorang dalam 

menguasai tubuhnya. Misalnya, kepandaian mengolah tubuh dalam 

gerak tari, olahraga, atau seni bela diri. Orang-orang semacam ini 

memiliki refleks dan kecepatan gerak yang baik. 

Ciri-ciri orang yang cerdas kinestetik antara lain: 

a) Menyukai aktifitas olahraga  

b) Menyukai gerak tubuh  

c) Memikirkan suatu masalah dengan melakukan banyak gerakan  



 
 

15  

d) Menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan  

e) Lebih mudah mengingat sesuatu dengan melakukan gerakan 

daripada melihat atau mendengar. 

Tokoh yang terkenal: Ronaldo, Michael Jordan, Mohamad Ali, 

Bagong Kusudiharjo, dan lain-lain. 

5) Kecerdasan Visual Spasial 

Kecerdasan ini dimiliki oleh orang-orang yang bisa 

membayangkan bentuk ruang serta membuat harmonisasi di alam 

pikirannya dan mewujudkannya dalam bentuk nyata. Contohnya 

adalah arsitek, seniman, perencana, serta ahli kecantikan. 

Ciri-ciri orang yang cerdas visual-spasial antara lain: 

a) Menyukai bidang seni rupa (lukisan, patung, dan lain-lain) 

b) Dapat mengembangkan gambaran suatu ruang dari beberapa 

sudut yang berbeda. 

c) Menyukai bacaan yang penuh oleh gambar-gambar berwarna. 

d) Senang merekam peristiwa atau kejadian dengan video kamera. 

Tokoh yang terkenal: Pablo Picaso, Michael AngeloRaden Saleh, 

Affandi, dan lain-lain. 

6) Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan jenis ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

orang-orang untuk mempengaruhi orang lain, mendengarkan 

dengan empati, serta kemampuan meyakinkan dan menyemangati 

orang lain. Contohnya ialah seorang motivator, guru, dan 

sebagainya. 

Ciri-ciri cerdas interpersonal (cerdas sosial) adalah: 

a) Menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain atau 

dalam kelompok  

b) Menyenangi permainan yang melibatkan banyak peserta  

c) Pandai berkomunikasi bahkan memanipulasi  

d) Jika mempunyai masalah, mereka senang membicarakannya 

dengan orang lain 
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e) Banyak orang lain yang datang minta pendapat kepadanya, 

karena ia dapat bersimpati kepada mereka  

Tokoh yang terkenal: Mahatma Gandhi, Mother Theresia, 

Khomeini dan lain-lain. 

7) Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan manusia 

untuk merenungkan arti kehidupan, arti kebijaksanaan, serta 

kemampuan untuk membuat analisis sosial dan berpikir filosofis. 

Orang-orang dengan bakat ini akan mampu mendengarkan dan 

memberi nasihat pada orang lain. Contoh orang yang memiliki 

kecerdasan ini adalah para filosof seperti Plato, Aristoteles, 

Sigmund Freud dan sebagainya.4 

Ciri-ciri cerdas intrapersonal (cerdas diri) adalah: 

a) Memiliki buku catatan harian untuk mengungkapkan 

perasaannya  

b) Sensitif terhadap nilai diri  

c) Menyadari akan kelebihan dan kekurangannya sendiri  

d) Lebih senang menikmati rekreasi sendirian, misalnya: 

memancing atau menyepi ke pegunungan  

e) Menentukan dan memutuskan sendiri langkah yang akan dipilih  

8) Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan naturalis adalah kepekaan yang dimiliki oleh orang-

orang terhadap alam, tumbuhan, hewan, dan fenomena alam 

lainnya. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para aktifis 

lingkungan seperti Steve Job, Ambrosius Ruwindrijarto, Charles 

Darwin, Harun Yahya, Madame Curie dan sebagainya. 

Ciri-ciri cerdas naturalis adalah: 

a) Senang memelihara binatang dan merawat tanaman  

b) Mempunyai minat besar terhadap pengetahuan tentang 

kehidupan flora dan fauna 

                                                 
4 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 

39.  
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c) Menyukai kegiatan yang berhubungan dengan alam, seperti 

berkebun dan memancing. 

d) Menyukai pelajaran biologi  

e) Mempunyai perhatian besar terhadap masalah lingkunan hidup, 

konservasi alam, dan lain-lain 

9) Kecerdasan Spiritual/Eksistensial 

Kecerdasan jenis ini adalah kemampuan manusia dalam 

menerjemahkan agama dan kepercayaannya ke dalam 

kehidupannya. Orang-orang jenis ini memiliki kedekatan dengan 

Sang Pencipta, sesuai dengan iman dan kepercayaan yang 

dianutnya. Kecerdasan seperti ini biasanya dimiliki oleh para 

pemuka agama, seperti ustad, pendeta, biksu, dan sebagainya.5 

10) Kecerdasan Moral 

Kecerdasan moral merupakan kemampuan manusia untuk 

menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan moral yang 

diyakininya. Orang-orang yang memiliki kecerdasan moral 

memiliki kepekaan terhadap kultur dan budaya. Misalnya kepala 

suku pedalaman suatu daerah. 

 

2.4 PHP : Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. 

Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan 

perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat (Kristanto, 

2003). 

Kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format ASCII, sehingga 

kode PHP dapat ditulis hampir di semua editor text seperti windows 

notepad, windows wordpad, Adobe Dreamweaver CS5 dll. Kode PHP 

adalah kode yang disertakan di sebuah halaman HTML dan kode tersebut 

dijalankan oleh server sebelum dikirim ke browser.  

Contoh file PHP (contoh.php): 

                                                 
5 Ibid; 56. 
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<html> 

   <?php   

Print ("Contoh text yang menggunakan kode PHP");  

   ?> 

</html> 

 

Pada file .html, HTTP server hanya melewatkan content dari file menuju 

ke browser. Server tidak mencoba untuk mengerti atau memproses file, 

karena itu adalah tugas sebuah browser.  

Pada file dengan ekstensi .php akan ditangani secara berbeda. Yang 

memiliki kode PHP akan diperiksa. Web server akan memulai bekerja 

apabila berada diluar lingkungan kode HTML. Oleh karena itu server akan 

melewati semua content yang berisi kode HTML, CSS, JavaScript, simple 

text di browser tanpa diinterpretasikan di server. 

Blok scripting PHP selalu diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>. 

Blok scripting PHP dapat ditempatkan dimana saja di dalam dokumen. Pada 

beberapa server yang mendukung, blok scripting PHP dapat diawali dengan 

<? dan diakhiri dengan ?>. Namun, untuk kompatibilitas maksimum, 

sebaiknya menggunakan bentuk yang standar (<?php ?>). 

Setiap baris kode PHP harus diakhiri dengan semikolon (;). Semikolon 

ini merupakan separator yang digunakan untuk membedakan satu instruksi 

dengan instruksi lainnya (Kristanto, 2003). 

PHP menggunakan // untuk membuat komentar baris tunggal atau /* dan 

*/ untuk membuat suatu blok komentar. 

 

 


