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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum, autentikasi merupakan sebuah proses untuk memverifikasi 

apakah user atau komputer yang mencoba untuk mengakses sumber daya dalam 

sistem komputer benar-benar user atau komputer yang sah atau tidak. User atau 

komputer diizinkan untuk mengakses sebuah sistem komputer dan seluruh sumber 

daya di dalamnya jika sudah diautentikasi oleh komputer yang bersangkutan. Untuk 

mengamankan sistem komputer dari user yang tidak berhak maka diperlukan 

mekanisme autentikasi yang kuat (Arief, 2010). 

Salah satu mekanisme autentikasi adalah dengan menggunakan sidik jari. Sidik 

jari merupakan bagian tubuh yang pasti dimiliki di setiap ujung jari pada manusia 

dan kenyataannya setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda sehingga 

sidik jari dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan seseorang yang satu 

dengan yang lainnya. Selain itu, sidik jari tidak akan berubah seumur hidup dan 

sangat sulit untuk ditiru (Karno, Saepudin, & Purnama, 2011). 

Backpropagation merupakan salah satu dari metode jaringan syaraf tiruan 

(artificial neural network) dari bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) 

dan merupakan alat untuk memecahkan masalah terutama di bidang-bidang yang 

melibatkan pengelompokan dan pengenalan pola (Pradhana, 2011). Jaringan syaraf 

tiruan mewakili pikiran manusia untuk mendekatkan diri dengan komputer, 

maksudnya jaringan syaraf tiruan dirancang agar komputer dapat bekerja 

seperti/layaknya otak manusia. Adapun keunggulan dari jaringan syaraf tiruan 
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antara lain adaptive learning, self-organization, dan real time operation. Adaptive 

learning yaitu kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan yang didasarkan atas 

data yang diberikan pada saat pembelajaran atau dari pengalaman sebelumnya. Self-

organization yaitu jaringan syaraf tiruan dapat membuat organisasi sendiri atau me-

representasikan informasi yang didapat pada saat pembelajaran. Real time 

operation yaitu dapat menghasilkan perhitungan secara langsung saat program 

berjalan (Pradhana, 2011). 

Penelitian tentang pengenalan sidik jari menggunakan metode wavelet dan 

algoritma backpropation tanpa image enhancement telah dilakukan sebelumnya 

oleh Wijaya dan Kanata (2004). Dalam penelitiannya, penggunaan metode wavelet 

dan algoritma backpropagation memungkinkan untuk mengenali pola sidik jari dari 

berbagai macam noise pada gambar sidik jari. Penelitian lainnya dilakukan oleh 

Rakhmatsyah, Hakam, dan Adiwijaya (2013) menggunakan metode penentuan titik 

minutiae dan algoritma backpropagation. Menurut Rakhmatsyah, dibutuhkan 

metode image enhancement karena tingginya noise pada saat proses pengambilan 

citra sidik jari dan karena noise yang berlebih, pengambilan titik minutiae kurang 

maksimal (Rakhmatsyah, Hakam, & Adiwijaya, 2013). 

Metode image enhancement yang terdiri dari citra biner dan thinning 

merupakan bentuk peningkatan kualitas citra (Munazzar, Tulus, & Fahmi, 2013). 

Citra biner telah terbukti untuk memperoleh siluet yang bagus, sehingga objek dapat 

dipisahkan dengan mudah dari gambar latar belakangnya/noise (Munir, 2004). 

Penggunaan thinning melibatkan penghapusan titik (point) atau lapisan (layer) dari 

outline suatu gambar sampai semua garis atau kurva mempunyai ukuran sebesar 

satu piksel. Oleh karena itu, thinning bertujuan untuk mengurangi titik-titik piksel 

Implementasi Metode Image..., Bryan, FTI UMN, 2018



3 

 

yang tidak diperlukan (Jayati, 2008). Berdasarkan penjelasan di atas dibutuhkanlah 

metode image enhancement pada citra sidik jari agar proses pengambilan ciri lebih 

maksimal. 

Untuk mendapatkan ciri pada suatu citra, dapat digunakan metode wavelet. 

Wavelet mampu memberikan informasi frekuensi yang muncul, juga dapat 

memberikan informasi tentang skala atau waktu. Selain itu perubahan gelombang 

pada suatu posisi tertentu tidak akan berdampak banyak pada posisi-posisi yang 

lainnya (Hakim, 2012). Oleh karena itu, dengan menggunakan wavelet dapat 

menghasilkan ciri gambar yang maksimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka masalah yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan metode image enhancement dan 

algoritma backpropagation pada aplikasi autentikasi sidik jari? 

b. Bagaimana nilai false acceptance rate dan false rejection rate yang didapatkan 

dari aplikasi autentikasi sidik jari dengan mengimplementasikan metode image 

enhancement dan algoritma backpropagation? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Aplikasi ini hanya mengenal sidik jari pada tangan manusia. 

b. Citra sidik jari didapatkan dengan menggunakan scanner (alat pemindai sidik 

jari). 
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c. Citra sidik jari yang didapatkan memiliki format gambar .bmp. 

d. Telapak jari tangan dihadapkan ke alat pemindai sidik jari dalam posisi tegak 

lurus. 

e. Jari tangan dalam keadaan bersih dan normal (tidak luka). 

f. Aplikasi ini digunakan untuk mengautentikasi user. 

g. Pengujian gambar sidik jari dilakukan secara tidak langsung dengan 

menyimpan gambarnya terlebih dahulu ke dalam drive komputer. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Mengimplementasikan metode image enhancement dan algoritma 

backpropagation pada aplikasi autentikasi sidik jari. 

b. Mengetahui nilai false acceptance rate dan false rejection rate yang didapatkan 

pada aplikasi autentikasi sidik jari dengan mengimplementasikan metode image 

enhancement dan algoritma backpropagation. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah untuk meningkatkan keamanan 

dalam mengakses aplikasi desktop. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian disusun dan dibagi atas 5 (lima) bab 

sebagai berikut. 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas uraian teori dari penelitian yang dilakukan, seperti sidik 

jari, penangkapan dan pengolahan citra, Image Enhancement, dekomposisi citra, 

Wavelet, Backpropagation, dan proses autentikasi. 

3. BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dan perancangan aplikasi. 

Perancangan aplikasi yang dimaksud, yaitu perancangan model aplikasi,  flowchart, 

dan desain antarmuka. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi implementasi dan hasil dari uji coba aplikasi yang telah dibangun. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri atas simpulan dari hasil pengujian aplikasi dan saran untuk 

pengembangan aplikasi di kemudian hari. 
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