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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada zaman modern ini sering kali orang-orang bepergian ke pusat 

perbelanjaan entah itu hanya sekedar melihat-lihat atau membeli sesuatu yang mereka 
inginkan, karena kemajuan zaman juga transaksi tidak selalu menggunakan uang tunai 
dan bisa digantikan dengan transaksi menggunakan tabungan dari bank dengan 
memanfaankan debit card yang digesekkan pada suatu mesin dari bank tertentu. 
Tentunya jika tidak ingin menggunakan pembayaran tunai seseorang hanya perlu 
menggunakan sebuah debit card, tetapi jika hanya menggandalkan debit card tentu 
masih terdapat sebuah resiko yang bisa terjadi kapan saja seperti lupa membawa kartu 
tersebut dan berbagai masalah lainnya. Dengan pemanfaatan teknologi Computer 
Vision resiko tersebut bisa diatasi. 

Computer vision adalah ilmu pemanfaatan image processing untuk menentukan 
sebuah kesimpulan dari citra yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa, computer vision 
memiliki tujuan membangun mesin cerdas yang bisa 
dari computer vision adalah sebagai berikut image acquisition process, pre-
processing, extraction fiture, detection atau segmentation, high-level processing, dan 
terakhir decision making (Toba, 2014). 

Berdasarkan cara kerja dari computer vision dan penglihatan yang dimiliki oleh 
manusia memiliki kesamaan, yang bertujuan menafsirkan data spasial yaitu data yang 
indeksnya lebih dari satu dimensi. Meskipun begitu, computer vision tidak bisa 
digunakan untuk membuat replika sama seperti mata manusia. Hal ini adalah sebab 
dari pengetahuan dari cara kerja mata dan otak belum dipahami dengan penuh, 
sehingga manusia belum bisa membuat rancangan sistem untuk meniru mata manusia. 
Manusia hanya bisa membuat sistem yang dapat mereplika dan, dalam beberapa hal 
dapat memperbaiki sistem penglihatan manusia (Mark S. Nixon, 2008). 

Dengan memanfaatkan teknologi Computer Vision, komputer bisa digunakan 
untuk pengenalan iris mata atau yang juga sering disebut sebagai Iris Recognition. Iris 
Recognition merupakan suatu proses mengenali seseorang oleh menganalisa iris pola 
acak.Iris recognition merupakan suatu metode otomatis mengenali iris mata yang 
relatif mudah, ada dalam paten sejak 1994 (Neha Kak, 2010).  

Iris Recognition merupakan salah satu pemanfaatan teknologi biometrik 
dibandingkan dengan teknologi biometrik lainnya, seperti pengenalan wajah, bicara 
dan jari, pengenalan iris dapat dengan mudah dianggap sebagai bentuk teknologi 
biometrik yang paling dapat diandalkan. Namun, belum ada uji coba independen dari 
teknologi, dan kode sumber untuk sistem tidak tersedia. Kurangnya dataset yang 
tersedia untuk pengujian dan penelitian, dan hasil tes yang diterbitkan biasanya 
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diproduksi menggunakan iris yang dicitrakan dengan hati-hati dalam kondisi yang 
menguntungkan. (Masek, 2003). 

Terdapat sebuah penelitian dari (Abiodun Esther Omolara, 2019) tentang upaya 
peningkatan keamanan dan mengoptimalkan waktu transaksi ATM berdasarkan 
otentikasi pemindaian iris  yang memperkuat pengamanan dan efisiensi waktu dari 
transaksi ATM, disini ada sebuah perbedaan bahwa penelitian (Abiodun Esther 
Omolara, 2019) pengenalan iris digunakan sebagai keamanan menggantikan PIN, 
sedangkan dalam penelitian ini pengenalan iris digunakan untuk sebagai ganti dari 
debit card. 

Pada penelitian ini dibuat sebuah teknologi pengenalan iris mata untuk transaksi 
perbankan dengan secara real time dimana untuk pengenalannya menggunakan 2 
metode ektraksi yang berbeda yaitu fitur yang berupa template iris hasil dari metode 
gabor filter dan fitur yang didapatkan dari jaringan petrained AlexNet. Pada sistem 
pengenalan iris secara real time ini untuk dapat mengetahui lokasi mata dari citra input 
secara real time digunakan metode Viola Jones yang setelah itu citra input tadi akan 
di-crop hanya pada bagian mata yang terdeteksi, lalu untuk sebelum mendapatkan 
template iris terdapat tahapan lainnya yaitu segmentasi menggunakan Operator 
Integro Differential dan tahap segmentasi dengan Daughman Rubber Sheet. 
Penggunaan pengujian dengan 2 metode ekstraksi fitur yang berbeda ini adalah untuk 
membandingkan kedua metode tersebut dan mencari tahu tentang efek dari metode 
ekstraksi fitur terhadap akurasi pengenalan iris mata. Dengan adanya teknologi 
tersebut diharapkan komputer bisa mengenali siapa pemilik iris mata tersebut dan 
tentunya iris mata tersebut terhubung dengan akun nasabah bank dari setiap orang, 
dengan kata lain iris mata bisa menggantikan peran dari debit card demi 
meminimalisir resiko jika hanya mengandalkan debit card. Iris mata disini bisa 
menjadi pengganti dari sebuah debit card untuk menghubungkan sebuah akun 
perbankan nasabah yang memuat informasi nasabah tersebut dan jumlah saldo pada 
rekening nasabah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 Tantangan utama dalam sistem  simulasi transaksi perbankan menggunakan 

iris mata ini adalah bagaimana komputer bisa mengenali akun nasabah dari suatu bank 
hanya dengan memindai iris mata nasabah yang akan melakukan transaksi dan tanpa 
menggunakan debit card. Sehingga untuk permasalahan utama yang akan 
diselesaikan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan kualitas gambar iris yang diambil secara realtime 
? 

2. Bagaimana pengaruh metode ekstraksi fitur iris mata terhadap akurasi dari 
hasil pengenalan iris mata? 

3. Bagaimana cara mengenali pemilik dari gambar iris mata yang diinputkan ? 
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4. Bagaimana mengimplementasikan dan menguji sistem untuk verifikasi 
pemilik rekening secara real time  ?  
 

1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem 

simulasi transaksi perbankan menggunakan iris mata . Tujuan khusus di dalam sistem 
simulasi transaksi perbankan menggunakan iris mata ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan metode viola jones untuk meningkatkan kualitas 
gambar iris secara realtime. 

2. Membandingkan metode ekstraksi fitur dari metode Log Gabor dan metode 
petrained CNN untuk mengetahui pengaruh akurasi dari kedua metode 
tersebut.. 

3. Mengimplementasikan metode SVM untuk mengenali pemilik gambar dari 
iris. 

4. Menguji dan mengimplementasikan sistem secara realtime menggunakan 
webcam. 
 

1.4. Manfaat Penelitian 
1. Mengurangi resiko dari hanya mengandalkannya debit card. 
2. Teknologi baru dalam transaksi perbankan. 
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