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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Bahan dan Perangkat Penelitian 
1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah dataset mata 

kanan dan kiri dari minimal 20 individu. 
2. Perangkat keras yang digunakan yaitu :  

1. Kamera Webcam seperti pada Gambar. 

  

Gambar 3. 1 Kamera webcam untuk penelitian 

2. Laptop Acer Nitro 5. 
3. Processor Intel Core i7-9750H. 
4. Ram 8 Gb. 

3. Perangkat lunak yang digunakan adalah Matlab R2020a, digunakan untuk 
menguji variable yang digunakan dan membuat aplikasi akhir. 

 

3.2. Pengumpulan Data 
Obyek Penelitian ini nantinya akan menggunakan beberapa data yang 

akan diambil dengan persetujuan dari warga Teknik Informatika Untag Surabaya 
atau bahkan orang diluar untag yang bersedia datanya digunakan untuk contoh 
dan untuk mencoba pengenalan sistem iris mata. Penelitian ini membutuhkan 
paling sedikit 20 individu untuk diambil data citra mata kanan dan kiri secara 4 
kali dengan jarak 1 meter dan 20 cm, yang nantinya akan dipotong atau crop 
pada bagian matanya sehingga ada 8 citra mata kanan dan kiri yang akan 
digunakan. Data yang digunakan sebagai data training adalah citra mata kanan 
dan kiri yang telah didapatkan. 
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3.3. Tahapan Penelitian 
Pada tahap penelitian terdapat alur sistem sebelum dapat mengenali iris mata 

dari nasabah pada aplikasi transaksi perbankan menggunakan iris mata ini, terdapat 
beberapa alur pada penelitian ini seperti pengambilan citra, deteksi mata, image pre-
processing, fitur ekstraksi, training atau klasifikasi data dan juga untuk pengenalan 
iris mata. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2 Diagram proses pengenalan iris mata 

 

Diagram pada gambar 3.2 merupakan cara kerja sistem pengelan iris mata pada 
simulasi transaksi perbankan menggunakan iris mata. Berawal dari pengambilan citra 
close up  wajah secara real time dengan webcam lalu dilanjutkan dengan proses 
deteksi lokasi iris mata, hasilnya akan dicrop salah satu dan diteruskan untuk proses 
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image preprocessing yang terdiri dari tahap segmentasi dan normalisasi dan 
dilanjutkan dengan tahap ekstaraksi fitur untuk membuat template iris mata dan 
disimpan didalam dataset, data tersebut akan dilatih dan dicocokan untuk mengetahui 
hasilnya.  

 

3.3.1. Proses Pengambilan Citra 
Proses pengambilan citra input ini dilakukan secara real time menggunakan 

webcam yang tersedia. Pada pengambilan citra input ini ada beberapa skenario yang 
meliputi jarak mata dari kamera maupun pencahayaan. 

 

3.3.2. Deteksi Lokasi Mata 
Proses ini bertujuan untuk mendapatkan ataupun mendeteksi lokasi mata dari 

citra input yang telah diambil tadi. Citra input yang lokasi matanya telah terdeteksi 
akan di-crop dan diambil salah satu mata yang terdeteksi. Proses ini menggunakan 
metode viola jones yang mendeteksi obyek dari suatu citra yang sebelumnya telah 
dilatih dengan memberi label pada citra positif. Cara kerja deteksi ini kurang lebih 
seperti pada Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3. 3 Blok diagramdeteksi mata 
 

3.3.3. Segmentasi Iris Mata 
Proses segmentasi iris ini adalah bertujuan untuk mencari lingkaran iris dari 

citra mata yang telah didapatkan, kemudian citra tersebut dipotong untuk diambil 
hanya lingkaran irisnya saja sebelum dilakukan proses selanjutnya seperti pada 
Gambar 3.4. Agar bisa mendapatkan dan menemukan lokasi iris pada citra mata 
tersebut, perlu menggunakan sebuah metode segmentasi yang disarankan oleh John 
Daughman yaitu metode operator integro differential seperti pada papernya yang 
berjudul  
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Gambar 3. 4 Proses segmentasi 
 

3.3.4. Normalisasi 
Setelah lingkaran iris telah terdeteksi, proses yang akan dilakukan selanjutnya 

adalah normalisasi dengan menggunakan metode Daugman Rubber Sheet. Metode ini 
merubah citra iris yang awalnya berbentuk lingkaran menjadi citra dengan bentuk 
persegi panjang untuk lebih mudah digunakan dalam proses selanjutnya yaitu 
ekstraksi fitur. Proses normalisasi menggunakan input berupa citra iris yang telah 
disegmentasi lalu akan diproses dan dirubah menjadi sebuah citra yang berbentuk 
persegi panjang seperti yang disajikan pada Gambar 3.5. 
 

 
Gambar 3. 5 Proses normalisasi citra iris 

 

3.3.5. Ekstraksi Fitur 
Ekstraksi fitur ini bertujuan untuk mendapatkan template iris. Citra iris yang 

telah dinormalisasi sebelumnya diproses dengan sebuah metode pengkodean dengan 
mengambil nilali greyscale citra tersebut dan diubah menjadi angka biner yaitu 1 dan 
0 saja. Lalu dirubah menjadi sebuah template biometrik iris sehingga dapat digunakan 
untuk perbandingan nantinya. Metode yang digunakan pada ekstraksi fitur ini ada 2 
yaitu dengan template biometrik yang menggunakan metode gabor filter dan dengan 
citra mata secara langsung dengan CNN yang menerapkan arsitektur AlexNet. 
Ekstraksi fitur ini memiliki perbedaan karena menggunakan 2 metode yang berbeda 
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yaitu gabor filter dan Alexnet, untuk Gabor Filter yang diekstrak adalah citra hasil 
dari normalisasi lalu dirubah menjadi kode yang menjadi template iris seperti Gambar 
3.6. 

 

 

Gambar 3. 6 Ekstraksi fitur dengan metode Gabor Filter 

 
Sedangkan untuk AlexNet yang diekstrak adalah citra mata yang dihasilkan dari 
deteksi lokasi mata dan telah di-crop seperti pada Gambar 3.7.  

 

 

Gambar 3. 7 Ekstraksi fitur AlexNet dengan layer pool 5 
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Tabel 3. 1 Arsitektur fitur AlexNet dari CNN 

No 
Nama 
Layer 

Jenis Layer Ukuran 

1 'data' Image Input 
227x227x3 images with 'zerocenter' 
normalization 

2 'conv1' Convolution 
96 11x11x3 convolutions with stride [4  4] 
and padding [0  0  0  0] 

3 'relu1' ReLU ReLU 

4 'norm1' 
Cross Channel 
Normalization 

cross channel normalization with 5 channels 
per element 

5 'pool1' Max Pooling 
3x3 max pooling with stride [2  2] and 
padding [0  0  0  0] 

6 'conv2' 
Grouped 

Convolution 
2 groups of 128 5x5x48 convolutions with 
stride [1  1] and padding [2  2  2  2] 

7 'relu2' ReLU ReLU 

8 'norm2' 
Cross Channel 
Normalization 

cross channel normalization with 5 channels 
per element 

9 'pool2' Max Pooling 
3x3 max pooling with stride [2  2] and 
padding [0  0  0  0] 

10 'conv3' Convolution 
384 3x3x256 convolutions with stride [1  1] 
and padding [1  1  1  1] 

11 'relu3' ReLU ReLU 

12 'conv4' 
Grouped 

Convolution 
2 groups of 192 3x3x192 convolutions with 
stride [1  1] and padding [1  1  1  1] 

13 'relu4' ReLU ReLU 

14 'conv5' 
Grouped 

Convolution 
2 groups of 128 3x3x192 convolutions with 
stride [1  1] and padding [1  1  1  1] 

15 'relu5' ReLU ReLU 

16 'pool5' Max Pooling 
3x3 max pooling with stride [2  2] and 
padding [0  0  0  0] 

17 'fc6' 
Fully 

Connected 
4096 fully connected layer 

18 'relu6' ReLU ReLU 
19 'drop6' Dropout 50% dropout 

20 'fc7' 
Fully 

Connected 
4096 fully connected layer 

21 'relu7' ReLU ReLU 
22 'drop7' Dropout 50% dropout 

23 'fc8' 
Fully 

Connected 
1000 fully connected layer 

24 'prob' Softmax softmax 

25 'output' 
Classification 

Output 
crossentropyex with 'tench' and 999 other 
classes 
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 Tabel 3.1 menunjukkan susunan arsitektur fitur AlexNet dari CNN , yang 
mana citra input memiliki ukuran 227x227x3, kemudian melalui Convolutional 
dimana dalam proses nilai dari stride adalah [4 4] dan untuk nilai dari padding adalah 
[0 0 0 0], setelah itu ReLu, lalu dilanjutkan pada Cross Channel Normalization 
diproses menggunakan 5 elemen channel,setelah itu memasuki Max Pooling dimana 
masih berada dalam pool1. Proses tersebut akan berlanjut terus menerus hingga 
memasuki Max Pooling di pool5 untuk tahap paling akhir, lalu untuk hasil dari pool5 
ditunjukkan pada Gambar  3.7. 

 

 

Gambar 3. 8 Layerpool 5 AlexNet 

 

3.3.6.  Klasifikasi Data 
Pada tahap klasifikasi ini menggunakan model Support Vector Machine  atau 

yang lebih dikenal dengan SVM, yang mana mencari hyperplane pemisah dari data 
positif dari data negatif dengan maksimal Margin. Karena menggunakan banyak data 
sehingga digunakannya fungsi kernel untuk memisahkan data Non-linear, tujuannya 
adalah demi menjaga topologi data. Karena sulitnya untuk berhasil menemukan fungsi 
dari transformasi alhasil menggunakan fungsi kernel atau kernel trik dan disini 
menggunakan fungsi Fitcecoc untuk fitur alexnet dan predict untuk fitur log gabor. 
Pada penelitian ini yang mana untuk metode ekstraksi fiturnya terdapat 2 metode yang 
berbeda dengan menggunakan gabor filter dan alexnet maka terdapat perbedaan pada 
tahap klasifikasinya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9 
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dimana letak perbedaanya adalah dari dataset yang digunakan pada metode gabor 
filter menggunakan template iris dan untuk alexnet menggunakan citra mata, sehingga 
tidak memerlukan segmentasi dan normalisasi dengan metode Operator Integro 
Differential dan Daugman Rubber Sheet. 

 

 

Gambar 3. 9 Proses klasifikasi SVM dengan fitur gabor filter 

 

 

Gambar 3. 10 Proses klasifikasi SVM dengan fitur AlexNet 
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3.3.7. Pencocokan 
Pada tahap pencocokan ini digunakan 2 metode pencocokan yang berbeda yaitu 

dengan template iris mata hasil dari ekstraksi fitur Gabor Filter yang akan dilanjutkan 
dengan pencocokan dengan metode SVM dan pencocokan citra mata dengan metode 
SVM yang menggunakan ekstraksi fitur AlexNet dari CNN. Pada tahap pencocokan ini 
terdapat perbedaan jika menggunakan metode ekstraksi dari gabor filer dengan 
alexnet, dimana letak perbedaan kedua metode tersebut ada pada datasetnya dan juga 
tahapan sebelum dilakukannya pencocokan, untuk dataset dengan metode ekstraksi 
gabor filter yang disimpan adalah template iris sedangkan untuk alexnet yang 
disimpan pada datasetnya adalah citra mata. Perbedaan yang ada pada tahap sebelum 
pencocokan dari kedua metode tersebut adalah jika menggunakan metode ekstraksi 
gabor filter memerlukan tahapan yang lebih banyak dari pada menggunakan metode 
ekstraksi fitur alexnet. Perbedaan tahap yang harus dilalui untuk metode ekstraksi fitur 
gabor filter meliputi segmentasi citra mata, dan normalisasi citra iris yang dihasilkan 
dari segmentasi seperti yang disajikan pada Gambar 3.11.  

 

Gambar 3. 11 Alur tahapan pencocokan fitur ekstraksi gabor filter 
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Sedangkan untuk fitur ekstraksi menggunakan metode alexnet tidak perlu 
melalui tahap segmentasi citra mata dan tahap normalisasi citra iris, melainkan hanya 
menggunakan citra mata tersebut yang nantinya akan diekstrak menggunakan alexnet 
dengan layerpool 5 seperti alur yang disajikan pada Gambar 3.12. 

 

 

Gambar 3. 12 Alur tahapan pencocokan fitur ekstraksi alexnet 

 
3.4. Flowchart Sistem 

Alur sistem simulasi transaksi perbankan menggunakan iris mata jika disajikan 
menggunakan flowchart diagram kurang lebih adalah seperti pada Gambar 3.13
bahwa sistem dimulai dengan menscan iris mata terlebih dahulu untuk membuka akun 
nasabah dan memunculkan nama dan nomor rekening, setelah itu perlu dilakukan 
verifikasi lebih lanjut untuk menyatakan akun nasabah tersebut benar atau tidak. Lalu 
setelah itu masukkan total transaksi untuk dikalkulasikan dengan jumlah saldo dan 
akan menampilkan jumlah saldo. 
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Gambar 3. 13. Flowchart alur sistem 

 
3.4. Class Diagram 

Gambar 3.14 adalah menjelaskan tentang class diagram dari aplikasi simulasi 
transaksi perbankan menggunakan iris mata ini, dengan beberapa entitas seperti 
dataset iris, akun nasabah dan merchant transaksi. 
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Gambar 3. 14. Class Diagram Sistem 

 

3.6. Activity Diagram Sistem 
Gambar 3.15 adalah merupakan sebuah penjelasan tentang alur atau cara kerja 

secara garis besar dari aplikasi simulasi transaksi perbankan ini yang disajikan dengan 
activity diagram. 
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Gambar 3. 15. Activity Diagram Sistem 

 
3.7. Desain Mockup  

Desain mockup dari sistem yang terdiri dari berbagai halaman, seperti halaman 
awal yang merupakan halaman transaksi ataupun halaman lain-lainnya adalah sebagai 
berikut :  
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Gambar 3. 16. Halaman Transaksi 

 

Gambar 3.16 adalah design mockup untuk memasukkan nominal transaksi yang 
dilakukan nasabah, setelahnya nominal transaksi yang dimasukkan akan 
dikalkulasikan dengan jumlah saldo yang ada. 

 

 

Gambar 3. 17. Halaman Verifikasi Scan mata 

 

Gambar 3.17 adalah design halaman yang menampilkan tomnol scan mata 
untuk sebelum dilakukannya pengambilan citra mata secara realtime menggunakan 
webcam. 
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Gambar 3. 18. Scan mata 

 

Gambar 3.18 adalah mockup dari pengambilan citra mata secaran realtime 
menggunakan webcam untuk diproses dan dikenali pemilik citra mata. 

 

 

Gambar 3. 19. Halaman Akun Rekening 

 

Gambar 3.19 adalah hasil dari pengenalan mata yang memunculkan data 
nasabah berupa nomor rekening dan nama pemilik rekening dan verifikasi lanjutan 
dari sistem. 
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3.8. Skenario Pengujian 
1. Menentukan posisi yang tepat demi mendapatkan akurasi pengenalan iris 

mata yang baik dengan menguji :  
a. Jarak mata dengan kamera  
b. Pencahayaan 

2. Menguji sistem untuk simulasi transaksi perbankan menggunakan iris mata, 
apakah sudah bisa mengenali iris mata yang terhubung kepada akun rekening 
dari suatu bank, dan apakah sudah efektif jika iris mata dapat menggantikan 
debit card dalam proses transaksi.


