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BAB 1   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem keamanan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pengguna 

untuk menjaga data pribadi mereka, sistem keamanan seper user id, kartu  dan 

password  merupakan hal umum yang sering digunakan, selain user id, kartu dan 

password, beberapa teknologi juga menggunakan sistem biometrik yang ada pada 

manusia, seperti sidik jari, mata, wajah, dan bentuk tangan, berbeda dengan user 

id kartu dan password, sistem biometrik tidak dapat dilupakan atau hilang karena 

merupakan bagian dari pengguna. Tetapi sistem biometrik memerlukan biaya 

yang lebih mahal dari pada sistem keamanan menggunakan password.  

Menurut beberapa penelitian (www.biometricsinstitute.org) panjang dan lebar 

jari manusia itu dapat dijadikan sebagai pengenal identitas, karena itu mengetahui 

seseorang dengan mengetahui panjang ke lima jari manusia dapat dilakukan 

seperti halnya pada pemindai sidik jari, tetapi pemindai jari manusia dapat 

dilakukan tanpa tambahan perangkat keras yang lain seperti pemindai (scanner) 

hanya menggunakan kamera, maka dapat diketahui identitas orang tersebut, 

sehingga dapat digunakan sebagai keamanan atau yang lainnya yang berhubungan 

dengan privasi, berbeda dengan pengenalan identitas dengan menggunakan sistem 

biometrik wajah, walaupun pengambilan data menggunakan kamera tetapi 

ekspresi wajah pengguna tidak bisa berubah (harus sama) maka dari itu sekarang 

ini pengenalan identitas menggunakan sidik jari daripada dengan biometrik wajah 

lebih diterima. Dari itu saya akan membuat aplikasi yang bisa mengetahui panjang 
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kelima jari tangan hanya dengan menggunakan kamera sebagai pengenal identitas 

tanpa menggunakan pemindai seperti halnya pada sistem biometrik sidik jari, 

sehingga dapat mengurangi biaya pembuatan. 

Cara aplikasi ini untuk mengetahui ukuran panjang jari tangan adalah 

dengan menentukan titik tengah pada telapak tangan dan kemudian ditarik garis 

sampai ujung jari sehingga dapat diketahui panjang ke lima jari tangan tersebut. 

Dapat  digunakan sebagi sistem keamanan, aplikasi pertama kali harus 

mengetahui panjang ke lima jari tangan pengguna, setelah itu dapat dijadikan 

sebagai data perbandingan oleh aplikasi, apabila perbandingan menghasilkan nilai 

yang sama dengan data dari ke lima ukuran panjang jari tersebut, maka aplikasi 

dapat mengetahui identitas user.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana menerapkan OpenCV pada pembuatan aplikasi ini? 

b. Bagaimana cara mengetahui panjang jari tangan? 

c. Bagaimana cara menyimpan ukuran jari tangan yang sudah didaftarkan? 

d. Bagaimana cara menjadikan rasio dari ukuruan jari tangan tersebut 

e. Bagaimana cara menetukan posisi titik tengah dari telapaktangan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Adapun aplikasi ini memiliki batasan batasan sebagai berikut; 

1. Keadaan tangan harus terbuka lebar. 
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2. Adanya jarak maksimal dari kamera 

3. Saat memindai tangan tidak boleh bergerak Karena pengambilan data secara 

streaming. 

4. Pengambilan data disatu tempat tidak bisa berbeda tempat, jika berbeda sudut 

dari kamera akan berubah, Karena terbatasnya hardware. 

 

1.4 Metodologi 

 
Dalam melakukan penelitian untuk pembuatan aplikasi ini, ada beberapa tahap 

metode penelitian   yang harus dilalui, yaitu : 

1. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai 

metode pembuatan aplikasi ini. 

2. Aplikasi bisa deteksi telapak tangan dan jari tangan. 

3. Aplikasi dapat mengetahui titik tengah telapak tangan dan ukuran panjang jari 

tangan. 

4. Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 

1.5 Tujuan 

 

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk membuat deteksi jari tangan 

sehingga dapat digunakan pengenal identitas. 
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1.6 Struktur Penulisan 

 
Laporan ini akan memiliki total lima bab, dan akan dibentuk dalam format 

sebagai berikut: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Isi dari bab pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi untuk mencapai tujuan. Bab 

pertama akan diakhiri dengan struktur penulisan dari laporan ini. 

BAB 2. DASAR TEORI 

 Bab ke-dua akan berisi tentang dasar teori yang digunakan di dalam 

penulisan tugas akhir ini. 

BAB 3. ANALISA SISTEM DAN DESAIN 

 Bab ke-tiga akan berisi tentang rumusan masalah dan solusinya. Di bab ini 

akan dimasukan tentang desain dari piranti lunak dan komponen-komponen yang 

dibutuhkan. Bab ini akan diakhiri dengan metode pengujian. 

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ke-empat akan berisi tentang implementasi dari aplikasi, hasil dari 

implementasi aplikasi dan pengujian. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ke-lima akan berisi tentang kesimpulan dari seluruh tugas akhir ini 

dan saran. 

 




