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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, antrean (queing) merupakan hal yang sering sekali 

kita jumpai, misalnya ketika membeli karcis, membayar tol, menaiki kendaraan umum, 

menyetor uang ke bank, menggunakan sarana umum  (contohnya: kamar mandi), dll. 

Sistem antrean yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tersebut memiliki tata cara 

yang berbeda-beda dan seringkali terjadi masalah-masalah dibalik tata cara sistem antrean 

tersebut.  Salah satu masalah yang sekarang ini paling sering didengar dari sebuah sistem 

antrean adalah terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini terjadi karena pria dan 

wanita berada pada satu daerah yang tidak ada pembatasan area khusus untuk pria dan 

wanita. Selama ini media pers sering sekali memberitakan kasus-kasus pelecehan seksual 

yang dilakukan kaum pria dalam busway, bus kota, dan kereta api di kota-kota besar 

seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung [1]. Pelecehan seksual ini terjadi karena pria dan 

wanita berada pada satu daerah yang tidak ada pembatasan area khusus untuk pria dan 

wanita. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada, contohnya jumlah kasus pelecehan 

seksual di dalam bus TransJakarta pada tahun 2011 meningkat dibandingkan pada tahun 

2010. Data yang didapat dari Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta, kasus 

pelecehan seksual atau asusila dalam busway yang meningkat ini tercatat, sejak bulan 

Januari hingga November 2011, sudah 8 kasus tindak asusila terjadi dalam busway. Jumlah 

tersebut meningkat dibanding tahun 2010 yang hanya sebanyak empat kasus tindak asusila 

atau pelecehan seksual [2]. Sebenarnya sistem Busway di Jakarta meniru negara lain, 

namun Jakarta memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak, sehingga masalah busway di 

Jakarta merupakan contoh yang perlu dipelajari masalah dan cara penanggulangannya [3]. 

Pelecehan seksual tersebut menjadi salah satu masalah yang berawal dari isu 

gender dalam pembangunan. Di sini gender berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan yang bersifat biologis. Isu gender yang termasuk dalam hal tersebut, antara 

lain stereotip terhadap perempuan, beban kerja, marjinalisasi, subordinasi, dan kekerasan 

(violence). Kekerasan di sini tidak hanya dilakukan melalui serangan fisik, tetapi juga 

terhadap integritas mental psikologis seseorang yang dapat berdampak pada trauma. Salah 

satu dari sekian yang tergolong ke dalam bentuk kekerasan gender adalah pelecehan 

seksual, baik yang tergambar secara tindakan maupun hanya komentar / ucapan verbal 
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(Ratna Saptari, 2011). Sebagai perempuan, terutama perempuan muslim, memang 

sebaiknya jika dalam perjalanan memilih posisi yang aman dibanding harus berdesakan 

dan bercampur baur dengan yang lain [4]. 

Solusi - solusi terhadap masalah pelecehan seksual tersebut telah dilakukan, salah 

satunya membuat area khusus wanita untuk kasus pelecehan seksual pada kendaraan 

umum. Dibalik solusi tersebut, masalah tetap saja timbul dikarenakan kurangnya 

pengawasan dan beberapa kelalaian lain yang dilakukan oleh pegawai, sehingga beberapa 

pria masih berada di area khusus wanita. Kurangnya sistem pengawasan dan kejelian untuk 

membedakan pria dan wanita tersebut menjadi salah satu masalah penting. Seiring 

perkembangan zaman yang berjalan sangat cepat, saat ini teknologi sudah mulai 

menggeser pekerjaan manusia, mulai dari pekerjaan sederhana sampai pekerjaan yang 

rumit. Dalam hal ini teknologi menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan 

dari sistem yang dibangun untuk mempermudah dan membantu pekerjaan manusia.  

Melalui skripsi ini, akan dibuat sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 

membedakan pria dan wanita yang diaplikasikan pada sebuah sistem antrean, sehingga 

dapat menekan angka pelecehan seksual yang semakin meningkat sekarang ini. Sistem 

antrean ini diharapkan tidak hanya dapat diaplikasikan untuk menekan angka pelecehan 

seksual pada antrean kendaraan umum saja, tetapi dapat diaplikasikan dalam sistem 

antrean lain, misalnya pada antrean penggunaan sarana umum (contohnya kamar mandi), 

antrean pada bank, antrean pada loket, dll.  

Dasar dari sistem antrean ini adalah melakukan pengenalan gender, sehingga pada 

akhirnya pria dan wanita dapat dipisahkan ke tempat atau jalur yang berbeda. Pengenalan 

gender merupakan salah satu bidang penelitian yang penting karena dapat meningkatkan 

keberhasilan sistem verifikasi wajah, termasuk di dalamnya sistem deteksi wajah. Sistem 

pengenalan gender berdasarkan wajah manusia dapat diaplikasikan pada sistem keamanan. 

Penelitian tentang deteksi wajah yang telah banyak dilakukan adalah untuk mendeteksi 

wajah pada sebuah gambar [5]. Ada beberapa karakteristik pada wajah yang dapat menjadi  

bukti untuk menentukan dan mengenali seseorang. Kita dapat mengidentifikasi seseorang 

sebagai seorang pria atau wanita sesuai dengan pengukuran geometris wajah dan organ, 

posisi komponen wajah, gaya rambut, tekstur kulit, dan banyak rincian wajah lainnya. 

Subtraction, principal component analysis (PCA), dan linear discriminant analysis 

(LDA) dipilih dalam skripsi ini karena dapat dibandingkan dalam sebuah klasifikasi 

pengenalan pola berdasarkan tingkat kerumitannya. Subtraction merupakan metode paling 
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sederhana karena hanya menerapkan perhitungan pengurangan pada beberapa atau 

keseluruhan nilai piksel pada citra. Oleh sebab itu, subtraction adalah metode tanpa 

ekstraksi fitur. Metode yang kedua PCA merupakan metode ekstraksi fitur yang bekerja 

dengan cara mengurangi jumlah dimensi dari citra masukan dan menangkap variasi total 

dari citra masukan tersebut yang kemudian direduksi menjadi variabel-variabel yang lebih 

sedikit dibandingkan citra masukan. Dengan reduksi ini maka kompleksitas dari citra 

masukan yang tidak diperlukan dapat dihilangkan [6]. Metode yang ketiga LDA 

merupakan metode yang dapat mengelompokkan sekumpulan data ke dalam kelas tertentu. 

Prosedur yang digunakan berdasarkan nilai eigen yang kemudian memberikan cara 

pengelompokan data yang tepat dari jarak antar kelas secara maksimum [7]. 

Beberapa penelitian mengenai pengenalan gender telah dilakukan dengan 

menerapkan metode yang berbeda-beda. Cotrrell [8] dengan menerapkan metode neural 

network menghasilkan rata-rata keakuratan sebesar 63% dengan dataset berjumlah 64 

buah. Yen [9] melakukan penelitian yang sama dan menerapkan metode yang sama dengan 

Cotrrell yaitu neural network dengan total dataset yang lebih banyak yaitu sebesar 1400 

buah menghasilkan rata-rata keakuratan sebesar 90%. Lyons [10] menerapkan metode 

wavelet dengan menggunakan PCA dan LDA untuk mendeteksi wajah dan melakukan 

klasifikasinya menghasilkan keakuratan sebesar 91.3%. Castrillon-Santana dan Vuong [11] 

menggunakan PCA dan support vector machine sebagai metode pengenalannya 

menghasilkan rata-rata keakuratan sebesar 70% - 75%.  

 

1.2.  Tujuan 

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan tiga buah metode yaitu subtraction, 

principal component analysis, dan linear discriminant analysis yang dapat melakukan 

pengenalan gender memanfaatkan wajah manusia, sehingga dapat diaplikasikan pada 

antrean berdasarkan tingkat keakuratan dan waktu komputasi. 
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1.3. Batasan Masalah 

Seluruh source code pengenalan gender dibuat menggunakan perangkat lunak 

Matlab 7.1. Berikut adalah keseluruhan spesifikasi untuk skripsi ini. 

1. Pengambilan gambar dilakukan dengan sebuah web camera yang disambungkan 

dengan Port USB. 

2. Web camera diletakkan pada dudukan khusus agar tidak bergeser dan bergerak saat 

pengambilan gambar. 

3. Gambar diambil pada sebuah latar belakang yaitu suasana yang terjadi pada antrean.  

4. Jarak antara wajah dan web camera adalah sekitar 1.2 m dimana web camera berada di 

antara dua jalur yang pada akhirnya memisahkan antrean pria dan antrean wanita. 

Tinggi web camera dengan tanah adalah sekitar 170 cm.  

5. Pembuatan dataset berupa citra wajah dengan total 500 orang responden, yang terdiri 

atas 250 pria dan 250 wanita. Masing-masing responden diambil gambar wajahnya 

dalam sebuah ekspresi netral. Tiap-tiap dataset ini akan dilakukan dua buah perlakuan, 

yaitu citra asli tanpa dilakukan cropping dan yang kedua adalah citra asli tersebut akan 

dilakukan cropping pada bagian wajahnya saja. 

6. Pembuatan dataset dilakukan dalam kondisi pencahayaan yang cukup (pada siang 

hari). 

7. Total citra pada dataset berjumlah 1.000 citra. 

 

1.4.  Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari Bab I pendahuluan, 

Bab II landasan teori, Bab III perancangan perangkat lunak, Bab IV pengujian perangkat 

lunak dan analisis hasil pengujian, Bab V kesimpulan. 

Bab I membahas tentang tujuan dan latar belakang masalah dalam skripsi ini, selain 

itu juga diberikan pembatasan masalah dan kajian mengenai hasil penelitian yang 

bersangkutan. 

Bab II berisi teori yang digunakan dalam skripsi ini. Teori yang dibahas antara lain 

mengenai cropping dan resizing citra, konversi citra RGB ke grayscale, histogram 

equalization, ketiga metode yang akan dibandingkan yaitu, subtraction, PCA, dan LDA,  

metode klasifikasi dengan nearest neighbor, dan k-fold cross validation untuk mengetahui 

performa sistem.  
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Bab III menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak yang digambarkan 

dalam diagram alir, pembuatan dataset, dan graphical user interfaces (GUI), serta gambar-

gambar hasil keluaran dari beberapa proses dalam sistem. 

Bab IV berisi pengujian perangkat lunak dan analisis hasil pengujian yang disajikan 

dalam tabel. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan 

saran untuk pengembangan skripsi ini. 


