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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Uang kertas rupiah adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari 

bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas) yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia, dimana penggunaannya 

dilindungi oleh UU No. 23 tahun 1999 dan sah digunakan sebagai alat tukar atau 

transaksi pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Wicaksono, 2007).  

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai adanya uang palsu pada 

saat melakukan transaksi, tukar-menukar, peminjaman, dll. Tingginya tingkat 

peredaran uang palsu yang beredar dikalangan masyarakat menjadi salah satu 

masalah yang sering dibahas dan dikaji berulang-ulang oleh pemerintah, Bank 

Indonesia (BI) maupun instansi hukum. 

Faktor yang menjadikan sulitnya masyarakat untuk membedakan uang asli 

dan uang palsu salah satunya yaitu jika dilihat secara kasap mata, hal tersebut 

membuat sering terjadinya tindakan penukaran antara uang asli yang diselipi 

dengan uang palsu. Adapun seringkali dijumpai uang palsu dengan tingkat 

kemiripan yang cukup tinggi sehingga bila tidak diperiksa dengan teliti dapat 

lolos saat penyortiran. 
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Tingkat keamanan dari mata uang rupiah terus berkembang dari waktu ke 

waktu, upaya dari Bank Indonesia yaitu diantaranya dengan menambahkan 

beberapa ciri-ciri baru yang mudah diamati dan terlihat apabila diamati  pada 

posis tertentu sehingga dapat meningkatkan keamanan dari terjadinya tindakan 

pemalsuan uang. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

mengenai peredaran dan pencegahan penipuan terhadap mata uang palsu yaitu 

dengan merancangan suatu sistem yang mampu mendeteksi keaslian dari mata 

uang rupiah (pecahan rupiah dalam bentuk kertas) tersebut.  

Pada penelitian ini dirancang suatu aplikasi atau perangkat lunak yang 

mampu mendeteksi keaslian dari mata uang kertas. Hal ini akan menguntungkan 

bagi masyarakat karena transaksi dapat berjalan dengan aman.  Dalam penelitian 

ini akan digunakan dua metode yaitu metode ektraksi ciri  Gray Level Coocurence 

Matrix (GLCM) dan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) sebagai metode 

klasifikasi dan identifikasi. Kelebihan dari metode GLCM dibandingkan dengan 

metode-metode yang lain yaitu, GLCM merupakan metode ekstraksi ciri orde 2 

yang mampu menghasilkan nilai ciri dan dapat digunakan sebagai data statistik 

yang mencirikan setiap data dari mata uang. Penggunaan metode K-NN memiliki 

kelebihan yaitu, suatu metode klasifikasi yang memiliki komputasi sederhana dan 

sering digunakan untuk pengklasifikasian terhadap banyak data serta memiliki 

tingkat akurasi yang baik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

diambil dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara untuk mengklasifikasikan data uang asli dan uang palsu yang 

akan diidentifikasi keasliannya? 

2. Apakah metode ekstraksi ciri Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) yang 

digunakan dapat menghasilkan parameter, ciri atau nilai yang signifikan untuk 

membedakan uang kertas asli dan palsu? 

3. Apakah klasifikasi dengan metode Euclidian Distance dan algoritma K-NN 

dapat digunakan dan dapat dikatakan tepat untuk melakukan identifikasi 

keaslian mata uang rupiah? 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitan 

Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan waktu pelaksanaan, maka 

dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Objek yang digunakan adalah citra mata uang yang merupakan hasil scan 

mengunkan scanner CANON PIXMA MP 237. 

2. Objek  yang digunakan sudah terismpan dalam format JPEG dengan ukuran 

720 x 360 Piksel. 

3. Data yang diambil merupakan data satu sisi yaitu bagian muka dari mata uang 

yang terdapat gambar pahlawan. 

4. Uang kertas yang dideteksi keasliannya adalah uang yang memenuhi kriteria 

Uang Layak Edar (ULE) menurut peraturan Bank Indonesia. 
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5. Mata uang rupiah yang digunakan saat proses training pada penelitian ini 

adalah mata uang rupiah dengan ketentuan sebagai berikut : 

 tiga lembar uang kertas besaran Rp.50.000,00 asli,  

 tiga lembar uang kertas besaran Rp.100.000,00 asli, 

 tiga lembar uang kertas besaran Rp.50.000,00 palsu, 

 dan tiga lembar uang kertas besaran Rp.100.000,00 palsu. 

6. Mata uang rupiah asli yang digunakan merupakan uang rupiah dengan tahun 

emisi atau keluaran 2004 sampai 2011. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi kewajiban melaksanakan Skripsi sebagai persyaratan kurikulum 

yang ada pada Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Mengaplikasikan metode pengolahan citra dan sinyal dengan metode ekstraksi 

ciri tekstur Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) dan algoritma K-Nearest 

Neighbor (K-NN). 

3. Mengetahui tingkat akurasi metode yang digunakan dalam mengidentifikasi 

keaslian mata uang rupiah. 

4. Membuat sistem aplikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keaslian mata uang rupiah secara otomatis dan akurat. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam memecahkan masalah pada tugas akhir 

ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah berikut: 

a) Studi Pustaka 

Studi pustaka dimaksud dengan cara melakukan studi literatur, 

mempelajari metode ektraksi ciri tekstur Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) 

dan algoritma K-Nearest Neighbor dan merumuskan serta mengkaji masalah 

dengan berbagai referensi yang mendukung untuk menganalisis permasalahan 

yang ada. 

b) Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan pada tugas akhir ini adalah berbentuk citra digital 

hasil proses scanning, yang terdiri dari uang asli dan uang palsu. 

c) Analisis dan perancangan sistem 

 Melakukan analisis dan perancanan terhadap sistem yang dibangun, 

menganalisis metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, 

termasuk menentukan bahasa pemrograman yang digunakan, arsitektur, 

fungsional dan antarmuka sistem. 
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