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ABSTRACT:
Introduction of biometrics is a human person based on physical characters. Biometric discussed in this study
ear biometrics. The introduction of ear has a low level of cost. In this study designed Ear Biometrics System
using Neural Networks with Propagation Network Algorithms Behind (Back propagation neural network).
Neural Networks is one branch of science of the field of artificial intelligence, neural networks can be used to
solve problems - problems which involve clustering, pattern recognition, and forecasting. In this paper, a
software designed to verify someone's ear using an algorithm Propagation Network Feedback. Results of
testing to verify someone's ear using Backpropagation Neural Network, the value of the percentage of
successful introduction of someone on testing using the image of train reached ≥ 80% whereas in test test
images reached ≥ 80%. Data from the 10 ears, 80% accuracy. Two ears of data, failure to capture the ears
because of the time distance is too close or too far away
Keywords: back propagation neural network, verification ear.

PENDAHULUAN
Pengenalan diri manusia menggunakan
karakter fisik atau disebut Biometrik dengan
menggunakan telinga telah dilakukan oleh Burge
dan Burger. Telinga manusia tidak berubah secara
radikal seiring dengan waktu. Pertumbuhan
telinga manusia berubah empat bulan sampai
delapan tahun. Sebagai akibat dari gravitasi,
proporsional telinga akan tertarik ke dalam arah
vertikal. Dari Studi terhadap fitur telinga,
ditemukan bahwa fitur telinga adalah unik,
bahkan untuk anak kembar sekalipun. Dalam
penelitian ini dirancang sistem monitoring dan
verifikasi telinga. Dalam penelitian ini, dirancang
sebuah perangkat lunak untu verifikasi telinga
Tahapan pengolahannya dimulai dari
1. Preposising
2. Akuisisi Citra
3. Setelah Citra mengalami akuisisi citra,
diperlukan pengalihan bentuk yang dapat
digunakan pada jaringan propagasi balik.
4. Setelah melalui proses pelatihan, jaringan
propagasi balik mampu mengenali secara
sempurna pola yag digunakan pada saat
pelatihan
(citra
latih)
serta
mampu
memberikan respon yang benar terhadap
terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak
sama) dengan pola yang dipakai selama
pelatihan (citra uji)
Diharapkan setelah melalui proses pelatihan,
jaringan propagasi balik mampu mengenali secara
sempurna pola yang digunakan selama pelatihan
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(citra latih) serta mampu memberikan respon
yang benar terhadap pola masukan yang serupa
(tapi tidak sama) dengan pola yang dipakai
selama pelatihan (citra uji).
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah
utama adalah sistem monitoring dan verifikasi
telinga
seseorang
menggunakan
metode
backpropagation neural network.
BAHAN DAN METODE
Algoritma
Backpropagation
atau
propagasi balik pertama kali dirumuskan oleh
Werbos dan dipopulerkan oleh Rumelhart dan
McClelland untuk dipakai pada Jaringan Syaraf
Tiruan. Propagasi Balik merupakan suatu teknik
pembelajaran supervised learning, metode ini
merupakan metode yang sangat baik dalam
menangani masalah pengenalan pola – pola
kompleks dan juga banyak dipakai pada aplikasi
pengaturan karena proses pelatihannya didasarkan
pada hubungan yang
sederhana, yaitu jika
keluaran memberikan hasil yang salah, maka
bobot (weight) dikoreksi supaya nilai kesalahan
dapat diperkecil dan respon jaringan selanjutnya
diharapkan akan lebih mendekati harga yang
benar. Dalam Jaringan Saraf Tiruan, fungsi
aktivasi digunakan untuk menentukan keluaran
suatu neuron. Argumen fungsi aktivasi adalah net
masukan (kombinasi linier masukan dan
bobotnya). maka fungsi aktivasinya adalah
…. (1)
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Fungsi ini sering digunakan karena nilai
fungsinya
yang
sangat
mudah
untuk
didiferensiasikan

Langkah 3 :

…. (2)
Langkah 4 :
Pada jaringan diberikan sekumpulan contoh
pelatihan yang disebut set pelatihan. Set
pelatihan ini digambarkan dengan sebuah feature
vector yang disebut dengan vektor masukan yang
diasosiasikan dengan sebuah keluaran yang
menjadi target pelatihannya. Dengan kata lain set
pelatihan terdiri dari vektor masukan dan juga
vektor keluaran target. Keluaran dari jaringan
berupa sebuah vektor keluaran aktual. Selanjutnya
dilakukan perbandingan antara keluaran aktual
yang dihasilkan dengan keluaran target dengan
cara melakukan pengurangan diantara kedua
keluaran tersebut. Hasil dari pengurangan
merupakan error. Error dijadikan sebagai dasar
dalam melakukan perubahan dari setiap bobot
yang ada dengan mempropagasikannya kembali.
Setiap perubahan bobot yang terjadi dapat
mengurangi error. Siklus setiap perubahan
bobot (epoch) dilakukan pada setiap set pelatihan
hingga kondisi berhenti dicapai, yaitu bila
mencapai jumlah epoch yang diinginkan atau
hingga sebuah nilai ambang yang ditetapkan
terlampaui.
Algoritma
pelatihan
jaringan
propagasi balik terdiri dari 3 tahap yaitu :
1. Tahap umpan maju (feedforward).
2. Tahap umpan mundur (backpropagation).
3. Tahap pembaruan bobot dan bias.
Secara rinci algoritma pelatihan jaringan
propagasi balik dapat diuraikan sebagai berikut :
Langkah 0 : Inisialisasi bobot – bobot,
konstanta laju atau nilai bobot
(bila menggunakan nilai bobot
sebagai kondisi berhenti) atau set
minimal
epoch
(bila
menggunakan banyaknya epoch
sebagai kondisi berhenti).
Langkah 1 : Selama kondisi berhenti belum
dicapai, maka lakukan langkah
ke-2 hingga langkah ke-9.
Langkah 2 : Untuk setiap pasangan pola
pelatihan, lakukan langkah ke-3
sampai langkah 8
Tahap I

:

Umpan Maju (feedforward)

Tahap II

Setiap unit masukan xi (dari unit
ke-1 hingga unit ke-n pada
lapisan masukan) mengirimkan
sinyal masukan ke setiap masukan
yang berada pada lapisan
tersembunyi.
Masing – masing unit di lapisan
tersembunyi (dari unit ke-1
hingga unit ke-p)
dikalikan
dengan
bobotnya
dan
dijumlahkan serta ditambahkan
dengan biasnya.

:

Umpan
Mundur
(backpropagation)
Langkah 5 : Masing – masing unit keluaran (yk,
k = 1,2,3,..., m)menerima pola
target tk sesuai dengan pola
masukan saat pelatihan dan
kemudian
informasi
kesalahan/error lapisan keluaran
Hitung perubahan bias

….(3)
Langkah 6 : Masing – masing unit keluaran (yk,
k = 1,2,3, ... m)dikalikan dengan bobot dan
Langkah 7 : Pada setiap unit di lapisan
tersembunyi (dari unit ke-1 hingga ke-p; i = 1...n ;
k = 1...m) dilakukan perhitungan informasi
kesalahan lapisan tersembunyi
Hitung suku perubahan bobot vji (yang digunakan
untuk perbaikan bobot vji).
Hitung perubahan bias (untuk memperbaiki vjo).
Tahap III : Pembaruan Bobot dan Bias
Langkah 8 : Masing – masing unit keluaran (yk, k
= 1,2,3,..., m) dilakukan pembaruan bias dan
bobotnya (j = 0,1,2,..., p) sehingga menghasilkan
bobot dan bias baru:

wkj (baru) = wkj (lama) + _wkj

……. (4)

Demikian juga untuk setiap unit tersembunyi
mulai dari unit ke-1 sampai dengan unit ke-p
dilakukan pembaruan bobot dan bias :

vji (baru) = vji (lama) + _vji

….(5)

Langkah 9 : Uji kondisi berhenti (akhir iterasi).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Program kenali telinga(guiap.m):
1.
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Gambar 1. Command Window

2.

Jalankan aplikasi.

Gambar 2. Menu Utama Aplikasi Pengenalan
Telinga
3.

Tekan tombol ‘kenali’
mengenali telinga:

untuk

mulai

Gambar 4 Memilih Gambar
5.
6.

Tunggu proses kira-kira 5 menit
Hasilnya akan muncul hasil pengenalan:

7.

Selesai

Gambar 5. Hasil

Gambar 3. Jendela Untuk Memilih Gambar
4.

Pilih file gambar:

Dari 10 Data telinga, akurasi 80%. Dua data
telinga, kegagalannya karena waktu capture
telinga jarak terlalu dekat atau terlalu jauh.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil
simulasi perangkat lunak pada makalah ini yaitu
berdasarkan hasil pengujian untuk verifikasi
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telinga seseorang
menggunakan metode
Backpropagation
Neural
Network,
nilai
persentase keberhasilan pengenalan seseorang
pada
pengujian menggunakan citra latih
mencapai ≥ 80 % sedangkan pada pengujian citra
uji mencapai ≥ 80 %. Dari 10 Data telinga,
akurasi 80%. Dua data telinga, kegagalannya
karena waktu capture telinga jarak terlalu dekat
atau terlalu jauh
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