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RANCANG BANGUN SISTEM PENGENAL

BIOMETRIS PEMBULUH DARAH VENA

PADA TELAPAK TANGAN DENGAN

MENGGUNAKAN CAHAYA INFRAMERAH



LATAR BELAKANG
 Sistem identifikasi personal yang ada di Indonesia masih banyak memakai

metode lama

PENDAHULUAN



 Untuk keperluan umum, alat
sejenis sulit dijangkau baik dari
segi harga maupun dari segi
ketersediaan.

 Kredibilitas penggunaan metode
lain seperti (finger vein, retina 
scan, face recognition,dll) masih
kurang.

 Karakteristik biometris pembuluh
darah sangat sulit untuk
dipalsukan.

 Setiap individu memiliki pola yang 
berbeda dan tidak bergantung
waktu.

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Rumusan Masalah

• Bagaimana merancang bangun sistem pencitra infrared pembuluh darah vena?

• Panjang gelombang mana yang paling baik untuk kualitas deteksi citra pola
pembuluh?

• Bagaimana algoritma pengolahan citra untuk ekstraksi pola pembuluh darah dari
citra latar?

Tujuan

• Merancang bangun sistem biometris pengenalan pembuluh darah vena pada 
telapak tangan.

Batasan Masalah

• LED yang digunakan bervariasi panjang gelombang yang berada pada rentang
720nm – 1000nm.

• Sistem pengolahan citra untuk mendapatkan pola pembuluh darah berbasis
python.

• Sensor yang digunakan adalah OmniVision yang berarsitektur CMOS.



Interaksi Cahaya Dengan Jaringan Tubuh

TEORI PENUNJANG

Absoprsi merupakan penyerapan energi
cahaya oleh partikel. Absorpsi dapat terjadi
ketika energi foton yang masuk masih berada
pada rentang energi transisi minimum dan
energi transisi maksimum.

Scattering merupakan proses fisis yang
terjadi akibat interaksi cahaya dengan
materi dengan mengubah arah perambatan
cahaya dalam medium. Efek scattering
antara cahaya dengan sel jaringan
bergantung pada beberapa faktor yaitu
ukuran dari partikel pen-scattering,
panjang gelombang dari cahaya, dan
indeks bias dari medium yang dilalui.



Jaringan Pembuluh Darah

Komposisi rata-rata dari pembuluh darah dari
volume total yaitu 54% plasma, 45% sel darah
merah, dan 1% sel darah putih dan trombosit.
Hemoglobin (Hb) yang terdapat pada sel darah
merah membawa 97% oksigen yang ada dalam
darah. Setiap molekul hemoglobin terdiri dari 4
heme yang mengikat protein globin. Heme
merupakan senyawa yang pusat molekulnya
terdapat cincin heterosiklik yang dikenal dengan
porfirin yang mengandung besi. Hemoglobin
berperan penting pada sistem transportasi pada
tubuh. Hemoglobin membawa oksigen dari paru-
paru dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan
tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan
tubuh kembali ke paru-paru.

Struktur Heme

TEORI PENUNJANG



Komposisi rata-rata dari pembuluh darah

dari volume total yaitu 54% plasma, 45% sel

darah merah, dan 1% sel darah putih dan

trombosit. Hemoglobin (Hb) yang terdapat

pada sel darah merah membawa 97%

oksigen yang ada dalam darah. Setiap

molekul hemoglobin terdiri dari 4 heme

yang mengikat protein globin. Heme

merupakan senyawa yang pusat molekulnya

terdapat cincin heterosiklik yang dikenal

dengan porfirin yang mengandung besi.

Hemoglobin berperan penting pada sistem

transportasi pada tubuh. Hemoglobin

membawa oksigen dari paru-paru dan

mengantarkannya ke seluruh sel jaringan

tubuh dan membawa karbondioksida dari

jaringan tubuh kembali ke paru-paru.
Kurva Absorpsi Hemoglobin

TEORI PENUNJANG



Pengolahan Citra

Komposisi rata-rata dari pembuluh darah dari volume total yaitu 54% plasma, 45% sel darah merah, dan 1% sel

darah putih dan trombosit. Hemoglobin (Hb) yang terdapat pada sel darah merah membawa 97% oksigen yang

ada dalam darah. Setiap molekul hemoglobin terdiri dari 4 heme yang mengikat protein globin. Heme

merupakan senyawa yang pusat molekulnya terdapat cincin heterosiklik yang dikenal dengan porfirin yang

mengandung besi. Hemoglobin berperan penting pada sistem transportasi pada tubuh. Hemoglobin membawa

oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari

jaringan tubuh kembali ke paru-paru.

TEORI PENUNJANG

Noise reduction

• Noise merupakan bagian dari citra yang tidak diinginkan yang dapat menyamarkan informasi 
penting yang terdapat pada citra. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka noise harus 
dihilangkan atau dikurangi keberadaannya terlebih dahulu. Noise reduction merupakan 
teknik-teknik pengurangan noise yang dapat diaplikasikan ke citra. Setiap jenis noise, noise 
reduction yang dilakukan juga berbeda. Tidak menutup kemungkinan juga, setelah 
menghilangkan noise tertentu akan muncul lagi jenis noise baru. Maka dari itu, diperlukan 
beberapa tahap atau teknik untuk mengurangi ataupun menghilangkan noise.



TEORI PENUNJANG

• Telah banyak berbagai filter untuk mengurangi noise dari citra. Masing-masing filter tersebut
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Beberapa filter yang cocok untuk
mengurangi noise yang terjadi akibat dari proses akuisisi citra yaitu median filter, wiener, dan
low pass filter.

Median Filtering



TEORI PENUNJANG

Segmentasi Citra

• Segmentasi citra merupakan proses untuk memisahkan sinyal informasi dengan background.
Sehingga perlu didefinisikan terlebih dahulu citra background dengan mencari nilai local
threshold. Local Threshold didapatkan dengan mencari batas sinyal informasi dengan
background sekitar. Beda nilai antara sinyal informasi dengan background itulah yang akan
dijadikan nilai threshold. Setelah didapatkan nilai threshold, dilakukan thresholding citra
untuk mendapatkan sinyal informasi dan menghilangkan background.

Contoh Segmentasi Citra



TEORI PENUNJANG

Ekstraksi Fitur

• Fitur adalah informasi yang ada pada objek yang menyatakan karakteristik dan identitas dari objek tersebut.
Tipe-tipe fitur yang sering ada pada citra yaitu pola tepi, beberapa titik piksel yang dianggap penting, blob
atau area, dan distribusi intensitas. Fitur tersebut biasa digunakan sebagai identitas dari suatu objek untuk
proses pengenalan dan karakterisasi. Setelah fitur didapatkan, barulah proses ekstraksi fitur untuk
mendapatkan informasi dari fitur. Fitur yang telah diekstraksi biasa disebut dengan fitur descriptor yaitu
informasi atau karakteristik yang terdapat pada fitur. Untuk informasi yang lebih akurat, hendaknya
pemilihan fitur harus diperhitungkan dalam berbagai hal.

• Berikut sifat-sifat yang harus dimiliki fitur (Minqiang, dkk., 2008) :

1) Teridentifikasi : Fitur berupa nilai yang dapat digunakan untuk membedakan suatu objek dengan objek
lain.

2) Tidak dipengaruhi oleh translasi, rotasi, dan scaling. Dua objek yang sama, tetapi berbeda titik lokasi,
arah pemutaran, dan ukuran tetap harus dideteksi objek yang sama.

3) Efek affine tidak mempengaruhi fitur.

4) Tahan terhadap derau atau noise.

5) Tidak bergantung pada tumpeng-tindih. Semisal objek sedikit tertutupi oleh objek lain, objek masih dapat
dikenali sebagai objek yang sama.

6) Tidak bergantung secara statistik. Fitur tidak bergantung pada fitur lain sehingga fitur harus bersifat
independen baik terhadap fitur lain maupun terhadap citra latar.
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PERANCANGAN SISTEM 

PENCITRA INFRARED 

ℎ1

𝑑1 − 𝑓′
=

ℎ2

𝑓′
ቇ𝑑1 = 𝑓′ ∗ (

ℎ1

ℎ2
+ 1)

Dengan memasukkan variabel h1 adalah

diameter tangan yaitu ± 16cm dan h2 adalah

ukuran sensor yaitu 3.2mm, dan f = 3.6mm

maka didapatkan jarak objek d1 yaitu 18.36cm.

Metodologi Penelitian



PENGAMBILAN DATA

Metodologi Penelitian



 Data diambil dengan mendapatkan citra telapak tangan dari 20 sampel

telapak tangan orang yang berbeda.

Metodologi Penelitian

Contoh 10 sampel telapak tangan orang yang berbeda



PEMBANGUNAN ALGORITMA PENGENAL PEMBULUH 

DARAH

Metodologi Penelitian

Raw Image
Pre-

Processing
Segmentasi

Citra
Post-

Processing



Flowchart Algoritma

Pengolahan Citra

Metodologi Penelitian



Metodologi Penelitian

Pre-Processing

• Tahap pre-processing merupakan tahap pengolahan citra dimana pada proses ini
akan dilakukan pengurangan derau (noise reduction) dan beberapa algoritma
pengolahan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dilakukan tahap segmentasi.
Pada tahap ini dilakukan 2 proses pengolahan citra yaitu smoothing dan peregangan
kontras.

1) Smoothing : smoothing (penghalusan) merupakan proses pengolahan citra untuk mengurangi
keberadaan noise dalam citra. Penghalusan ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis filter 2D.
Pada penelitian ini digunakan filter median dan filter rerata.

2) Peregangan Kontras : Peregangan kontras dilakukan untuk meningkatkan gradien intensitas
sehingga pola pembuluh darah tampak lebih jelas dari background citra. Peregangan kontras
dilakukan dengan menggunakan menggunakan metode CLAHE (Contrast Limited Adaptive
Histogram Equalization).

Smoothing Peregangan

kontras



Metodologi Penelitian

Segmentasi Citra

• Proses segmentasi citra dilakukan dengan mengubah tipe citra dari tipe gray ke tipe boolean atau biner
yang selanjutnya akan dilakukan proses thinning untuk mendapatkan pola pembuluh dan juga
mendapatkan area pengamatan atau ROI (Region of Interest) . Untuk mendapatkan ROI ini dapat
dilakukan dengan berbagai pendekatan objek fitur. Dalam penelitian ini, area ROI yang ingin
diperoleh merupakan area yang berada di dekat garis batas ibu jari dengan telapak tangan.



Metodologi Penelitian

Post-Processing

• Pada tahap ini dilakukan proses ekstraksi fitur citra pola pembuluh darah yang dilakukan
dengan metode LBP (Local Binary Pattern) untuk mendapatkan informasi-informasi yang
dapat dijadikan parameter pada proses identifikasi.

• Pada metode LBP, informasi didapatkan dengan membandingkan nilai piksel tetangga dengan
piksel acuan. Jika nilai piksel tetangga lebih besar dari nilai acuan, nilai LBP adalah 1,
sebaliknya jika lebih kecil maka LBP bernilai 0. Ini dilakukan secara berulang sebanyak
piksel tetangga sekitar piksel acuan yang telah ditentukan. Selanjutnya nilai LBP tersebut
digabungkan sehingga membentuk piksel.

Metode LBP



HASIL UJI COBA ALAT

Database DB7

Sampel

Database
Nilai 

Minimum
Hasil LBP MSE

Hasil 

AkhirDB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8

1 0.142594 0.157536 0.144781 0.168884 0.16959 0.161942 0 0.150225 0 1 1 1

2 0.162919 0.19033 0.128918 0.192369 0.240191 0.17553 0.065042 0.167985 0.065042 1 1 1

3 0.14892 0.172708 0.113083 0.192407 0.124826 0.151951 0.054534 0.144935 0.054534 1 1 1

4 0.188144 0.185074 0.142714 0.185267 0.146035 0.134613 0.071662 0.152057 0.071662 1 1 1

5 0.133734 0.145444 0.120941 0.129419 0.134845 0.148411 0.082121 0.127198 0.082121 1 1 1

6 0.247583 0.171034 0.132328 0.189498 0.148272 0.190583 0.056367 0.146625 0.056367 1 1 1

7 0.17551 0.13361 0.153668 0.272217 0.150821 0.157628 0.087619 0.141688 0.087619 1 1 1

8 0.150132 0.150421 0.143773 0.182214 0.168494 0.13757 0.119466 0.176073 0.119466 1 1 1

9 0.166938 0.193975 0.139135 0.167012 0.148547 0.137332 0.09299 0.136183 0.09299 1 1 1

10 0.161062 0.171678 0.151152 0.204691 0.137027 0.149671 0.084476 0.152653 0.084476 1 1 1

11 0.182819 0.165481 0.140928 0.179458 0.132828 0.142766 0.064629 0.170403 0.064629 1 1 1

12 0.193563 0.153061 0.220192 0.268289 0.284416 0.20742 0.125802 0.172779 0.125802 1 1 1

13 0.16782 0.303487 0.130102 0.226057 0.162901 0.145007 0.048475 0.157446 0.048475 1 1 1

14 0.191935 0.156907 0.13668 0.191733 0.168082 0.225831 0.090144 0.14006 0.090144 1 1 1

15 0.142247 0.109981 0.175923 0.163426 0.20336 0.134422 0.094149 0.158307 0.094149 1 1 1

16 0.137973 0.171078 0.158589 0.206821 0.193376 0.147504 0.060554 0.228286 0.060554 1 1 1

17 0.160324 0.143687 0.160525 0.181857 0.18914 0.125092 0.20711 0.141282 0.125092 0 1 0

18 0.150895 0.222972 0.144625 0.169403 0.177122 0.126302 0.10235 0.178333 0.10235 1 1 1

19 0.147555 0.187651 0.151107 0.222694 0.19341 0.162903 0.099935 0.114294 0.099935 1 1 1

20 0.155661 0.227418 0.19672 0.193189 0.161654 0.162494 0.106322 0.142237 0.106322 1 1 1

dst dst

Hasil dan Pembahasan



• Secara garis besar, pengidentifikasian dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap uji MSE
dilanjutkan tahap uji LBP. Hasil uji MSE sebelumnya, didapatkan nilai parameter MSE
sebesar 0,13. Jika dilihat pada gambar asli citra pembuluh darah pada setiap sampel uji coba,
terlihat bahwa sampel uji yang memiliki tingkat kesalahan terbanyak memiliki kenampakan
pola pembuluh yang sedikit dan pola pembuluh yang terlihat kurang jelas. Sehingga
keberadaan dan kejelasan pola pembuluh sangat berpengaruh dalam proses peng-
identifikasian.

Pembahasan

Hasil dan Pembahasan



Hasil dan Pembahasan

314

Rate

K I K II

91.2553 90.1274

1,97%

90.69133884

Keadaan II (6 

Non Database):

1320 Any

1294 283

%

%Recognition Rate = = %

%Error Rate = = 1.97461213

90,69%

Perhitungan Recognition Rate

Variable :
Keadaan I (8 

Database):

Jumlah LBP Benar :

Jumlah Hasil Akhir Benar 

:

Total Data :

Jumlah Error 28

1418

     ℎ     

2

     ℎ      

          



 Untuk perancangan sistem biometris pengenal pembuluh darah yang paling baik dengan

menggunakan LED dengan panjang gelombang 940nm.

 Ekstraksi pola, dan tahap Post-processing. Citra pola yang diperoleh kemudian dideteksi

karakteristik fiturnya dengan metode LBP dan metode MSE.

 Pengujian alat dilakukan sebanyak 1418 kali untuk 8 sampel yang dijadikan database

dengan hasil recognition rate sebesar 91,25% dan 314 kali untuk 6 sampel yang tidak

termasuk dalam database dengan hasil recognition rate sebesar 90,13%. Sehingga nilai

recognition rate total sebesar 90,69% dan error rate total sebesar 1,97%.
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