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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer sekarang sangat pesat, ini ditandai dengan 

hampir semua pengolahan data dan informasi telah dilakukan dengan komputer. 

Hal ini diakibatkan semakin beraneka ragam permasalahan informasi yang harus 

ditangani, salah satu adalah dalam hal pengenalan pola seperti sidik jari, pemeriksa 

retina, pengenal suara, pengenal wajah .  

Pengenalan wajah termasuk kedalam perkembangan teknologi yang penting 

dalam beberapa bidang seperti sistem security, sistem kontrol, sistem presensi ( 

kehadiran ). Sistem security sangat diperlukan oleh setiap rumah sebagai pengaman 

dari hal -  hal yan tidak diinginkan seperti pencuri. 

Sistem keamanan rumah dengan alarm telah banyak diterapkan untuk 

mendeteksi adanya pencuri. Tetapi sistem tersebut tidak bisa membedakan antara 

pemilik rumah dan pencuri, sehingga tingkat keamanannya sangat rendah. 

Penggunaan pengenal wajah pada proyek akhir ini adalah untuk mengenali wajah 

pemilik rumah dan membedakannya dengan wajah pencuri  

Dengan menggunakan teknologi pengenal wajah maka kita bisa merekam 

wajah orang yang tinggal dirumah. Sehingga ketika kamera merekam wajah orang 

yang tidak masuk dalam database maka orang tersebut tidak dapat mengakses pintu 

rumah. 

Salah satu metode yang bisa digunakan dalam pengenal wajah yaitu metode 

Viola-Jones. Pada penelitian dari Resmana Lim [1] yang berjudul Pelacakan dan 

Pengenalan Wajah menggunakan Webcam dan Gabor Filter pada hasil pengujian 

sistem menunjukkan bahwa pelacakan berdasarkan warna kulit dengan algoritma 

CamShift cukup baik. Respon sistem terhadap obyek warna kulit yang melintas juga 

cukup baik. Sistem pengenalan wajah manusia menggunakan metode Gabor Filter 

mencapai tingkat keakuratan sebesar 79.31% dengan database wajah sejumlah 341 

citra yang terdiri dari 31 citra individu dengan 11 pose, dan dengan citra penguji 

sebanyak 29 citra wajah. Sistem pengenalan tersebut juga tetap akurat terhadap 

adanya noise hingga 50% 
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Ratna Nur Azizah[2] Algoritma  Subspace  LDA  diuji  dengan berbagai  citra  

yang  memiliki  variasi  cahaya (database  YaleB)  dan  variasi  headpose  (database 

att_face)  dengan  pemilihan  eigenface  yang berbeda.  Citra  wajah  yang  

digunakan  adalah  citra grayscale  dengan  dimensi  128  x  112  yang  telah 

mengalami normalisasi serta croping. Sehingga citra  wajah hanya menampilkan 

wajah orang tanpa latar belakang.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  jika jumlah  

eigenface  yang  digunakan  antara  20% sampai  80%  akan  menghasilakn  

persentase pengenalan tinggi. 

Hengki Prima Ari Pradana, Setiawardhana, Sigit Wasista [3] melakukan 

penelitian tentang Sistem Pengenalan Wajah, dimana  sistem  pengenalan  wajah 

berasal  dari  perbandingan  nilai  jarak  fitur-fitur mata.  Masukan dari wajah  

seseorang  diambil secara online.  Data  yang  digunakan  untuk  proses pengenalan  

wajah  adalah  nilai  perbandingan  jarak antara  fitur  mata,  fitur  mulut,  fitur  pipi,  

dan  fitur dahi. Dalam pengambilan data training maupun data tes, posisi wajah 

harus berada tepat didepan kamera dan  posisi  wajah  tidak  boleh  miring.  Selain  

itu, intensitas cahaya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan  proses  

pengenalan  wajah.  Dalam penelitian ini digunakan pencahayaan dengan lampu 

sebanyak 6 buah lampu ruangan. Untuk iterasi yang digunakan  agar  proses  

pengenalan  wajah  tidak terlalu  lama  adalah  iterasi  10.  Proses  pendeteksian 

wajah  menggunakan  metode  Haar  Cascade Classifier. Sedangkan metode yang 

digunakan untuk mengenali  wajah  menggunakan  Metode  Fuzzy  CMeans.  Sistem  

akan  melakukan  clustering  untuk menentukan masuk ke dalam cluster berapa data 

tesyang  akan  di  ujikan.  Setelah  didapatkan  nilai  dari fitur wajah, akan dihitung 

dengan metode Euclidean distance  untuk  menentukan  cluster  dari  data  tes. Untuk 

data training menggunakan 10 orang dengan iterasi  50,  persentase  keberhasilan  

mencapai  85% jika kondisi cahaya serta jarak antara wajah dengan kamera  pada  

saat  pengambilan  data  training  dan data  tes  berada  pada  jarak  40cm.  

Berdasarkan percobaan, dapat diketahui bahwa dengan iterasi 10, waktu  yang  

diperlukan  oleh  sistem  untuk  mengenal wajah  adalah  0,09  detik.  Sedakangkan  

waktu  yang dibutuhkan  untuk  iterasi  500  mencapai  0,8  detik. Untuk  

mendapatkan  kinerja  sistem  yang  optimal, iterasi  yang  digunakan  adalah  10.  
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Untuk  penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah jarak yang 

sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari proses pengenalan wajah.  

Pada penelitian ini akan mengembangkan metode Viola Jones sebagai 

pengenal wajah pada Intelligent Home Security yang akan dilakukan secara real 

time. Metode ini akan membedakan antara wajah penghuni rumah dengan orang 

asing. Diharapkan dengan aplikasi ini akan dapat membuat suatu sistem pengaman 

yang handal dan aman. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul pada Tugas Akhir adalah 

1. Bagaimana merancang program agar sistem pengenal wajah dapat berjalan 

menggunakan metode Viola – Jones. 

2. Bagaimana pengolahan input Database. 

3. Bagaimana sistem face recognition dapat mengenali wajah seseorang secara 

real time. 

1.3  Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1.Menggunakan bahasa pemrograman v isual C#. 

2.Menggunakan Windows 8 32 bit 

3.Jarak obyek dan kamera terbatas 

1.4  Tujuan 

Dalam tugas akhir ini, tutjuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Merancang sebuah program pegenalan wajah menggunakan metode Viola-

Jones yang dapat digunakan sebagai pengaman rumah. 

2. Memahami proses pencarian wajah dengan menggunakan algoritma Haar 

Classifier 
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1.5  Metodologi 

1.5.1 Studi Literatur 

 Dalam mencari studi literatur,penulis menggunakan beberapa sumber 

informasi buku dan jurnal maupun media elektronik seperti internet 

yang berhubungan dengan Pengenalan Wajah, Cascade Classifier, 

Adaptive Boosting dan Viola Jones. 

1.5.2 Studi Lapang 

 Yaitu memperoleh data dengan cara langsung dalam analisis dan 

simulasi pada program. 

1.5.3 Perancangan dan pengujian sistem 

Pembuatan sistem menggunakan Visual Studio 2012 

1.5.4 Analisa Data  

Yaitu dengan jalan membuat analisa secara aktual dari pengujian data 

yang telah dilakukan, yang merupakan training dari pengambilan 

gambar wajah 

1.5.5 Pengambilan kesimpulan 

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan pada tugas akhir “Pengenalan Wajah 

menggunakan metode Viola Jones Pada Intelligent Home Security” adalah 

sebagai berikut : 

1.6.1 BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I akan menguraikan tentang latar belakang, tujuan yang ingin 

dicapai, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi pembahasan, 

serta sistematika pembahasan. 

 1.6.2 BAB II Dasar Teori 

Pada Bab II akan memaparkan teori yang mendasari penyusunan tugas 

akhir ini. 

1.6.3 BAB III Perancangan Sistem 

Pada Bab III akan membahas tahap perancangan program tugas akhir. 
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1.6.4 BAB IV Pengujian dan Analisa Sistem 

Pada Bab IV ini membahas secara keseluruhan dari sistem dan 

dilakukan pengujian serta analisa pada setiap percobaan program. 

Mengintegrasikan seluruh sistem dan pengujian, kemudian berdasarkan 

data hasil pengujian dilakukan analisa terhadap keseluruhan sistem.  

1.6.5 BAB V Penutup 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 


