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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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.  

Pengenalan wajah adalah salah satu teknologi biometrik yang telah 

banyak diaplikasikan dalam sistem security selain pengenalan retina mata, 

pengenalan sidik jari dan iris mata. Dalam aplikasinya sendiri pengenalan wajah 

menggunakan sebuah kamera untuk menangkap wajah seseorang kemudian 

dibandingkan dengan wajah yang sebelumnya telah disimpan di dalam database 

tertentu. Ada beberapa macam metoda pengenalan wajah yaitu neural network, 

jaringan syaraf tiruan, neuro fuzzy adaptif dan eigenface. 

Secara khusus dalam tugas akhir ini metoda yang akan dijelaskan adalah 

metoda eigenface. Pada tugas akhir ini menawarkan metode Eigenface, dan 

menggunakan webcam untuk menangkap gambar secara real-time. Metode ini 

mempunyai komputasi yang sederhana dan cepat dibandingkan dengan 

penggunaan metode yang memerlukan banyak pembelajaran seperti jaringan 

syaraf tiruan. Secara garis besar proses dari aplikasi ini adalah kamera melakukan 

capture pada wajah. Kemudian didapatkan sebuah nilai RG,B. Dengan 

menggunakan pemrosesan awal, dilakukan  resize, RGB  ke Gray  dan histogram 

equalisasi untuk perataan cahaya. Metode eigenface berfungsi untuk menghitung 

eigenvalue dan eigenvector yang akan digunakan sebagai fitur dalam melakukan 

pengenalan. Konsep dari eigenface adalah serangkaian eigenvektor yang 

digunakan untuk mengenali wajah manusia dalam suatu computer vision. 

Eigenvektor berasal dari covariance matrix yang memiliki distribusi probabilitas 

yang tinggi dan dimensi ruang vector untuk mengenali kemungkinan sebuah 

wajah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Penentuan komponen yang diperlukan untuk membangun aplikasi face 

recognition. 

b. Perancangan aplikasi face recognition. 

c. Implementasi rancangan yang telah dibuat ke dalam program. 

d. Ujicoba sistem dari teori face recognition yang dikeluarkan MIT. 

e. Analisa kekurangan aplikasi. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang, perlu dibuat suatu batasan masalah 

sebagai berikut: 

a.  Komputer  yang digunakan memakai sistem operasi Windows XP.   

b.  Foto training dan disimpan dalam format JPG sebagai pembanding.  

c.  Webcam yang digunakan ber resolusi minimal 2 Mega Pixel.  

d.  Ukuran foto training 200 x 200 pixel.   

e.  Algoritma pengenalan wajah yang digunakan adalah algoritma Eigenface.  

 

1.4 Tujuan 

a. Menentukan komponen apa saja yang diperlukan untuk membangun 

Aplikasi Pengenalan Wajah Dengan Menggunakan Metode Eigenface. 

b. Merancang Aplikasi Pengenalan Wajah Dengan Menggunakan Metode 

Eigenface. sesuai dengan perhitungan Eigenface yang dikeluarkan MIT. 

c. Menguji coba sistem Pengenalan Wajah Dengan Menggunakan Metode 

Eigenface dan menentukan tingkat kemiripan berdasarkan gambar yang 

diambil dari di salah satu sampel serta membandingkan hasil perhitungan 

sistem dengan penghitungan manual 

 

1.5 Metodologi   

Untuk menyelesaiakan tugas kahir ini, maka dilakukan  langkah-langkah  

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data dan Literatur. 

 Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data dan 
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masalah yang merupakan sumber referensi bagi penulis dalam mengambil 

langkah-langkah pengamatan. 

b. Perancangan system 

 Penerapan Aplikasi Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Eigenface. 

Eigen face adalah salah satu algoritma pengenalan wajah yang berdasarkan 

pada Principle Component Analysis (PCA) yang dikembangkan di MIT 

c. Rencana pengujian 

 Pengujian Deteksi Wajah,  Pengujian Pemrosesan Awal Wajah,  Pengujian 

Pengenalan Wajah 

d. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan sampai dengan pengujian didapatkan berbagai 

kesimpulan menganai metode yang digunakan tentang berbagai kelemahan, 

kelebihan dan tingkat keberhasilan metode tesebut. 

 

 

 


