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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Home security saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap pemilik rumah yang 

menginginkan tingkat keamanan yang baik. Salah satu sistem keamanan 

konvensional yang masih banyak digunakan adalah alarm. Tetapi seiring dengan 

perkembangan teknologi saat ini, sistem keamanan rumah semakin berkembang. 

Sistem keamanan rumah sudah masuk menjadi salah satu fitur yang wajib 

dimiliki oleh setiap pemilik rumah yang ingin memiliki rumah yang aman dari 

pencurian dan gangguan keamanan lain yang tidak diinginkan 

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 face recognition pada tugas akhir ini adalah untuk mengenali wajah 

pemilik rumah dan membedakannya dengan wajah pencuri. Pengenalan wajah 

manusia dalam gambaran visual dapat diterapkan ke dalam banyak aplikasi yang 

mencakup pengenalan wajah dengan menggunakan metode eigenface. Prinsip 

dasar pengenalan wajah adalah mengutip informasi unik wajah, kemudian di-

encode dan dibandingkan dengan hasil decode yang sebelumnya dilakukan. Pada 

metode eigenface, decoding dilakukan dengan menghitung eigen vector 

kemudian direpresentasikan dalam sebuah matriks. Eigen vector juga dinyatakan 

sebagai karakteristik wajah oleh karena itu metode ini disebut dengan eigenface 

( Turk & Pentland, 1991). Setiap wajah direpresentasikan dalam kombinasi 

linear eigenface. Metode eigenface adalah bagaimana cara meguraikan informasi 

yang relevan dari sebuah citra wajah, kemudian mengubahnya ke dalam satu set 

kode yang paling efisien dan membandingkan kode wajah tersebut dengan 

database berisi beragam wajah yang telah dikodekan secara serupa. Pengenalan 

wajah adalah salah satu teknologi biometrik yang telah banyak diaplikasikan 

dalam sistem keamanan. Dalam aplikasinya sendiri pengenalan wajah 

menggunakan sebuah webcam untuk menangkap wajah seseorang kemudian 

dibandingkan dengan wajah yang sebelumnya telah disimpan di dalam database. 
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Secara khusus dalam tugas akhir ini metode yang akan dijelaskan adalah metode 

eigenface. 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 pengambilan wajah, kemudian dilakukan 

pemrosesan awal yaitu menentukan eigenvector dan eigenvalue dan hasilnya 

akan disimpan pada database. Pada penelitian sebelumnya, Eigenfaces mengacu 

pada pendekatan appearance untuk pengenalan wajah, berusaha untuk 

menangkap variasi dalam koleksi gambar wajah dan menggunakan informasi ini 

untuk mengkodekan dan membandingkan gambar wajah individu secara 

keseluruhan. Secara khusus, eigenfaces adalah komponen utama dari distribusi 

wajah atau ekuivalen, vektor eigen dari matriks kovarians dari serangkaian 

gambar wajah, di mana gambar dengan N piksel dianggap sebagai titik (atau 

vektor) dalam ruang N-dimensi. Ide untuk menggunakan komponen utama untuk 

mewakili wajah manusia dikembangkan oleh Sirovich dan Kirby (Sirovich & 

Kirby,1987) dan digunakan oleh Turk dan Pentland ( Turk & Pentland, 1991) 

untuk deteksi dan mengenali wajah. Eigenfaces terbukti tangguh ketika 

digunakan untuk mengenali wajah (Torre & Black, 2001). Penelitian sebelumnya 

(Menezes dkk, 2014) membuat face tracking berdasarkan Haar-like features dan 

Eigen faces, serta penerapan metode eigen faces pada sistem absensi (Indra, 

2012). 

Metode eigenface pernah diteliti sebelumnya untuk pencocokan wajah dengan 

klasifikasi Naïve Bayesian ( Putranto, 2015 ) dan diterapkan dalam Intelligent 

Home Security ( Bayu, dkk, 2014 ) dan sistem keamanan rumah (Puspitasari, 

2010 ). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah  dari Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem pengaman rumah menggunakan face 

recognition dengan metode Prinsipal Component Analysis (PCA). 

2. Bagaimana merancang, membuat, dan menguji sistem face recognition 

sebagai pengaman rumah yang terkonfirmasi melalui android. 

1.3  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun sebuah sistem keamanan yang berbasis teknologi face 

recognition untuk mendeteksi wajah. 

2.  Menghasilkan software yang dapat mengidentifikasi wajah seseorang 

berdasarkan eigenface yang dimiliki dan dibandingkan dengan wajah 

yang menjadi data training pada database. Untuk metode 

pengenalannya, digunakan metode Prinsipal Component Analysis 

(PCA). 

3.  Merancang sebuah hardware yang terhubung dengan software yang     

telah dibuat dan menguji tingkat keberhasilan rancangan yang telah 

dibuat. 

b.   Manfaat 

  Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini  

adalah sebagai berikut : 

1. Dengan memanfaatkan sistem face recognition sebagai pengaman 

rumah, diharapkan dapat meningkatkan keamanan rumah. 

2. Dapat memberikan informasi kepada pemilik rumah berupa foto atau 

gambar  apabila terdapat hal yang mencurigan yang dikirimkan ke 

smartphone android pemilik rumah. 
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1.4   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. Alat ini diaplikasikan untuk satu buah pintu rumah, dan tidak mencakup 

jendela. 

2. Proses pengambilan wajah menggunakan webcam. 

3. Wajah yang akan dideteksi adalah wajah yang menghadap ke depan, 

dalam posisi tegak, menggunakan background polos dan tidak terhalangi 

oleh objek lain 

4. Data maksimal sebanyak 100 citra wajah dari 10 orang, dimana setiap 

10 orang memiliki 10 citra wajah dengan berbagai ekspresi yang 

berbeda. 

5. Proses mikrokontroler menggunakan arduino. 

6. Software face recognition pada sistem berfungsi sebagai password 

pembuka pintu rumah dengan mengenali wajah pemilik rumah yang 

telah tersimpan dalam database. 

7. Dalam pengujian alat, alat ini dirancang untuk membuka pintu otomatis 

dari luar.Alat ini tidak dirancang untuk membuka pintu otomatis dari 

dalam. 

8. Informasi yang dikirimkan ke smarphone android pemilik rumah adalah 

berupa foto atau gambar. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana 

masing-masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memberikan latar belakang tentang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodelogi penulisan dan uraian singkat dari setiap 

bab yang dibahas dalam tugas akhir ini. 
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BAB II : DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan 

pembuatan sistem pengaman rumah. 

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara 

keseluruhan. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT 

      Berisi tentang hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat, kemudian 

dibandingkan dengan perencanaan awal serta teori – teori penunjang yang  

menjadi landasan dari tugas akhir ini. 

       BAB V : PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, 

jika dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


