
6 

 

BAB II 

DASAR TEORI 

Landasan teori digunakan untuk menjelaskan teori yang akan digunakan 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, diantaranya pengolahan citra, face recognition, 

Principal Component Analysis ( PCA ), eigenfaces, openCV dan perangakat keras yang 

digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

1.1 Perangkat Lunak 

2.1.1 Pengolahan Citra 

 Adalah suatu gambaran, kemiripan atau tiruan dari suatu objek. Citra sebagai 

keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optic yaitu berupa foto, 

bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi 

atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan 

(database). Pengolahan citra atau image processing adalah setiap bentuk 

pengolahan sinyal yang masukannya berupa gambar, sedangkan keluaran dari 

pengolahan tersebut dapat berupa gambar atau sejumlah karakteristik yang 

berkaitan dengan gambar. Singkatnya image processing adalah segala proses yang 

digunakan untuk mengolah suatu gambar 

2.1.2 Face Recognition  ( Pengenalan Wajah ) 

   Secara umum sistem pengenalan citra wajah dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

sistem feature-based dan sistem image-based. Pada sistem pertama digunakan 

fitur yang dipisahkan dari komponen citra wajah (mata, hidung, mulut, dan lain-

lain) yang kemudian dimodelkan secara geometris hubungan antara fitur-fitur 

tersebut. Sedangkan pada sistem kedua menggunakan informasi mentah dari pixel 

citra yang kemudian direpresentasikan dalam metode tertentu (misalnya Principal 

Component Analysis, transformasi wavelet, dan lain-lain) yang kemudian 

digunakan untuk pelatihan dan klasifikasi indentitas citra. Ide dari metode ini 

adalah memproyeksikan sebuah wajah, yang merupakan sebuah citra, dapat dilihat 

sebagai sebuah vektor. Pada dasarnya sistem pengenalan wajah (face recognition) 

digunakan untuk membandingkan satu citra wajah masukan dengan suatu data 

wajah yang tersimpan didalam database. 
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2.1.3  Metode Principal Component Analysis   

Principal Component Analysis adalah alat matematika untuk mengekstrak 

fitur fitur khas yang disebut eigenfaces dari data gambar asli (smith, 2002). 

Tujuan dari PCA adalah untuk mereduksi dimensi yang besar dari ruang data 

(observed variables) menjadi dimensi intrinsik yang lebih kecil dari ruang fitur 

(independent variables), yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan data lebih 

sederhana 

2.1.4  Eigenface 

 Eigenface adalah algoritma pegenalan wajah yang berdasarkan pada 

Principle Component Analysis (PCA). Dengan kata lain, eigenfaces menggunakan 

perhitungan PCA sebagai pendekatannya. Eigenfaces dapat ditentukan dengan 

prinsip-prinsip analisis komponen terhadap sekumpulan citra sampel dengan 

wajah terpusat dan terutama dengan ukuran yang setara. Pola wajah di dalam 

suatu citra dapat ditentukan dengan memindahkan frame pada subcitra yang 

menutupi atau membatasi keseluruhan pola pada citra ke lokasi lain yang 

berukuran sama. 

Menurut layman (Al Fatta, 2009) eigenfaces adalah sekumpulan unsur wajah 

yang dibuat standart yang diambil dari analisis statistik dari banyak gambar 

wajah. Algoritma eigenface secara keseluruhan cukup sederhana.Training Image 

dipresentasikan dalam sebuah vector flat (gabungan vector) dan digabung 

bersama-sama menjadi matrik tunggal. Eigenfaces dari masing-masing citra 

kemudian diekstraksi dan kemudian disimpan di dalam database. Test Image yang 

masuk didefinisikan juga nilai eigenfaces-nya dan dibandingkan dengan 

eigenfaces dari image yang telah tersimpan di dalam database (Prasetyo & 

Rachmatun, 2008). 

Eigenfaces ini dianggap sebagai sebuah sederetan ciri yang bersama-sama 

memberi karakter variasi diantara citra-citra wajah. Setiap titik citra wajah bisa 

dinyatakan dalam satu atau lebih eigenvector sehingga sekumpulan eigenvector 

dapat ditampilkan sebagai sekumpulan wajah. Sekumpulan eigenvector yang 

digunakan inilah yang disebut sebagai eigenfaces.   
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2.1.5  Proses Penghitungan Eigenface 

  Pada langkah ini informasi - informasi yang sesuai dari data yang disimpan 

akan dilakukan tahap penghitungan eigenvalue dan eigenvektor baik dari citra 

wajah keseluruhan maupun dari elemen wajah. Jadi pada tahap ini dilakukan 

proses pengelompokan elemen wajah. Sifat simetri wajah dapat digunakan umtuk  

membantu proses PCA ini. Eigenvector masing-masing memiliki nilai yang sama 

seperti aslinya gambar itu sendiri dan dapat dipandang sebagai sebuah gambar. 

Eigenvector ini merupakan covariance matriks karena itu disebut eigenface. 

Langkah- langkah perhitungan eigenface adalah sebagai berikut : 

a. langkah pertama adalah menyiapkan data dengan membuat himpunan 

“S“ yang terdiri dari seluruh data training image ( T1,T2,…Tm). 

               …......................................................( 1 )   

 

 

b. Mengambil nilai tengah atau mean “ Ψ “ 

                     ……...…………………………..( 2 )      

c. Mencari selisih antara antara training image dengan nilai tengan atau  

mean. 

                      …….……………………………..( 3 )       

d. Menghitung nilai matriks kovarian ( C) 

              ...…..…………………...( 4 ) 

e. Menghitung eigenvalue( λ ) dan eigenvector ( V ) dari matriks 

kovarian. 
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                                    .….. …... ………….( 5 ) 

f. Setelah eigenvector ( V) diperoleh maka, eigenface dapat dicari 

dengan  

                     …….. ……………………...( 6 ) 

2.1.6 Proses Pengenalan 

Dalam proses pengenalan wajah ini menggabungkan antara metode 

Euclidean distance dan k-nearest neighbor. K-nearest neighbor disini akan 

berguna dalam pembuatan kelompok antara pemilik dan bukan pemilik 

(pencuri.). 

Sebuah image wajah baru atau test face akan dicoba untuk dikenali. Pertama 

terapkan cara pada tahapan pertama perhitungan nilai eigenfaces untuk 

mendapatkan nilai eigenfaces dari image tersebut. 

Menggunakan metode Euclidean distance untuk mencari nilai terpendek antara 

nilai eigenface dari nilai training image dalam database dengan eigenface dari 

image test face. 

                            ...……………………….( 7 )   

2.1.7 OpenCV Library 

 

OpenCV adalah suatu library gratis yang dikembangkan oleh developer-

developer Intel Corporation. Library ini terdiri dari fungsi- fungsi computer 

vision dan image processing tingkat tinggi. OpenCV sangat disarankan untuk 

programmer yang akan berkutat pada bidang computer vision, karena library ini  

mampu menciptakan aplikasi yang handal, kuat dibidang digital vision. Karena 

library ini bersifat cuma- cuma  dan sifatnya  yang open source, maka  dari  itu 

OpenCV tidak dipesan khusus untuk pengguna arsitektur Intel, tetapi dapat 

dibangun pada hampir semua arsitektur. 
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Saat  ini  para  developer  dari  Intel Corporation  telah  membuat berbagai 

macam versi, yaitu: 

 openCV untuk bahasa pemrograman C/C++, 

 openCV untuk bahasa pemograman C#  

2.1.8   Struktur OpenCV  

 OpenCV menggunakan struktur IplImage untuk  menciptakan dan 

menangani gambar. Maka dari itu, semua hal yang berhubungan dengan   

gambar/image   harus   ditampung   pada   variable   tersebut. Kelebihan  dari  

variable  IplImage  adalah  dapat  menampung  semua format gambar, baik itu 

bitmap, png ataupun jpeg, sehingga tidak membutuhkan konversi dari suatu 

format ke format yang lainnya. Sebagai contoh: .width. adalah lebar dari 

image/gambar, .height. adalah tinggi dari image/gambar, .nChannels. jumlah 

channel (1 jika gray level image dan 3 jika color level image). 

Setiap fungsi yang ada pada library OpenCV  menggunakan cv pada awal 

permulaan nama fungsinya, misalnya, cvSeq, cvCreate Image, cvNamed 

Window dan lain sebagainya. Library OpenCV dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu: 

a. CV 

Didalamnya terdapat fungsi-fungsi yang berkaitan dengan computer 

vision, misalnya histogram, template matching, optical flow, dan 

sebagainya. 

 

a.  CXCORE, 

Pada bagian ini terdapat fungsi-fungsi yang  menangani hal-hal yang 

berkaitan  dengan  penulisan  dan  pembacaan  data  dari  suatu  file, 

penanganan  tentang penggunaan memori dan lain sebagainya. 

 

b. HighGUI, 

Yang  terakhir,  highGUI,  merupakan  kumpulan  fungsi - fungsi 

yang berkaitan dengan windowing, loading file video, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan Graphical User Interface (GUI). 
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2.2 Perangkat Keras 

2.2.1  CPU ( laptop) 

         Komputer memiliki peran penting sebagai pengolah data, server dan      

penyimpanan data training ( data base ). 

 

2.2.2 Solenoid  

Bagian ini berfungsi sebagai aktuator. Prinsip dari solenoid sendiri akan   

bekerja sebagai pengunci dan akan aktif ketika diberikan tegangan sebesar 9V. 

Didalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik 

mengalir melalui kawat ini, maka terjadi medan magnet untuk menghasilkan 

energi yang akan menarik inti besi ke dalam. Bentuk fisik dari selenoid 

ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut ini : 

 

 

                                              Gambar 2.1 Selenoid Doorlock  

 

2.2.3 Webcam 

          Perangkat ini memiliki fungsi untuk meng-capture gambar. Webcam 

memiliki peran sebagai data masukan. Webcam (web camera) adalah sebutan 

bagi kamera real-time (bermakna keadaan pada saat ini juga). 

 Webcam adalah sebuah kamera video digital kecil yang dihubungkan ke    

komputer melalui port USB ataupun port COM. Sekarang ini web camera yang 

ada dipasaran pada umumnya terbagi kedalam dua tipe : web camera permanen 

(fixed) dan revolving web camera. Pada web camera permanen terdapat pengapit 

untuk mengapit lensa standart di posisi yang diinginkan untuk menangkap 

gambar pengguna. Sedangkan pada revoling web camera terdapat landasan dan 
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lensa standart dipasang di landasan tersebut sehingga dapat disesuaikan ke sudut 

pandang yang terbaik untuk menangkap gambar pengguna. Salah satu contoh 

dari webcam seperti ditunjukan pada Gambar 2.2 berikut ini : 

 

  

 

       Gambar 2.2 Webcam 

 

2.2.4   Arduino 

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di 

antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator 

Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol 

reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah 

kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau 

menggunakan baterai untuk memulainya. Berikut ini adalah tampilan fisik dari 

arduino uno seperti ditunjukan pada Gambar 2.3 : 

 

 

                                   Gambar 2.3 Arduino 
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Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output, menggunakan fungsi pinMode, digitalWrite, dan digital Read. Fungsi-

fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up 

(terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-

fungsi special yaitu : 

a. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data Transistor-Transistor Logic (TTL). Kedua 

pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 

USB-ke-TTL. 

b. External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk 

dipicu sebuah gangguan pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau 

penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai. Lihat fungsi attach 

Interrupt  untuk lebih jelasnya. 

c. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan 

fungsi analog write. 

d. SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini 

menghubungkan komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

e. LED: 13. Ada sebuah led yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin bernilai high, led  menyala, ketika pin bernilai low, led mati. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, 

setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara 

umum, 6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, 

dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas dari rangenya dengan 

menggunakan pin AREF dan fungsi analog Reference. Di sisi lain, beberapa pin 

mempunyai fungsi special yaitu : 

a. TWI: pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL. Mensupport komunikasi 

TWI dengan menggunakan Wire library . Ada sepasang pin lainnya pada 

board: 

b.  AREF. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan analog 

Reference 
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Reset. Membawa saluran “low” untuk mereset mikrokontroler. Secara    khusus, 

digunakan untuk menambahkan sebuah tombol reset untuk melindungi yang 

memblock sesuatu pada board. 

2.2.5 Motor DC  

Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus 

searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. 

Kumparan medan pada motor DC disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Motor arus searah, 

sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung( direct-

unidirectional ). Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama yaitu  

a. Bagian Atau Komponen Utama Motor DC 

 Kutub medan : Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan, kutub 

utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang 

terbuka diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor  yang lebih 

besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet. 

 Current Elektromagnet atau Dinamo : Dinamo yang berbentuk silinder, 

dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakan beban. Untuk kasus 

motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk 

oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. 

 Commutator : Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. 

Kegunaannya adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. 

Komponen utama dari motor Dc dapat ditunjukan pada Gambar 2.4 berikut 

ini 

 

 

                                                 

    Gambar 2.4 Motor DC 
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Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang 

tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan 

mengatur: 

 

 Tegangan dinamo – meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan 

kecepatan. 

 Arus medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan.  

Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan dinamo seperti ditunjukkan 

pada persamaan berikut: 

Gaya Elektromagnetik (E)  

E = K ɸ N    ………………………………………………( 8 ) 

Torque (T) :  

T = K ɸ Iₐ    ……………………………………………...( 9 ) 

 

Dimana: 

E= gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo (volt) 

ɸ = flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan. 

N = kecepatan dalam RPM (putaran per menit). 

T = torque electromagnetik. 

Ia = arus dinamo. 

K = konstanta persamaan. 

 

b. Jenis - Jenis Motor DC 

 Motor DC sumber daya terpisah ( separately Excited) : jika arus medan 

dipasok dari sumber terpisah maka di sebut motor DC sumber daya 

terpisah/separately excited. 

 Motor DC sumber daya sendiri( Self Excited ): pada jenis motor DC 

sumber daya sendiri di bagi menjadi 3 tipe sebagai berikut :  
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1. Motor DC Tipe Shunt  

Pada motor shunt, gulungan medan (medan shunt) disambungkan secara 

paralel dengan gulungan dinamo (A). Oleh karena itu total arus dalam 

jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. 

            Karakter kecepatan motor DC tipe shunt adalah :  

 Kecepatan pada prakteknya konstan tidak tergantung pada beban 

(hingga torque tertentu setelah kecepatannya berkurang) dan oleh 

karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang 

rendah, seperti peralatan mesin.  

 Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam 

susunan seri dengan dinamo (kecepatan berkurang) atau dengan 

memasang tahanan pada arus medan (kecepatan bertambah). 

 

2. Motor DC Tipe Seri  

Dalam motor seri, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara seri 

dengan gulungan dinamo (A). Oleh karena itu, arus medan sama dengan 

arus dinamo.  

Karakter kecepatan dari motor DC tipe seri adalah : 

 Kecepatan dibatasi pada 5000 RPM . 

 Harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab 

motor akan mempercepat tanpa terkendali.  

3. Motor DC Tipe Kompon/Gabungan  

       Motor Kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada   

motor kompon, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara 

paralel dan seri dengan gulungan dinamo (A). Sehingga, motor kompon 

memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. 

Karakter dari Motor DC tipe kompon/gabungan ini adalah, makin tinggi 

persentase penggabungan (yakni persentase gulungan medan yang 

dihubungkan secara seri), makin tinggi pula torque penyalaan awal yang 

dapat ditangani oleh motor ini. 
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2.2.6 Limit Switch 

          Pada penelitian ini sensor yang digunakan adalah Limit Switch. Limit 

Switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi  

menggantikan tombol. Prinsip kerja Limit Switch sama seperti saklar Push ON 

yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas penekanan 

tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat katup tidak ditekan. 

Limit Switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan 

memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari Limit Switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak. Simbol Limit Switch ditunjukan pada Gambar 2.5 berikut 

ini : 

   

 

Gambar 2.5 Limit Switch 

 

 

 

 

 

 


