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BAB III 

                                  PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 PERANCANGAN ALAT 

Pada tugas akhir yang mengambil judul “ Implementasi Face Recognition Sebagai 

Pengaman Rumah Yang Terkonfirmasi Melalui Android “, sistem utama yang di bahas antara 

lain: sistem sistem perangkat lunak (software) dan mekanik (hardware). 

         Sebelum menjelaskan bagian – bagian dalam perancangan alat, terlebih dahulu akan 

dijelaskan blok diagram kerja rangkaian dari sistem keseluruhan. Berikut ini merupakan blok 

diagram secara keseluruhan yang ditunjukan pada Gambar 3.1 : 

3.1.1 Blok Diagram Hardware 

                                                                 

                                                                                  Koneksi internet 

  

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Hardware Implementasi Face Recognition Sebagai Pengaman 

Rumah Yang Terkonfirmasi Melalui Android 

    Penjelasan blok digram hardware : 

 Aktifkan webcam untuk mengambil data wajah. 

 Setelah data diambil kemudian data akan di proses dalam PC dan akan di 

simpan di dalam sebuah database. 

Webcam PC 

Pintu Selenoid 

Arduino 

Motor 

Driver selenoid Driver motor 

Smartphone  
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 Setelah proses pengambilan dan pengolahan data wajah selesai maka proses 

selanjutnya adalah membandingkan wajah pemilik rumah dengan data training 

yang telah di simpan. 

 Apabila wajah yang diambil sesuai dengan data training di dalam database, 

maka server akan memberikan perintah arduino untuk menjalankan driver 

solenoid dan motor untuk membuka pintu secara otomatis. 

 Apabila wajah yang diambil tidak sesuai dengan data training yang terdapat di 

dalam database, maka secara otomatis server akan mengirimkan data wajah 

tersebut ke smartphone android pemilik rumah untuk diproses secara lebih 

lanjut. 

3.1.2 Block Diagram Proses Perancangan Software 

Untuk mempermudah dalam memahami perancangan software, maka akan dijelaskan 

dalam block diagram. Block diagram perancangan software ditunjukan pada Gambar 3.2 : 

             Proses Pengambilan DataTraining 

 

 

 

 

               Proses Pengenalan Objek Baru 

 

 

 

               Proses Mikrokontroler 

 

      

 

 

          Gambar 3.2  Blok Diagram Perancangan Software Implementasi Face Recognition 

Sebagai Pengaman Rumah Yang Terkonfirmasi Melalui Android 

   

Webcam Capture Image Pemrosesan Awal Hasil ID 

Capture Image Pemrosesan Awal 

Hitung PCA Eigenface 

Database 

Database 

Webcam 

Arduino Hasil Pengenalan 

Identifikasi dan Verifikasi 

Motor  Selenoid 

Pintu 
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Gambar 3.2 merupakan block diagram software untuk melakukan pengenalan dari sistem 

yang digunakan, dimana jalannya sistem dibagi menjadi 2, yaitu block pengambilan data dan 

block pengenalan wajah. Jalannya sistem block pengambilan data adalah sebagai berikut : 

 Aktifkan webcam untuk menampilkan gambar yang ditangkap webcam kedalam 

aplikasi. 

 Penangkapan citra wajah dapat dilakukan secara langsung menggunakan 

webcam, setelah terdeteksi adanya gambar wajah pada tampilan window dari 

webcam. 

 Kemudian dilakukan proses pemrosesan awal yang meliputi, normalisasi ukuran 

citra, RGB ke grayscale, histogram equalization untuk memperbaiki kualitas 

citra input agar memudahkan proses pengenalan tanpa menghilangkan informasi 

utamanya, resize untuk membuang bagian daerah selain wajah sehingga hanya 

bagian wajah saja yang diproses dan normalisasi pencahayaan ketika mengambil 

citra input. 

 Simpan data wajah yang di ambil dalam bentuk*.pgm. 

 Kemudian dilakukan proses PCA untuk mengutip bagian terpenting dengan 

metode eigenface sehingga didapatkan eigenvector dan eigenvalue dari gambar 

tersebut. 

 Proses penyimpanan kedalam data wajah untuk setiap citra wajah yang telah 

digunakan dalam proses PCA dalam bentuk *.xml , semakin kompleks dan 

sering maka proses pengenalan wajah akan semakin baik. 

 Data yang telah di simpan nantinya digunakan sebagai nilai pembanding pada 

proses penghitungan jarak untuk pengenalan wajah. Sedangkan untuk proses 

pengenalan adalah sebagai berikut : 

 Aktifkan webcam untuk menampilkan gambar yang ditangkap webcam kedalam 

aplikasi. 

 Penangkapan citra wajah dapat dilakukan secara langsung menggunakan 

webcam, setelah terdeteksi adanya gambar wajah pada tampilan window dari 

webcam. 

 Kemudian dilakukan proses pemrosesan awal yang meliputi, normalisasi ukuran 

citra, RGB ke grayscale, histogram equalization untuk memperbaiki kualitas 

citra input agar memudahkan proses pengenalan tanpa menghilangkan informasi 

utamanya, resize untuk membuang bagian daerah selain wajah sehingga hanya 
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bagian wajah saja yang diproses dan normalisasi pencahayaan ketika mengambil 

citra input. 

 Kemudian dilakukan proses PCA untuk mengutip bagian terpenting dengan 

metode eigenface sehingga didapatkan eigenvector dan eigenvalue dari gambar 

tersebut. 

 Proses pengenalan wajah dengan menghitung jarak antara fitur wajah yang ada 

dalam data dan fitur wajah yang baru. Jarak yang didapat di cari yang terkecil 

untuk identifikasi. 

 

3.1.3 Flowcart Software (Pemrosesan Awal ) 

Pemrosesan awal adalah langkah di mana hasil foto wajah yang disesuaikan ukuran 

dan warnanya. Pada proses ini akan di cari nilai eigen vector terkecil yang nantinya akan di 

simpan di dalam database sebagai data pembanding. Untuk mempermudah memahami 

langkah-langkah pemrosesan awal akan ditunjukan pada Gambar 3.3 berikut ini : 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                        No  

 

                                                                                                                       Yes 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowcart Software ( Pemrosesan Awal ) 
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3.1.4 Pengambilan Data Wajah 

 Berdasarkan rancangan software di atas maka akan dilakukan pengambilan data 

training yang akan digunakan sebagai data pembanding yang nantinya akan di simpan di 

dalam database. Tahapan - tahapan pengambilan data training yaitu sebagai berikut : 

- Ctrl +  alt + T + enter , makan akan muncul tampilan awal untuk 

memasukan perintah seperti pada Gambar 3.4 berikut ini : 

 

 

 

      Gambar 3.4 Tampilan Awal Program Pengambilan Data Training 

                      Setelah itu masukan perintah : 

- cd eigen/build 

- sudo ./caridata 

- masukan pasword jika diminta :  

- setelah pasword dimasukan, maka akan muncul tampilan mode detection 

wajah seperti Gambar 3.5 berikut ini : 

            

                    Gambar 3.5 Tampilan Menu Aplikasi Pengambilan Data Training 
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Pada tampilan gambar di atas aplikasi dalam kondisi mode detection di mana terdapat 

beberapa mode pilihan dimana setiap mode memiliki fungsi tersendiri, diantaranya 

yaitu : 

a. Mode Tambahkan Wajah : Mode ini berfungsi untuk mengambil data 

wajah yang nantinya akan digunakan sebagai data pembanding yang 

tersimpan di dalam database. Berikut ini adalah tampilan untuk mode 

tambahkan wajah yang ditunjukan pada Gambar 3.6 : 

 

 

Gambar 3.6 Proses Pengambilan Data Training Pertama 

Pada gambar di atas proses pengambilan data training pertama akan 

tersimpan dengan identitas data ke-0 , sedangkan pada Gambar 3.7 adalah 

proses pengambilan data training kedua. 
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                 Gambar 3.7  Proses Pengambilan Data Training Kedua 

Pada proses pengambilan data training kedua  akan tersimpan dengan 

identitas data ke-1. Pada tahapan ini proses pengambilan data training akan 

disesuaikan dengan data yang dibutuhkan sampai dengan data ke-10. 

b. Mode Penghapusan Wajah : Mode ini berfungsi untuk mnghapus semua 

data training yang telah tersimpan di dalam database. 

c. Mode Debug : Mode ini berfungsi untuk mengetahui apabila ada kesalahan 

program yang digunakan. 

Setelah proses pengambilan data training wajah selesai, maka proses berikutnya 

adalah menganalisa dan menguji setiap data training yang sudah tersimpan di 

dalam database. 
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Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiripan dari wajah yang 

digunakan sebagai data training. Langkah-langkah yang digunakan yaitu : 

- Ctrl +  alt + T + enter 

- cd eien/build 

- sudo ./WebcamFaceReg , maka akan muncul tampilan seperti Gambar  3.8 

dibawah ini : 

 

 

 

                 Gamabar 3.8  Pengujian Hasil Data Training 
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3.1.5   Flowcart Software dan Hardware Secara Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Simpan                                       Tdk terdaftar 

 

 

 

 

 

                                                              Yes                                                 Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9  Flowcart Software dan Hardware Implementasi Face Recognition Sebagai 

Pengaman Rumah Yang Terkonfirmasi Melalui Android 
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3.1.6  Konstruksi Alat dan Mekanik  

 Setelah proses perancangan software dan pengambilan data training, tahapan 

selanjutnya adalah perancangan hardware. Gambaran umum dari proses perancangan 

hardware ditunjukan pada Gambar 3.10 berikut ini : 

                                                                 

                                                                                  Koneksi internet 

  

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

Gambar 3.10  Gambaran Perancangan Hardware Secara Umum 

 Berdasarkan  ilustrasi perancangan di atas, terdapat beberapa komponen yang 

digunakan dalam proses pecancangan hardware. Komponen – komponen tersebut antara lain 

Webcam, PC / Laptop, Smartphone Andoid, Arduino, Motor DC dan Selenoid. Berikut ini 

adalah penjelasan dan funsi dari komponen – komponen diatas. 

a. Webcam 

     Webcam adalah sebutan bagi kamera waktu-nyata yang gambarnya bisa dilihat melalui 

Waring Wera Wanua, program pengolah pesan cepat, atau aplikasi pemanggilan video. 

Webcam adalah sebuah kamera video digital kecil yang dihubungkan ke komputer 

melalui USB atau media transfer lainnya. 

Cara kerja webcam : Sebuah webcam yang sederhana terdiri dari sebuah lensa standar, 

dipasang di sebuah papan sirkuit untuk menangkap sinyal gambar; casing (cover), 

termasuk casing depan dan casing samping untuk menutupi lensa standar dan memiliki 

sebuah lubang lensa di casing depan yang berguna untuk memasukkan gambar; kabel 

support, yang di buat dari bahan yang fleksibel, salah satu ujungnya dihubungkan dengan 

papan sirkuit dan ujung satu lagi memiliki connector, kabel ini dikontrol untuk 

Webcam PC 

Pintu Selenoid 

Arduino 

Motor 

Driver selenoid Driver motor 

Smartphone  
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menyesuaikan ketinggian, arah dan sudut pandang webcam. Sebuah webcam biasanya 

dilengkapi dengan software di mana fungsi dari software itu sendiri adalah untuk 

mengambil gambar-gambar dari kamera digital secara terus menerus ataupun dalam 

interval waktu tertentu dan menyiarkannya melalui koneksi internet. Ada beberapa 

metode penyiaran, metode yang paling umum adalah hardware mengubah gambar ke 

dalam bentuk file JPG dan menguploadnya ke web server menggunakan File Transfer 

Protocol (FTP). Frame rate mengindikasikan jumlah gambar yang dapat diambil dan 

ditransfer dalam satu detik. Untuk streaming video, dibutuhkan minimal 15 frame per 

second (fps) atau idealnya 30 fps. Untuk mendapatkan frame rate yang tinggi, dibutuhkan 

koneksi internet yang tinggi kecepatannya. Didalam perancangan hardware webcam 

berfungsi sebagai pengambil rekaman wajah di mana webcam tersambung langsung 

dengan PC atau leptop. 

b. Personal Computer ( PC ) 

 Sesuai dengan namanya PC diciptakan khusus untuk digunakan oleh perorangan untuk 

memenuhi kebutuhan seseorang pada sebuah sistem yang mampu untuk membantu 

mempermudah pekerjaannya. Jika kita kembali lagi mengulas sejarah tentang komputer, 

dahulu awal mula diciptakannya sebuah computer tidak untuk digunakan oleh 

perorangan, melainkan untuk perusahaan-perusahaan besar. PC merupakan sebuah 

perangkat komputer yang biasa digunakan untuk perorangan, seperti yang sering kita 

temukan atau kita miliki di rumah saat ini. PC adalah jenis komputer yang paling banyak 

di pakai di seluruh dunia saat ini, bahkan sebagian besar dari kita akan merasa asing 

dengan bentuk komputer selain komputer pribadi atau PC. Hanya beberapa orang tertentu 

saja yang menggunakan istilah PC secara tepat. Untuk itu setelah kita mengetahui seperti 

apa sebenarnya PC tersebut, kita sudah seharusnya tidak menggunakan istilah PC pada 

komputer jenis Mini Computer atau pada komputer jenis Mainframe. 

Menurut M .Suyanto Di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi 

untuk Bisnis dijelaskan bahwa pengertian PC adalah komputer yang memiliki ukuran 

kecil yang dirancang khusus untuk dapat digunakan secara individual. Secara garis besar 

PC dapat dibagi kedalam dua jenis, yang pertama adalah PC jenis konvensional dan yang 

kedua adalah PC jenis non-konvensional. Contoh PC konvensional adalah: Desktop 

Komputer, Laptop, Netbook. Sedangkan contoh PC non-konvensional adalah: Penbase 

Computer, Smartphone, PDA dan Network Computer.  
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  Di dalam perancangan hardware untuk menyelesaikan tugas akhir PC berfungsi 

sebagai pengolah data training dan menyimpan semua hasil data pembanding / data 

training didalam database. PC juga berfungsi sebagai pusat data atau server yang 

terhubung langsung dengan koneksi jaringan internet, hal ini bertujuan untuk 

memepermudah pengiriman informasi data yang tidak di kenali ke smartphone android 

pemilik rumah. 

c. Arduino Uno  

 Merupakan bagian kontroler yang memproses dan mengendalikan sistem yang 

berjalan, dimana kontrol disini meliputi kontrol motor dan selenoid door lock yang 

berfungsi untuk membuka dan mengunci pintu. Sistem kontrol yang digunakan akan 

digambarkan dalam skema elektronik seperti Gambar 3.11 berikut ini : 

 

 

 

Gambar 3.11  Skema Rangkaian Elektronika 

 

d. Driver Motor DC dan Selenoid Door Lock 

 Berdasarkan skema di atas pin motor dc terhubung pada port PD2, dimana fungsi 

dari motor Dc adalah untuk menggerakkan pintu. Sedangkan pin seleoid door lock 

terhubung pada port PD4. Selenoid itu sendiri berfungsi sebagai pengunci pintu rumah 

secara otomatis. Untuk mengatur kecepatan motor dc, maka digunakan sebuah regulator 

yang terhubung pada port PD3. Rangkaian motor dc yang digunakan akan ditunjukan 

pada Gambar 3.12 berikut ini : 
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          Gambar 3.12 Rangkaian Driver Motor Dc dan Selenoid Door Lock 

Perhitungan nilai R pada driver : 

I =V/R 

Ib = 5V / 1K 

    = 5 mA 

β = 63 – 160 ( data sheet ) 

Ic min  = β * Ib 

            = 63 * 5 mA 

            = 315 mA = 0, 315 A 

Ic max = β * Ib 

            = 160  * 5 mA 

            = 800 mA = 0,8 A  

 Pada perancangan rangkain driver diatas, dibuat 3 buah rangkaian untuk menjalankan 

motor dc, solenoid dan regulator. Selanjutnya Arduino Uno dihubungkan melalui resistor 1k, 

yang kemudian tegangan mengarah ke transistor BD139, setelah transistor BD139 dalam 

kondisi (+) maka selanjutnya akan mengalir ke ground MOSFET IRF 9540. Untuk 
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mengerakkan motor dc dan regulator maka harus diberi tegangan +/- 2.4 Volt sedangkan 

tegangan yang diberikan untuk menggerakkan selenoid door lock adalah sebesar 11.68 Volt. 

Berikut ini adalah listing program untuk menggerakkan motor DC dan selenoid door lock. 

void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(2, OUTPUT); 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); 
  digitalWrite(2, LOW); 
  digitalWrite(3, LOW); 
  digitalWrite(4, LOW); 
   
} 
 
void loop() { 
} 
 
void serialEvent() 
{ 
  char e = Serial.read(); 
  switch(e){ 
    case 'a': 
      digitalWrite(4, HIGH); 
      digitalWrite(2, HIGH); 
      digitalWrite(3, LOW); 
      delay(2000); 
      digitalWrite(2, LOW); 
      digitalWrite(3, LOW); 
      digitalWrite(4, LOW); 
      break; 
    case 's': 
      digitalWrite(4, HIGH); 
      while(digitalRead(5)==HIGH){ 
        digitalWrite(2, LOW); 
        digitalWrite(3, HIGH); 
      } 
      digitalWrite(2, LOW); 
      digitalWrite(3, LOW); 
      digitalWrite(4, LOW); 
      break; 
    case 'd': 
      digitalWrite(2, LOW); 
      digitalWrite(3, LOW); 
      break; 
    case 'q': 
      digitalWrite(4, HIGH); 
      break; 
    case 'w': 
      digitalWrite(4, LOW); 
      break; 
    default: 
      digitalWrite(2, LOW); 
      digitalWrite(3, LOW); 
      digitalWrite(4, LOW); 
  } 
} 
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3.1.7  Perancangan Miniatur Pintu  

 Pada perancangan miniature, ukuran pintu yang digunakan adalah 25 x 20 cm dengan 

panjang lintasan rel pintu 30 cm. Berikut ini adalah miniature hardware yang ditunjukan pada 

Gambar 3.13  di bawah ini : 

    

Gambar 3.13  Tampilan Kostruksi Pintu Tampak Dari Depan 

 

 

Gambar 3.14  Tampilan Kostruksi Pintu Tampak Dari Samping 

 

 

 Gambar 3.15  Tampilan Konstruksi Pintu Tampak Dari Belakang 


