
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses identifikasi biometrik dengan menggunakan wajah ini cukup efisien 

karena dapat dilakukan hanya dengan kamera sebagai metode masukan. Selain 

mudah untuk dilakukan, identifikasi dengan face recognition melakukan 

pengenalan bagian wajah yang hanya dimiliki oleh setiap individu secara unik, 

sehingga cukup aman dan sulit untuk ditiru. Dengan menggunakan wajah sebagai 

otentikasi dalam suatu aplikasi, tentunya pengguna bisa mendapatkan keamanan 

yang baik dalam melindungi data-data pribadi dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Perlindungan keamanan sangat baik dengan menggunakan 

pengenalan wajah, maka dapat diterapkan pada sistem kontrol pintu. Pintu 

merupakan akses utama bagi pemilik rumah dan diharapkan orang yang tidak 

dikehendaki oleh pemilik rumah tidak dapat masuk sehingga sistem di rumah 

mempunyai tingkat keamanan yang tinggi dengan menggunakan kontrol pintu 

pengenalan wajah. Berbagai penelitian tentang pengenalan kontrol pintu telah 

berhasil dilakukan. Dari kajian literatur penelitian yang dilakukan (Ai Fitri Silvia, 

2014) tentang rancang bangun akses kontrol pintu gerbang berbasis Arduino 

menyimpulkan bahwa berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem dapat 

menerima perintah untuk membuka pintu dari aplikasi smartphone android dengan 

waktu respons 1 detik dan dapat mencakup jarak hingga 11 meter. Namun, 

penelitian tersebut belum menerapkan autentikasi pengenalan wajah sehingga 

tingkat keamanan masih belum maksimal. Menerapkan Perbandingan Metode 

Pengenalan Wajah Secara Real-Time Pada Perangkat Bergerak Berbasis Android. 

(Septian Adi Wijaya, 2013) Penerapan metode ini pada aplikasi pengenalan wajah 

dengan akurasi mencapai 72%. Namun, penelitian tersebut belum diterapkan pada 

sistem kontrol pintu berbasis RaspberryPi. Untuk menghasilkan perhitungan citra 

digital diperlukan metode untuk pencocokan region approach dengan sistem 

klasifikasi wajah yang ada di aplikasi, diantaranya yaitu metode Local Binary 

Pattern (LBP). Local Binary Pattern ini digunakan untuk mengevaluasi nilai-nilai 
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binary pixel gambar dan mencocokkan ke binary citra di dalam database (Huang et 

al., 2011). 

Teknik Local Binary Pattern (LBP) merupakan ukuran tekstur gray-scale 

invarian, berasal dari definisi umum tekstur di daerah sekitar. Secara sederhana, 

LBP adalah sebuah kode biner yang menggambarkan pola tekstur lokal. Setiap pixel 

memiliki nilai hasil grayscale, kemudian dilakukan threshold berpusat pada titik 

tengah. Pixel yang memiliki nilai sama atau lebih dibandingkan dengan titik tengah 

diberi nilai 1 selain itu diberi nilai 0. Kemudian nilai LBP didapat dari penjumlahan 

dua pangkat nilai angka yang bernilai satu. Sehingga metode ini diklaim sebagai metode 

yang peka terhadap cahaya. 

Untuk mengatasi masalah keamanan akses pintu, perlu adanya sistem kontrol 

otomatis, dengan cara membuat sistem kontrol pintu menggunakan pengenalan 

wajah berbasis RaspberryPi. Oleh karena itu, pada penelitian tugas akhir ini 

dirancang “Sistem kontrol pintu otomatis menggunakan pengenalan wajah berbasis 

RaspberryPi”. Sistem yang dibangun dengan menggunakan solenoid yang 

diletakkan di pintu, apabila wajah yang discan terdaftar maka solenoid aktif dan 

menyebabkan pintu terbuka. Dengan adanya system ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk sistem kontrol pintu rumah dengan tingkat keamanan 

yang tinggi. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol pintu otomatis menggunakan 

pengenalan wajah berbasis RaspberryPi? 

2. Bagaimana pengujian tingkat akurasi pengenalan wajah berbasis 

Raspberry Pi sebagai pembuka pintu otomatis? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. merancang sistem kontrol pintu otomatis menggunakan pengenalan wajah 

berbasis RaspberryPi. 

2. Menguji tingkat akurasi pengenalan wajah berbasis Raspberry Pi sebagai 

pembuka pintu otomatis. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang, maka dibutuhkan batasan-

batasan yang jelas guna memfokuskan pembahasan agar lebih terperinci. Batasan-

batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sistem kontrol dibangun menggunakan Raspberry Pi B+. 

2. Menggunakan metode Local Binnary Pattern. 

3. Jumlah masukan wajah sebanyak 4 orang. 


