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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu, antara lain : 

 

1. (Syakira Nurina Shaputri, 2016) menerapkan Klasifikasi Lovebird 

Berdasarkan Bentuk Kepala dan Warna Dengan Metode Local Binary 

Pattern (LBP) dan Fuzzy Logic. Perangkat lunak ini diujikan untuk dapat 

mengklasifikasikan kualitas lovebird berdasarkan bentuk kepala dan 

warna pada bagian leher, metode yang digunakan dalam sistem ini adalah  

metode Local Binary Pattern (LBP) untuk mendapatkan ciri warna. Untuk 

proses klasifikasi digunakan metode Fuzzy Logic. Dengan jumlah sampel 

sebanyak 15 data latih dan 30 data uji. Hasil penelitian penelitian 

didapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 93.3% untuk pengujian bentuk 

kepala dengan waktu komputasi total 20.7627 detik, 83.3%untuk 

pengujian warna dengan waktu komputasi 55.787 detik, dan 80% untuk 

pengujian kepala dan warna dengan waktu komputasi 44.9024 detik. 

Namun, penelitian tersebut belum diterapkan pada raspberry pi untuk pintu 

otomatis. 

 

2. (Septian Adi Wijaya, 2013) Melalui penelitian ini akan dilakukan 

perbandingan pengenalan citra wajah dengan menggunakan metode 

LBPH, PCA dan LDA yang diimplementasikan pada perangkat bergerak 

platform Android secara real-time. Berdasar hasil pengujian yang 

dilakukan didapatkan bahwa tingkat akurasi tertinggi dalam mengenal 

citra wajah menggunakan metode LBPH adalah sebesar 72%, metode PCA 

sebesar 64% dan metode LDA sebesar 44% yang dilakukan dalam waktu 

20 detik untuk setiap citranya. Namun, penelitian tersebut belum 

diterapkan pada raspberry pi. 
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3. (Prabowo, 2014) melakukan penelitian tentang bagaimana penggunaan 

raspberry pi sebagai web server pada rumah untuk sistem pengendali 

lampu jarak jauh dan pemantauan suhu dengan hanya menggunakan 

koneksi internet melalui PC untuk pengontrolan peralatannya. Namun, 

penelitian ini belum menerapkan ke dalam pengenalan wajah. Ketika 

sudah dilakukan pengujian dan berhasil maka presentase keberhasilan 

sebesar 90% dari 90 kali percobaan didapatkan 81 pengontrolan yang 

berhasil dan presentase kegagalan sebesar 10% dari 90 kali percobaan 

didapatkan 9 kali pengontrolan yang gagal. Kegagalan dalam melakukan 

pengontrolan peralatan terjadi apabila data perintah pengontrolan 

peralatan yang dikirim oleh modul master ke modul slave bersamaan 

dengan pengiriman data informasi yang dikirimkan oleh modul slave ke 

modul master. Akibat dari kegagalan tersebut, perintah pengontrolan 

peralatan yang dikirim oleh pengguna melalui modul master akan gagal 

diterima oleh modul slave, kegagalan dalam pengontrolan peralatan dapat 

diketahui langsung oleh pengguna dengan melihat pada gambar indikator 

yang ada pada halaman web control tersebut. Apabila gambar kondisi pada 

halaman web tidak berubah, berarti terjadi kegagalan dalam pengontrolan 

peralatan sehingga pengguna dapat mengulangi perintah yang dilakukan 

untuk melakukan pengontrolan peralatan. 
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2.2. Face Recognition 

Face recognition merupakan ilmu yang berhubungan dengan pemahaman 

bagaimana suatu wajah dapat dikenali oleh sistem biologis dan bagaimana sistem 

ini dapat diemulasikan oleh sistem komputer. Sistem biologi menerapkan berbagai 

tipe sensor visual, dimana telah dirancang secara alamiah untuk menyesuaikan 

sebuah lingkungan dimana seseorang tinggal. Serupa dengan itu, sistem komputer 

menerapkan berbagai perangkat visual untuk mengambil dan memproses wajah 

sesuai dengan setiap aplikasi yang berbeda. Sensor tersebut dapat berupa kamera 

video, kamera infrared, dan lain-lain. 

 

2.3. Webcam 

Webcam atau web camera adalah sebuah kamera video digital kecil yang di 

hubungkan ke computer melalui port USB ataupun port COM. Dimana webcam di 

pasang pada bagian atas monitor dan dapat menangkap video serta gambar 

kemudian langsung menyimpannya dalam hard drive computer. Sehingga 

kebanyakan mahasiswa menggunakan web camera untuk mengolah image 

processing yang kemudian akan di olah dengan perangkat lunak baik itu 

pemprosesan berbasis pixel, RGB, tepi dan lain-lain. Sebuah web camera yang 

sederhana terdiri dari sebuah lensa standar, yang di pasang 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 dibuat dari 

bahan yang fleksibel , salah satu ujungnya di hubungkan dengan papan sirkuit dan 

ujung satu lagi memiliki connector, kabel ini di kontrol untuk menyesuaikan 

ketinggian, arah dan sudut pandang web camera. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat 

bentuk webcam yang biasa digunakan. 
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Gambar 2.1 Webcam. 

 

2.4. Image Processing 

Teknologi, seiring perubahan waktu semakin hari juga semakin berkembang. 

Telah banyak penemuan-penemuan yang terbaru juga pengembangan dari 

teknologi yang sudah pernah ada sebelumnya yang memberikan berbagai dampak 

positif guna memudahkan manusia dalam manjalani aktifitas kehidupannya. Salah 

satunya di dalam hal image processing. Kata image yang berarti gambar, memiliki 

banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar memberikan suatu 

informasi, interpretasi, ilustrasi, evaluasi, komunikasi dan hiburan bagi kita. 

(Basuki, 2007). Pada awalnya pengolahan citra ini dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas citra, namun dengan berkembangnya dunia komputasi yang 

ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kecepatan proses komputer, 

serta dapat mengambil informasi dari suatu citra, maka image processing tidak 

dapat dilepaskan dengan bidang computer vision Sesuai dengan perkembangan 

computer vision  itu sendiri, pengolahan citra mempunyai dua tujuan utama yakni 

sebagai berikut.  

 

 

1. Memperbaiki kualitas citra, dimana citra yang dihasilkan dapat 

menampilkan informasi secara jelas atau dengan kata lain manusia dapat 

melihat informasi yang diharapkan dengan menginterprestasikan citra 

yang ada. Dalam hal ini interprestasi terhadap informasi yang ada tetap 

dilakukan oleh manusia.  
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2. Mengekstrasi informasi ciri yang menonjol pada suatu citra dimana 

hasilnya adalah informasi citra dimana manusia mendapatkan informasi 

ciri dari citra secara numerik atau dengan kata lain komputer melakukan 

interprestasi terhadap informasi yang ada pada citra melalui besaran-

besaran data yang dapat dibedakan secara jelas. 

 

2.5. Local Binary Pattern 

Local Binary Pattern (LBP) disini dimana metode ini mendiskripsikan tekstur 

yang dapat juga digunakan untuk mewakili wajah seseorang, karena gambar wajah 

dapat dilihat sebagai sebuah komposisi micro-texture-pattern yaitu suatu operator 

non parametrik yang menggambarkan tata ruang lokal citra. LBP didefinisikan 

sebagai perbandingan nilai biner piksel pada pusat citra dengan 8 nilai piksel 

disekelilingnya dan masing – masing piksel tersebut mempunyai nilai yang 

berbeda. Misal pada sebuah citra berukuran 3x3, nilai biner pada pusat citra 

dibandingkan dengan nilai sekelilingnya. Nilai sekelilingnya akan bernilai 1, jika 

nilai piksel pusat lebih kecil dan bernilai 0 jika nilai biner pusat lebih besar. Setelah 

itu, menyusun 8 nilai biner searah jarum jam atau sebaliknya dan merubah 8 bit 

biner kedalam nilai desimal untuk menggantikan nilai piksel pada pusat (Eko 

Wahyudi, 2011) 

. 

 

Gambar 2.2 Local Binnary Pattern (LBP). 
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Gambar 2.3. Operator LBP. 

 

LBP awalnya dirancang untuk deskripsi tekstur. Operator LBP akan 

memberikan label untuk setiap pixel dari suatu gambar dengan thresholding 3x3-

ketetanggan dari setiap piksel dengan nilai piksel pusat dan mengubah hasilnya 

sebagai angka biner. Kemudian histogram dari label bisa digunakan sebagai 

deskriptor tekstur. 

Dari hasil komputasi akan menghasilkan sebuah nilai yang menunjukkan 

kode Local Binary Pattern. Kode-kode LBP tersebut akan direpresentasikan 

melalui histogram. Histogram akan menunjukkan frekuensi kejadian berbagai nilai. 

LBP. Untuk ukuran citra N×M, keseluruhan nilai LBP. Nilai desimal dari 8 bit dari 

( LBP code ) dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:  

LBPP,R (XC,YC)= ∑ s(𝑔𝑝 − 𝑔𝑝) 2𝑝𝑝−1
𝑝=0   (2.1) 

 

Dan fungsi s(x) didefinisikan sebagai berikut: 

 s (x) = {  
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

   (2.2) 

 

Untuk dapat menangani tekstur pada skala yang berbeda, operator LBP 

kemudian diperluas dengan menggunakan ketetanggaan yang berbeda ukuran. 

Mendefinisikan lingkungan lokal sebagai satu set sampel poin merata spasi pada 

lingkaran berpusat di piksel untuk diberi label memungkinkan setiap radius dan 

nomor titik sampling. 
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 Interpolasi bilinear digunakan ketika titik pengambilan sampel tidak jatuh 

dalam pusat piksel. Berikut ini, notasi (P; R) akan digunakan untuk lingkungan 

piksel yang berarti poin P sampling pada lingkaran dengan jari-jari R. 

 

2.6. Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal yang memiliki ukuran sebesar 

kartu kredit. Raspberry Pi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti 

spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai media player karena 

kemampuannya dalam memutar video high definition.  

2.6.1. Model raspberry pi. 

Raspberry Pi memiliki empat modul yaitu modul A, modul A+, model 

B, dan model B+. keluarga Raspberry Pi model pertama (model A dan A+) 

memiliki memori sama-sama 256MB, dan 1 port USB dengan Soc (System-

on-a-ship) Broadcom BCM2835. Hanya saja perbedaannya terletak pada port 

video output, model A menggunakan RCA dan model tipe A+ menggunakan 

HDMI port, perbedaan juga Nampak dari jenis onboard storage (SD/MMC 

dan MicroSD). 

Berbeda degan keluarga Raspberry Pi model pertama, keluarga 

Raspberry Pi model kedua (model B dan B+) memiliki memory 512 MB dan 

di lengkapi Ethernet port. Soc yang digunakan masih sama dengan 

ARM1176JZF-S MHz processor dan VideoCore IV GPU. Perbedaannya 

terletak pada jumlah port USB yang disediakan, model tipe B memiliki 2 port 

USB dan model B+ memiliki 4 port USB. Perbedaan model B dan B+ juga 

terletak pada port video output dan jenis onboard storage, model B kembali 

menggunakan RCA dan SD/MMC sedangkan model B+ sudah menggunakan 

HDMI dan MicroSD. 

Seiring berjalannya waktu, kini Raspberry Pi memiliki model baru 

yaitu Raspberry Pi model 2. Salah satu peningkatan yang paling nampak dari 

spesifikasi Raspberry Pi 2 adalah digunakannya Broadcom BCM2836 ARM7 

Quad Core Processor dengan clock speed 900 MHz, dimana pada Raspberry 

Pi B+ hanya menggunakan processor Broadcom BCM2835 dengan clock 

speed 700 MHz. size ram Raspberry Pi 2 menggunkan ram sebesar 1 GB, 
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sedangkan paa model pendahuluannya, Raspberry pi B+ hanya menggunakan 

RAM sebesar 512 MB saja. 

Raspberry Pi selama ini diketahui hanya bisa beroperasi dengan 

menggunakan system operasi berbasis linux, tapi di Raspberry Pi 2, pihak 

Raspberry Pi dan Microsoft telah menyatukan bahwa mereka telah bekerja 

sama untuk bisa menghadirkan windows 10 di perangkat Raspberry Pi 2 

melalui program windows IoT program, dan kabarnya, Microsoft akan 

memberikan windows 10 untuk Raspberry Pi 2 secara gratis. 

Pada pembuatan system pemantauan loker dosen ini akan 

memanfaatkan teknologi dari Raspberry Pi model B. dikarenakan selain 

memiliki memori yang lebih besar dan jumlah port yang lebih banyak, 

dibandingkan keluarga Raspberry Pi model A.  

Dengan spesifikasi Raspberry Pi model B yang telah di bahas 

sebelumnya, spesifikasi tersebut di anggap sudah cukup untuk menjadi inti 

dari system pemantauan loker dosen. Berikut ini adalah diagram blok 

hardware Raspberry Pi model B. 

 

Gambar 2.4. Raspberry Pi B+ 

 

 

 

Perbedaan diantara keduanya terletak pada keberadaan Ethernet yang 

absen pada model A dan jumlah port USB yang menjadi dua kalinya pada 

model B Spesifikasi Raspberry tipe A dan tipe B. Untuk lebih jelasnya dapat 

di lihat pada table 2.1 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Raspberry Model A dan Model B. 

Fitur Teknis Model A Model B 

SoC (System on Chip) Broadcom BCM2835 

CPU 700 MHz Low Power ARM1176JZ-F 

GPU Dual core VideoCore IV multimedia Co-processor 

Memory 256MB SDRAM 512MB SDRAM 

USB2.0 1 2 

Video Out Composite RCA (PAL and NTSC), HDM 

Audio Out 3.5mm jack, HDMI 

Storage SD/MMC/SDIO card slot 

Network No port RJ45 Ethernet 

Peripheral Connectors 8xGPIO, UART, I2C bus, SPI bus 

Power Source 8xGPIO, UART, I2C bus, SPI bus 

 

2.6.2. RASPBERRY PI GPIO 

 

 

Gambar 2.5 GPIO Raspberry pi 

 

Salah satu fitur terdapat di dalam Raspberry Pi dalah pin GPIO 

(general purpose input/output port) yang terletak di salah satu sudut papan, di 

samping soket kuning RCA. Pin-pin GPIO ini adalah penghubung antara 

Raspberry Pi dengan komponen elektronika lainnya, dapat dikatakan 

merupakan input output. GPIO dapat berinteraksi dengan model B terdiri dari 

26 pin, 17 diantaranya adalah pin GPIO sedangkan sisanya adalah pin power 

atau ground. (richardus, 2015) 
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Berikut ini adalah gambar 2.6  header dari GPIO  

 

Gambar 2.6 header GPIO Raspberry Pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


