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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tuna netra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau 

hambatan dalam indra penglihatan. Karena banyak tuna netra yang sulit 

berinteraksi dengan orang lain. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indra 

penglihatan maka tuna netra berusaha memaksimalkan indra yang lain seperti, 

perabaan, penciuman dan pendengaran. kini belum banyak alat yang bisa 

membantu para tuna netra dapat berinteraksi dengang baik dan spontan. 

Sedangkan alat bantu untuk mobilitas bagi tuna netra dengan menggunakan 

tongkat khusus. 

 Karena itu dengan pembuatan alat untuk tuna netra akan sangat 

membantu. Dengan aplikasi ini akan digunakan untuk mendeteksi wajah agar 

dapat digunakan tuna netra unutk mendeteksi wajah orang lain. Sehingga akan 

memudahkan tuna netra mengetahui orang disekitarnya. Dengan alat ini yang 

tergolong kecil atau hanya seukuran kantong celana sehingga alat ini akan 

memudah untuk di bawa kemana mana. Dengan desain yang dirancang seperti 

kacamata akan membuat orang lain tidak melihat bahwa itu sebuah alat bantu dan 

membuat pengguna lebih modis. 

Para peneliti sebelumnya Deteksi wajah metode Viola Jones pada 

OpenCV menggunakan pemrograman python.[1] Penelitian ini berisikan 

tentang suatu sistem deteksi wajah pada manusia dengan menggunakan metode 

Viola-Jones. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa sampel gambar 

yang diambil secara acak sebanyak 20 citra.[2] Sistem Pengenalan Wajah 

Menggunakan Webcam Untuk Absensi Dengan Metode Template Matching. 

Penelitian ini berisikan tentang system pengenalan wajah pada manusia 

menggunakan Metode Template Matching dan menggunakan konversi citra 

RGB menuju tingkat keabuan (grayscale).[3] Viola dan Jones kemudian 

mengembangkannya sehingga terbentuk Haar-Like feature. Haar-like feature 

memproses gambar dalam kotak-kotak, dimana dalam satu kotak terdapat 

beberapa pixel. Per kotak itu pun kemudian di-proses dan didapatkan 



2 
 

perbedaan nilai (threshold) yang menandakan daerah gelap dan terang. Nilai – 

nilai inilah yang nantinya dijadikan dasar dalam image processing[4] 

Penelitian ini berisikan tentang suatu sistem deteksi wajah dengan 

menggunakan metode eigenface. Pada metode eogenface dilakukan dengan 

menghitung eigenvector kemudian di kesebuah matrik.[5] Eigenface terbukti 

tangguh ketika digunakan untuk mengenali wajah dari beberapa posisi.[6] 

metode Fisherface sebagai metode untuk proses mencocokkan objek wajah 

yang terdeteksi dengan wajah yang terdapat pada database sistem.[7] Eigenface 

merupakan metode dengan yang memiliki prinsp kerja dengan menggunakan 

file .xml. File .xml sendiri adalah hasil perhitungan dari eigen vector.[8] 

Raspberry dengan kemampuan hardwarenya dan dengan OS raspbian dengan 

bahasa pemrograman phyton sangat mendukung suatu sistem.[9] raspberry 

sangat direkomendasikan untuk sistem Home Automation. karena raspberry pi 

tergolong kecil sihingga dapat digunakan untuk sistem yang dapat dibawa 

kemana-mana.[10] 

Sedangkan pada deteksi wajah yang digunakan menggunakan metode 

eigenface dan viola jones akan menghasilkan deteksi wajah dengan cepat. 

Algoritma Eigenface adalah algoritma yang cukup sederhana dan  mudah di 

pelajari. Sebuah gambar akan masukan kedalan himpunan matrik untuk 

mencari nilai rata-rata nilai eigenvector dan nilai eigenvalue. Untuk mencari 

nilai eigenface maka terlebih dahulu hasur mendapatkan nilai eigenvector dari 

gambar. Jika ada gamabar baru yang ingin dikenali maka gambar baru dicari 

nilai  eigenvalue untuk mendapatkan nilai eigenface. setelah didapatkan nilai 

eigenface dari gambar baru  maka nilai tersebut akn dibandingkan dengan nilai 

dari gambar yang lama dengan metode euclidean distance. Pada metode ini 

menghasilkan akurasi sistem deteksi wajah sebesar 93.5%. Hasil ini di 

pengaruhi oleh intensitas cahaya menentukan keberhasilan deteksi wajah 

tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada tugas akhir ini ada beberapa rumusan masalah yang harus diselesaikan, 

anatara lain:. 

1. Bagaimana merancang program penditeksi wajah menggunakan metode viola 

jones secara real time? 

2. Bagaimana merancang system face recognition menggunakan metode eigen 

face untuk pengenalan wajah? 

3. Bagaimana merancang penggabungan metode viola jones dan eigen face agar 

dapat mempercepat system pengenalan wajah? 

4. Bagaimana kinerja metoda viola jones dan eigen face untuk system 

pengenalan wajah? 

 

1.3 Tujuan 

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Merancang program penditeksi wajah menggunakan metode viola jones secara 

real time. 

2. Merancang system face recognition menggunakan metode eigen face untuk 

pengenalan wajah. 

3. Merancang penggabungan metode viola jones dan eigen face agar dapat 

mempercepat system pengenalan wajah. 

4. Kinerja metoda viola jones dan eigen face untuk system pengenalan wajah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan raspberry pi.. 

2. Proses pencitraan wajah menggunakan bahasa pemrogrman pithon. 

3. Mendeteksi wajah yang sudah ada di dalam database. 

4. Aplikasi yang dibuat hanya untuk sebuah sistem pengenalan wajah 

 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penyusunan tugas akhir dibagi menjadi beberapa bagian 

utama, yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika. 

BAB II DASAR TEORI 

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori sebagai acuan 

atau referensi peneliti untuk melakukan penelitian. Tinjauan pustaka membahas 

beberapa teori penting dalam tugas akhir ini yaitu rasberry pi, image prosessing, 

python, viola jones, eigen face. 

BAB III PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang tahap perancangan dan proses pembuatan hardware 

dan software pada tugas akhir ini.  

BAB IV HASIL PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada alat dan analisa hasil pada 

hardware dan software.  

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir dan 

saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan sistem yang sudah dibuat 

untuk hasil yang lebih baik. 


