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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi, sering disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan 

tunggal (single-board circuit; SBC) yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat 

digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan 

sebagai pemutar media hingga video beresousi tinggi. Raspberry Pi 

dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation, yang digawangi 

sejumlah pengembang dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. 

Ide dibalik Raspberry Pi diawali dari keinginan untuk mencetak pemrogram 

generasi baru. Seperti disebutkan dalam situs resmi Raspberry Pi Foundation, 

waktu itu Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft, dari 

Laboratorium Komputer Universitas Cambridge memiliki kekhawatiran melihat 

kian turunnya keahlian dan jumlah siswa yang hendak belajar ilmu komputer. 

Mereka lantas mendirikan yayasan Raspberry Pi bersama dengan Pete Lomas dan 

David Braben pada 2009. Tiga tahun kemudian, Raspberry Pi Model B memasuki 

produksi massal. 

Raspberry adalah modul micro komputer yang juga memiliki input/output 

digital port seperti  pada board microcontroller. Diantara kelebihan raspberry 

dibanding board microcontroller  yang lain yaitu mempunyai koneksi   untuk 

display berupa tv atau monitor Personal computer (PC) serta USB 

untuk  keyboard serta mouse. 

Raspberry board  dibuat dengan 2  tipe yang berbeda yaitu raspberry tipe A 

dan raspberry tipe B, Perbedaannya antara lain  pada ram dan port LAN, tipe A 

ram = 256MB  dan tanpa port LAN, tipe B = 512MB  dan terpasang port  LAN. 

Gambar 2.1 Blok Diagram Raspberry. 
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Raspberry memiliki banyak keunggulan Dalam satu bord modul anara lain : 

1. HDMI,  dihubungkan ke LCD  TV yang memiliki koneksi HDMI atau 

dengan cable converter HDMI to VGA yang dapat dihubungkan ke  

monitor PC. 

2. Video analog  (RCA) dihubungkan ke televisi sebagai alternatif  jika 

anda tidak memiliki monitor PC. 

3. Audio output, 2 buah  port usb  digunakan untuk keyboard dan  

mouse, 26 pin I/O digital (GPIO). 

4. Port Camera Serial Interface (CSI),  Display Serial Interface(DSI) 

dan LAN port. 

5. SD Card slot memori yang menyimpan sistem operasi berfungsi 

seperti hardisk pada PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Modul Single Bord Raspberry. 

Raspberry terdapat pin GPIO sebagai input/output. Perbedaan dalam Pin 

GPIO raspberry 1A,  raspberry 2B,  raspberry B+ dan raspberry 3. Banyaknya 

pin GPIO versi 1, versi 2 (26 pin), dan versi 3 (40 pin). 
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Gambar 2.3 Port GPIO Raspberry  

 

Raspberry menggunakan OS  raspbian atau  OS berbasis Linux dan 

windows. Serta bahasa pemrograman seperti python merupakan bahasa 

pemrograman utama selain bahasa C/C++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Program Python 

2.2 Image Prosessing 

 Citra atau Image merupakan istilah lain dari gambar, yang merupakan 

informasi berbentuk visual. Suatu citra diperoleh dari penangkapan kekuatan 

sinar yang dipantulkan oleh objek. Ketika sumber cahaya menerangi objek, 

objek memantulkan kembali sebagian cahaya tersebut. Pantulan ini ditangkap 

oleh alat-alat pengindera optik, misalnya mata manusia, kamera, scanner dan 

sebagainya. Bayangan objek tersebut akan terekam sesuai intensitas pantulan 

cahaya. Ketika alat optik yang merekam pantulan cahaya itu merupakan mesin 
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digital, misalnya kamera digital, maka citra yang dihasilkan merupakan citra 

digital. Pada citra digital, kontinuitas intensitas cahaya dikuantisasi sesuai 

resolusi alat perekam.  

Suatu citra adalah fungsi intensitas 2 dimensi f(x, y), dimana x dan y 

adalah koordinat spasial dan f pada titik (x, y) merupakan tingkat kecerahan 

(brightness) suatu citra pada suatu titik. Citra digital adalah citra f(x,y) yang 

telah dilakukan digitalisasi baik koordinat area maupun brightness level. Nilai 

f di koordinat (x,y) menunjukkan brightness atau grayness level dari citra pada 

titik tersebut.  

Citra Digital adalah representasi dari sebuah citra dua dimensi sebagai 

sebuah kumpulan nilai digital yang disebut elemen gambar atau piksel. Piksel 

adalah elemen terkecil yang menyusun citra dan mengandung nilai yang 

mewakili kecerahan dari sebuah warna pada sebuah titik tertentu. Umumnya 

citra digital berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar (pada beberapa 

sistem pencitraan ada pula yang berbentuk segienam) yang memiliki lebar dan 

tinggi tertentu. Ukuran ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya piksel 

sehingga ukuran citra selalu bernilai bulat. Setiap piksel memiliki koordinat 

sesuai posisinya dalam citra. Koordinat ini biasanya dinyatakan dalam bilangan 

bulat positif, yang dapat dimulai dari 0 atau 1 tergantung pada sistem yang 

digunakan. Setiap pixel juga memiliki nilai berupa angka digital yang 

merepresentasikan informasi yang diwakili oleh piksel tersebut 

Pengolahan citra adalah sebuah proses pengolahan yang inputnya adalah 

citra. Otuputnya dapat berupa citra atau sekumpulan karakteristik atau 

parameter yang berhubungan dengan citra. Istilah pengolahan citra digital 

secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan 

komputer. Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra digital juga 

mencakup semua data dua dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata 

maupun kompleks yang diwakili oleh bit-bit tertentu.  
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Pengolahan citra memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:  

Digunakan sebagai proses memperbaiki kualitas citra agar mudah 

diinterpretasi oleh manusia atau komputer.  

Digunakan untuk Teknik pengolahan citra dengan mentrasformasikan 

citra menjadi citra lain. Contoh : pemampatan citra (image compression) 

Sebagai proses awal (preprocessing) dari komputer visi. 

 

2.3 Eigenface 

Eigenface adalah sebuah algoritma face detection yang mudah untuk 

diimplementasikan. Biasanya Eigenface ini digunakan sebagai bahan 

pembelajaran karena merupakan metode pertama yang digunakan untuk 

mendeteksi benda sehingga metode ini yang paling sering digunakan. Jika kita 

berencana untuk mengembangkan Eigenface lebih lanjut maka kita perlu 

mengetahui dengan jelas konsep kerja dasar dari hal tersebut dan hal apa saja 

yang mendasari terbentuknya hal tersebut. Jika dimisalkan dalam suatu sistem 

sudah ada database yang berisi gambar-gambar dari orang yang dikenali, 

kemudian sistem diberikan gambar orang yang tidak dikenali maka secara 

umum berikut adalah langkah atau prosedur sebuah wajah terdeteksi. 

 Menghitung jarak dari gambar tersebut dibandingkan dengan gambar-

gambar yang ada di dalam database. 

 Memilih sebuah gambar dari database yang mendekati wajah yang ada di 

dalam gambar tersebut. 

 Jika jarak yang telah diukur tersebut hasilnya diatas nilai dari threshold 

maka gambar tersebut dikenali oleh sistem, tetapi bila nilai yang 

dihasilkan lebih kecil maka gambar tersebut termasuk dalam gambar 

yang tidak dikenali oleh sistem karena sistem hanya mengenali gambar 

yang ada di dalam database. 

Algoritma Eigenface secara keseluruhan cukup sederhana. Image 

Matriks (Γ) direpresentasikan ke dalam sebuah himpunan matriks (Γ1, Γ2, …, 

ΓM). Cari nilai rata-rata (Ψ) dan gunakan untuk mengekstraksi eigenvector (v) 
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dan eigenvalue (λ) dari himpunan matriks. Gunakan nilai eigenvector untuk 

mendapatkan nilai eigenface dari image. Apabila ada sebuah image baru atau 

test face (Γnew) yang ingin dikenali, proses yang sama juga diberlakukan 

untuk image (Γnew), untuk mengekstraksi eigenvector (v) dan eigenvalue (λ), 

kemudian cari nilai eigenface dari image test face (Γnew). Setelah itu barulah 

image baru (Γnew) memasuki tahapan pengenalan dengan menggunakan 

metode euclidean distance. 

Tahapan Perhitungan Eigenface 

Langkah pertama adalah menyiapkan data dengan membuat suatu 

himpunan S yang terdiri dari seluruh training image  (Γ1, Γ2, …, ΓM) 

S = (Γ1, Γ2, …, ΓM) 

Langkah kedua adalah ambil nilai tengah atau mean (Ψ) 

 

Langkah ketiga kemudian cari selisih (Ф) antara training image (Γi) dengan 

nilai tengah (Ψ) 

 

Langkah keempat adalah menghitung nilai matriks kovarian (C) 

 

 

Langkah kelima menghitung eigenvalue (λ) dan eigenvector (v) dari matriks 

kovarian (C) 
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Langkah keenam, setelah eigenvector (v) diperoleh, maka eigenface (μ) dapat 

dicari dengan: 

 

 

Tahapan Pengenalan 

Sebuah image wajah baru atau test face (Γnew) akan dicoba untuk dikenali, 

pertama terapkan cara pada tahapan pertama perhitungan eigenface untuk 

mendapatkan nilai eigenface dari image tersebut. 

 

Gunakan metode Euclidean Distance untuk mencari jarak (distance) terpendek 

antara nilai eigenface dari training image dalam database dengan eigenface 

dari image test face. 

 

 

2.4 Viola Jones 

Metode Viola-Jones merupakan metode pendeteksian obyek yang memiliki 

tingkat keakuratan yang cukup tinggi yaitu sekitar 93,7 % dengan kecepatan 15 

kali lebih cepat daripada detektor Rowley Baluja-Kanade dan kurang lebih 600 

kali lebih cepat daripada detektor Schneiderman-Kanade. Metode ini, diusulkan 

oleh Paul Viola dan Michael Jones pada tahun 2001. Metode Viola-Jones 

menggabungkan empat kunci utama yaitu Haar Like Feature,  Integral Image, 

Adaboost learning dan Cascade classifier.  

Haar Like Feature yaitu selisih dari jumlah piksel dari daerah di dalam 

persegi panjang. Contoh Haar Like Feature disajikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 2.3 Contoh Haar Like Feature. 

Nilai Haar Like Feature diperoleh dari selisih jumlah nilai piksel daerah 

gelap dengan jumlah nilai piksel daerah terang :   

                     

= Nilai fitur total  

= Nilai fitur pada daerah terang  

= Nilai fitur pada daerah gelap  

Integral Image yaitu suatu teknik untuk menghitung nilai fitur secara cepat 

dengan mengubah nilai dari setiap piksel menjadi suatu representasi citra baru, 

sebagaimana disajikan dalam Gambar 2. 

 

Gambar 2.4 Integral image (x,y) 

Berdasarkan gambar 3, citra integral pada titik (x,y) (ii(x,y)) dapat dicari 

menggunakan persamaan  

ii(x,y)=∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)𝑥′≤𝑥,𝑦′≤𝑦  (2) 

keterangan  

ii(x,y)= citra integral pada lokasi x,y 

i(x’,y’)=nilai piksel pada citra asli 

Perhitungan nilai dari suatu fitur dapat dilakukan secara cepat dengan 

menghitung nilai citra integral pada empat buah titik sebagaimana disajikan dalam 

Gambar 3. 
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Gambar 2.5 perhitungan nilai fitur 

Jika nilai integral image titik 1 adalah A, titik 2 adalah A+B, titik 3 adalah 

A+C, dan di titiki 4 adalah A+B+C+D, maka jumlah piksel di daerah D dapat 

diketahui dengan cara .  

Algoritma Adaboost learning, digunakan untuk meningkatkan kinerja 

klasifikasi dengan pembelajaran sederhana untuk menggabungkan banyak 

classifier lemah menjadi satu classifier kuat. Classifier lemah adalah suatu 

jawaban benar dengan tingkat kebenaran yang kurang akurat. Sebuah classifier 

lemah dinyatakan: 

hj (𝑥) = {
1, jika 𝑝𝑗𝑓𝑗(𝑥) < 𝑝𝑗 𝜃𝑗

(𝑥)

0,                           𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
  

keterangan ; 

hj(x) adalah klasifikasi lemah, adalah parity ke j, adalah threshold ke j dan x 

adalah dimensi sub image misalnya 24x24. 

Langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah classifier kuat dinyatakan 

dalam suatu algoritma sebagai berikut :  

• Diberikan contoh gambar , ...  dimana  = 0 untuk 

contoh positif dan  = 1 untuk contoh negatif   

• Inisialisasi bobot  dan  adalah jumlah negatif dan 

positif.  

• Untuk   

o Menormalkan bobot sehingga  adalah distribusi probabilitas  
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o Untuk setiap fitur, j melatih classifier , untuk setiap fitur 

tunggal.   

o Kesalahan ( dievaluasi dengan bobot    

 

        

o  Pilih classifier  dengan eror terkecil dimana  = 0 untuk 

 adalah klaifikasi benar, dan  = 1 untuk yang lain.  

o Perbaharui bobot :  

 

               

dimana       

o Didapatkan sebuah Classifier kuat yaitu 

 

Cascade classifier adalah sebuah metode untuk mengkombinasikan classifier 

yang kompleks dalam sebuah struktur bertingkat yang dapat meningkatkan 

kecepatan pendeteksian obyek dengan memfokuskan pada daerah citra yang 

berpeluang saja. 

 

Gambar 2.6 Cascade Clasifier  

 

Gambar 5 menjelaskan proses penyeleksian keberadaan obyek. Di asumsikan 

suatu sub image di evaluasi oleh classifier pertama dan berhasil melewati 

classifier tersebut, hal ini mengindikasikan sub image berpotensi terkandung 

Sub image 1 2 n 

Non object 

object 
True 

False 

True True 

False False 

3 ... 
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obyek dan dilanjutkan pada classifier ke dua sampai dengan ke-n, jika berhasil 

melewati keseluruhan classifier, maka disimpulkan terdapat obyek yang dideteksi. 

Jika tidak, proses evaluasi tidak dilanjutkan ke classifier berikutnya dan 

disimpulkan tidak terdapat obyek. 

2.5 Camera/Web Cam 

Web cam PC Camera modul dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 Pixel Count  : 2592 x 1944(5 megapixel). 

 View Angle  : 65 degrees. 

 Support  : 720p 60fps and 640 x 480p 60/90fps 

 Interface  : CSI. 

 Size   : 25mm x 25mm x 10mm. 

 Weight   : 2,8gram. 

 

Gambar 2.7 Modul webcam Raspberry 

Modul kamera raspberry dapat terintegrasi secara langsung dengan sistem 

operasi raspberry dengan mengatur pada port mana webcam akan digunakan dan  

seting. Kualitas pengambilan gambar yang dapat di seting  semaksimal mungkin 

dengan menetapkan pada spesifikasi maksimal pada webcam [8]. 

2.6   Python 

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti 

bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, python lebih menekankan 

pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini 

membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun untuk 
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yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain.  

Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seorang 

bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini Python masih dikembangkan 

oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua 

sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux, hampir semua distronya 

sudah menyertakan Python didalamnya. 

Dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan, seorang 

programmer dapat lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang dibuat, 

bukan malah sibuk mencari syntax error. 

 


