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BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemeriksaan identitas adalah pemeriksaan jati diri yang dimiliki oleh 

seseorang yang ia dapat sejak ia lahir, dimana setiap identitas yang dimiliki 

seseorang tidak akan sama dengan identitas orang lain, hal ini disebabkan karena 

setiap individu memiliki karakteristik tubuh yang berbeda-beda, sehingga setiap 

individu dapat dibedakan dengan individu yang lain. 

Sekarang ini metode pemeriksaan identitas yang dilakukan terbagi menjadi 

beberapa jenis pemeriksaan identitas yaitu manual, komputer dan sidik jari. 

Pemeriksaan identitas menggunakan metode manual adalah pemeriksaan identitas 

menggunakan KTP, SIM, akta kelahiran. Pemeriksaan identitas menggunakan 

komputer adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mencari identitas yang telah 

tersimpan didalam database kemudian dibandingkan dengan identitas yang 

terdapat di KTP. Pemeriksaan identitas menggunakan sidik jari adalah 

pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan jari-jari yang terdapat pada 

tangan masing-masing individu. 

Hingga sekarang ini dapat dilihat bahwa metode pemeriksaan yang 

digunakan oleh bandara adalah pemeriksaan menggunakan metode manual dan 

sidik jari. Namun metode manual dan sidik jari dinilai tidak cukup handal, karena 

identitas KTP atau SIM dapat dipalsukan dan sidik jari seseorang dapat ditiru. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibuat pengenalan wajah 

menggunakan eigenface untuk pemeriksaan identitas, dimana pemeriksaan 

identitas akan dapat dilakukan apabila ada wajah yang terdeteksi dan dikenali oleh 
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kamera dan untuk pemeriksaan identitas tersebut harus menggunakan wajah 

masing-masing individu itu sendiri tidak bisa menggunakan wajah orang lain, 

sehingga diharapkan tidak ada lagi pembuatan identitas KTP palsu maupun 

pembuatan sidik jari tiruan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat system pemeriksaan identitas berbasis pengenalan 

wajah menggunakan eigenface ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kondisi ruangan tidak dalam keadaan gelap atau kurang pencahayaan 

yang dapat menggangu proses deteksi wajah. 

2. Posisi kamera harus fix dan posisi wajah yang digunakan adalah 

frontal face 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat system pemeriksaan identitas berbasis pengenalan wajah 

menggunakan eigenface. 

2. Metode eigenface mampu mengenali wajah seseorang yang sudah 

terdaftar di database dan menentukan jarak ideal dalam proses 

pengenalan wajah. 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu : 
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1. Sebagai referensi untuk pengembangan pengenalan wajah dalam 

pemeriksaan identitas seseorang. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur. 

Dicari literatur yang menunjang penelitian baik dari buku maupun 

jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi yang dikerjakan. 

2. MetodeAnalisis 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian aplikasi 

pemeriksaan identitas ini antara lain : 

a. Mempelajari metode eigenface untuk membedakan ciri-ciri setiap 

individu. 

b. Mempelajari proses pencocokan wajah menggunakan euclidean 

distance. 

c. Mempelajari sistematika perhitungan dan pembuatan eigenface 

dan euclidean distance menggunakan program visual studio 

dengan bahasa c# 

3. MetodePerancangan 

Tahapan perancangan dalam penulisan ini dibagi menjadi 

beberapa tahapan : 

a. Perancangan algoritma dan tahapan langkah pengenalan wajah 

dengan metode eigenface  
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b. Perancangan algoritma dan tahapan langkah pencocokan wajah 

dengan metode euclidean distance 

4. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan menganalisa keakuratan 

pengenalan wajah  dan waktu  pencocokan wajah yang dibutuhkan.  

 

1.6 SistematikaPembahasan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika pembahasan implementasi pengenalan wajah 

menggunakan eigenface untuk pemeriksaan identitas. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai kajian pemilihan web camera dan 

pemilihan metode pada pengenalan wajah, teori dasar dari pengenalan 

wajah, metode eigenface dan euclidean distance yang merupakan 

referensi yang langsung berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang blok diagram sistem, flowchart system, 

perancangan hardware serta pembuatan eigenface, dan euclidean 

distance untuk di visual studio. 
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BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengujian penelitian yang telah 

dibuat, pengambilan data serta analisa hasil dari implementasi 

pengenalan wajah menggunakan eigenface untuk pemeriksaan 

identitas 

BAB V PENUTUP 

Memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan diakhiri 

dengan saran. 
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