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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Current Research 

Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir, penelitian pengenalan 

wajah sebagai aplikasi mengenali wajah seseorang telah mulai dilakukan. 

Hardware yang digunakan untuk proses deteksi wajah dan pengenalan wajah 

adalah webcam. 

Pada tahun 2010 dilakukan penelitian sistem pengenalan wajah 

menggunakan metode template matching oleh Yunifa Miftachul Arif dan Achmad 

Sabar. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa template matching digunakan untuk 

membangun gambar template yang diminta untuk membagi kategori semantik. 

template ini dapat dibangun on-line, dan digunakan untuk menyederhanakan 

query dengan menggunakan suatu template yang ada dan bukan menyusun suatu 

query. Menemukan wajah merupakan bagian template matching dengan tampilan 

frontal dari wajah, kemudian mencari bagian yang gelap yang khas dari mata, 

hidung dan mulut. Keakuratan dengan menggunakan template matching adalah 

80% dan kelemahan pada metode template matching adalah proses pengambilan 

objek gambar harus dilakukan berkali-kali dan harus dalam kondisi yang berbeda-

beda baik lokasi atau pencahayaan agar nantinya saat diolah bisa memproses 

dalam keadaan yang berbeda-beda, Proses pengambilan titik sangat dipengaruhi 

oleh hasil edge detection (Yunifa Miftachul Arif & Achmad Sabar, 2010). 

Pada tahun 2011 dilakuakan penelitian pengenalan citra wajah 

menggunakan metode Gabor Wavelet oleh Agus Kurniawan, Akuwan Saleh, dan 

Nana Ramadijanti. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan Gabor 
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Wavelet adalah menghasilkan fitur-fitur khusus dari citra yang sudah diubah 

dengan menggunakan kernel. Keakuratan dengan menggunakan metode Gabor 

Wavelet ini adalah 86% - 97% dan kelemahan dari metode Gabor Wavelet adalah 

bergantung pada pencahayaan ruangan, ekspresi wajah dan jarak antara camera 

dengan wajah yang akan dideteksi (Agus Kurniawan, Akuwan Saleh, dan Nana 

Ramadijanti, 2011).  

Pada tahun 2013 dilakukan penelitian  face recognition using eigenfaces 

oleh Rajib Saha dan Debotosh Bhattacharjee. Pada penelitian ini menjelaskan 

bahwa dengan menggunakan salah satu aplikasi dari PCA (Principal Component 

Analysis) yaitu eigenfaces didapatkan keakuratan yang cukup baik dalam 

pengenalan wajah yaitu sekitar 96% dari 510 percobaan yang dilakukan (Rajib 

Saha dan Debotosh Bhattacharjee, 2013). 

Kemudian pada tahun 2014 dilakukan penelitian pengenalan wajah dengan 

metode PCA (Principal Component Analysis) oleh Halimah dan Tekad Matulatan. 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa metode PCA digunakan untuk mengenali 

wajah karena metode PCA dapat mengurangi dimensi ruang fitur, dimana dapat 

diperoleh fitur gambar berdimensi kecil dari intensitas gambar secara langsung 

dan mengurangi kegagalan dalam pengenalan wajah yang disebabkan oleh faktor 

intrapersonal, yaitu perbedaan tingkat pencahayaan, posisi, ekspresi wajah, serta 

aksesoris wajah seperti kacamata. Keakuratan dengan menggunakan metode PCA 

adalah 87% dan kelemahan metode PCA adalah tidak dapat mengatasi faktor 

intrapersonal dan pemisahan antar kelas masih kurang optimal (Halimah dan 

Tekad Matulatan ,2014). 
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Dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan bahwa setiap penelitian 

memiliki kelemahannya masing-masing dan mempunyai satu hal yang sama yaitu 

mengenali wajah yang terdeteksi dengan penggunaan pencahayaan yang berbeda-

beda. Pada penelitian ini akan digunakan metode PCA (Principal Component 

Analysis) karena metode PCA (Principal Component Analysis) dapat mengurangi 

dimensi ruang fitur, dimana dapat diperoleh fitur gambar berdimensi kecil dari 

intensitas gambar secara langsung dan mengurangi kegagalan dalam pengenalan 

wajah yang disebabkan oleh faktor intrapersonal, yaitu perbedaan tingkat 

pencahayaan, posisi, ekspresi wajah, serta aksesoris wajah seperti kacamata dan 

keakuratan dari metode PCA ini adalah 87% - 96% yang dapat dilihat pada 

penelitian 2013 dan 2014. 

Pada penelitian ini, kemudian diputuskan untuk pengenalan wajah 

digunakan metode eigenface, karena dari penilitian-penelitian diatas metode 

eigenface memiliki keakuratan pengenalan wajah yang paling tinggi diantara 

penelitian lainnya yaitu sebesar 87% - 96% dan hardware yang digunakan untuk 

proses deteksi wajah dan pengenalan wajah adalah webcam logitech C-615, 

karena memiliki kualitas piksel 1080p yang dapat membantu proses deteksi wajah 

dan pengenalan wajah. 

 

2.2 Pengenalan Wajah 

Pengenalan wajah adalah salah satu teknik computer vision yang 

digunakan agar sebuah computer dapat melakukan analisa pada citra wajah 

seseorang maupun citra wajah dari gambar dan menemukan identitas dari citra 

wajah tersebut dengan membandingkan hasil citra wajah yang ditangkap oleh 
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kamera dengan citra wajah yang tersimpan di dalam database (Rahim, 2013). 

Proses pengenalan wajah dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Pembuatan preprocessing image  untuk mengubah citra RGB menjadi citra 

grayscale 

2. Pembuatan deteksi wajah menggunakan haar cascade classifier 

3. Pembuatan segmentasi wajah untuk memisahkan wajah dengan 

background 

4. Pembuatan Ekstraksi fitur dengan menggunakan Eigenface untuk 

membedakan ciri wajah seseorang 

5. Pembuatan Euclidean Distance untuk proses pencocokan wajah. 

 

2.3 Haar Cascade Classifier 

Haar-cascade classifier adalah salah satu metode pendeteksian wajah 

dengan metode Viola dan Jones dengan menggunakan fitur simple haar-like yang 

mendapatkan representasi citra baru dengan menghasilkan kumpulan fitur citra 

integral dan mengurangi kompleksistas waktu dengan menggunakan boosting 

algoritm (Dabhade, S.A. 2012). 

Untuk Pembuatan haar cascade classifier itu sendiri digunakan  

haarcascade_frontalface_alt_tree.xml yang merupakan library yang telah 

disedikan oleh emgucv untuk proses deteksi frontal face. Pengklasifikasi haar 

cascade tersimpan pada file dengan ekstensi XML berfungsi untuk memutuskan 

bagaimana pengklasifikasian masing-masing lokasi keberadaan image (Heri 

Pratikno, 2014). 
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Gambar 2.1 Deteksi wajah dengan Haar Cascade Classifier, sumber : Heri 

Pratikno, 2014 

Berikut ini adalah konsep bagaimana Haar Cascade Classifier dapat 

melakukan proses pendeteksian wajah (Dwisnanto Putro, Teguh Bharata & 

Bondhan Winduratna, 2012). 

1. Haar akan membentuk sebuah gelombang persegi untuk mendapatkan 2 

dimensi, dimana dimensi tersebut satu terang dan satu gelap. 

2.  Setelah didapatkan 2 dimensi tersebut digunakan integral image untuk 

mencari fitur haar yang terdapat pada gambar atau wajah yang terdeteksi 

oleh kamera. 

3. Nilai fitur haar yang didapat dari integral image akan digabung menjadi 

satu classifier dengan menggunakan Adaboost 

4.  Setelah pengabungan classifier berhasil, cascade akan menentukan 

apakah melakukan proses pengklasifikasi apakah itu wajah atau bukan 

wajah. 

 

2.4 Segmentasi Wajah 
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Segmentasi wajah adalah proses memisahkan area pengamatan atau 

background dengan tiap wajah yang terdeteksi. Tujuan dari pembuatan 

segmentasi citra adalah memisahkan area pengamatan atau background dengan 

wajah yang terdeteksi oleh kamera dengan menggunakan haar-like feature, agar 

wajah mudah dianalisis dalam rangka mengenali wajah yang banyak melibatkan 

persepsi visual (Fika Tiara, 2011), dan mengurangi penyimpan data training 

image yang cukup besar karena untuk melakukan proses pengenalan dilakukan 

pengambilan training image sebanyak 30 untuk masing-masing orang. 

 

Gambar 2.2 Segmentasi Wajah, sumber : Data Primer, 2016. 

 

2.5 Eigenface 

Eigenface adalah salah satu teknik pengenalan pola wajah berdasarkan 

metode Principle Component Analysis (PCA). Prinsip dasar dari pengenalan 

wajah menggunakan eigenface adalah dengan mencari informasi bentuk wajah 

seseorang kemudian diubah menjadi sebuah nilai dan dibandingkan dengan 

informasi nilai-nilai yang terdapat didalam database. Metode eigenface pertama 

kali dikembangkan oleh Matthew Turk dan Alex Pentland dari Vision and 

Modeling Group, The Media Laboratory, Massachusetts Institute of Technology 
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pada tahun 1987. Metode ini disempurnakan lagi oleh Turk dan Pentland pada 

tahun 1991 (Matthew Turk & Alex, Pentland, 1991) 

Algoritma pengenalan wajah di-mulai dengan membuat matriks kolom 

dari wajah yang dimasukkan ke dalam database. Rata-rata vector citra (mean) dari 

matriks kolom dihitung dengan cara membaginya dengan jumlah banyaknya citra 

yang disimpan di dalam database. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk 

mendapatkan nilai eigenface (Muliawan Rizki, Irawan Beni & Brianorman Yulrio, 

2015). 

1. Pertama buatlah suatu himpunan yang terdiri dari seluruh training image 

yang telah diambil seperti persamaan (1). 

𝑆 = (Γ1, Γ2,… , ΓM) ……………………………………...……..………(1) 

Misalkan. S terdiri dari 2 training image dengan piksel 2x2 seperti gambar 

4.1 dan gambar 4.2 

 

Gambar 2.3 Nilai matriks training image pertama, sumber : Data 

Primer, 2016 

 

Gambar 2.4 Nilai matriks training image kedua, sumber : Data Primer, 

2016 

Benny Wijaya, Implementasi Pengenalan Wajah Menggunakan Eigenface untuk Pemeriksaan Identitas, 2016 
UIB Repository©2016



13 
 

Universitas Internasional Batam 
 

2. Kedua Lakukan pertambahan seluruh training image dan dibagi dengan 

jumlah training image untuk mendapatkan nilai tengah atau mean seperti 

persamaan (2). 

Ψ =
1

𝑀
∑  Γ𝑛

𝑀
𝑛=1 ………………………………………………………..…(2) 

Berikut ini adalah hasil pencarian nilai tengah dengan menggunakan 

matriks training image gambar 2.1 dan 2.2 

Ψ =
1

𝑀
∑  Γ𝑛

2

𝑛=1

 

    =
1

2
 [[ 

1 2
0 0

] + [
 3 0
 0 0

]] 

   =  [
2 1
0 1

] 

3. Setelah nilai tengah atau mean didapat hitunglah nilai selisih antara nilai 

training image dengan nilai tengah menggunakan persamaan (3). 

ϕi = Γi − Ψ …………………………………………………………..…(3) 

Berikut ini adalah Hasil pencarian nilai selisih dengan menggunakan nilai 

matriks mean dan training image diatas. 

ϕ1 = Γ1 − Ψ =  [ 
1 2
0 0

] − [
 2 1
 0 1

] 

= [
−1 1
0 1

] 

ϕ2 = Γ2 − Ψ =  [ 
3 0
0 0

] − [
 2 1
 0 1

] 

 =  [
1 −1
0 −1

] 

4. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai matriks kovarian (C) 

menggunakan persamaan (4). 

C = AA𝑇…………………………...…………………………..…………(4) 
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Berikut ini adalah hasil pencarian nilai matriks kovarian dengan 

menggunakan seluruh nilai matriks selisih. 

𝐶 =  

[
 
 
 

[
−1 1
   0 1

    
1 −1
0 −1

]  𝑥 [

−1  0
  1  1
  1  0

−1 −1

]

]
 
 
 

 

 =  [
4 2
2 2

] 

5. Setelah matriks kovarian didapat hitunglah nilai eigenvalue (λ) dan 

eigenvector (v) dari matriks kovarian (C) menggunakan persamaan (5) 

C x νi =  𝜆i x νi…………………………………….…….…...........….…(5) 

 Berikut ini adalah hasil pencarian nilai eigenvalue  

 (𝐶 − 𝜆𝐼) = 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 (𝜆𝐼 − 𝐶) = 0 

 𝜆 [
1 0
0 1

] − [
4 2
2 2

] = 0   

det [
 𝜆 − 4 −2
−2  𝜆 − 2

] = 0 

det = 𝜆2 − 5𝜆 + 4  

Dengan menggunakan hasil dari determinan diatas didapatkan nilai 

eigenvalue sebagai berikut.  

𝜆1 = 1 & 𝜆2 = 4  

Setelah eigenvalue didapat maka lakukan subtitusi pada matriks diatas 

untuk mendapatkan nilai eigenvector 

Untuk eigenvalue 𝜆1 = 1  

[
𝜆 − 4 −2
−2 𝜆 − 2

] [
𝑣1

𝑣2
] = [

0
0
] 

−𝑣1 + −2𝑣2 = 0
−2𝑣1 − 𝑣2      = 0

 

Berdasarkan hasil subtitusi diatas didapatkan nilai eigenvector v1  
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𝑉1 = [
1
0
] 

Untuk eigenvalue 𝜆2 = 4 

[
𝜆 − 4 −2
−2 𝜆 − 2

] [
𝑣1

𝑣2
] = [

0
0
] 

            −2𝑣2      = 0
−2𝑣1 + 2𝑣2      = 0

 

Berdasarkan hasil subtitusi diatas didapatkan nilai eigenvector v2  

𝑉2 = [
1
1
] 

Setelah eigenvector v1 dan v2 didapat makan matriks eigenvector dapat 

dibentuk seperti dibawah ini 

𝑣 =  [
1 1
0 1

] 

6. Proses terakhir adalah melakukan perkalian eigenvector dengan nilai 

selisih seperti persamaan (6) untuk mendapatkan nilai eigenface. 

𝜇𝑖 = ∑ 𝑣𝑖𝑘
𝑀
𝐾=1  𝜙𝑘………………………………………….…….......…..(6) 

𝜇1 = 𝑣 𝑥 𝜙1 

= [
1 1
0 1

] 𝑥 [
−1 1
0 1

] 

= [
−1 2
0 1

] 

𝜇2 = 𝑣 𝑥 𝜙2 

= [
1 1
0 1

] 𝑥 [
1 −1
0 −1

] 

= [
1 −2
0 −1

] 

 

2.6 Euclidean Distance 
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Euclidean distance adalah perhitungan jarak dari 2 buah titik dalam 

euclidean space. Dimana euclidean distance disini digunakan untuk mencari nilai 

terdekat antara nilai eigenface citra uji dengan nilai eigenface yang terdapat 

didalam database. Berikut ini adalah Proses pencarian nilai eigen terdekat dengan 

menggunakan euclidean distance (Rajib Saha & Bhattacharjeez Debotosh, 2013). 

1. Langkah pertama image wajah baru (Γnew) akan dilakukan proses 

pengenalan wajah dengan menghitung nilai eigen dari image wajah 

tersebut. Nilai eigen pada image wajah baru dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan (7) 

μnew = ν . ( Γnew − Ψ )………………………………………….........…(7) 

2. Setelah nilai eigen pada image wajah baru telah didapat, carilah nilai eigen 

terdekat dari training image yang terdapat di database dengan 

menggunakan euclidean distance seperti persamaan (8) 

εk = || Ω − Ωk ||…………………………………………………..…….(8) 

 

2.7 Web Camera 

Web camera atau webcam adalah salah satu hardware yang digunakan 

untuk menghubungkan kamera dengan PC untuk mengambil wajah seseorang atau 

merekamnya (Wibowo, 2010). Pada penelitian ini digunakan salah satu jenis web 

camera yaitu Logitech C-615 

 

Gambar 2.5 Logitech C-615, sumber : Data Primer ,2016 
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Logitech C-615 adalah salah satu web camera yang memiliki 1080p, 

dimana semakin besar pixel yang digunakan maka gambar yang dihasilkan juga 

semakin baik. Berikut ini adalah perbedaan pixel yang diambil menggunakan 

camera 320p dan 1080p. 

 

Gambar 2.6 Hasil gambar 320p, sumber : Data Primer, 2016 

 

Gambar 2.7 Hasil gambar 1080p, sumber : Data Primer, 2016 

Pada penilitian ini terdapat 2 kegunaan dalam pemakaian Logitech C-615 

yaitu : (Fika Tiara Puri, 2011) 

1. Untuk melengkapi data seseorang dengan foto, dimana foto ini akan 

disimpan kedalam database, yang nantinya akan dicocokkan dengan 

image wajah yang dicapture saat proses pemeriksaan identitas dilakukan 
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2. Untuk meng-capture image wajah seseorang pada saat proses 

pemeriksaan. Dengan menggunakan webcam, image wajah yang diambil 

akan dicocokan dengan image wajah yang tersimpan didalam database 

 

2.8 Database XML. 

XML (Extensible Markup Language) adalah struktur data yang 

menyimpan suatu nilai dari informasi yang disimpan dalam sebuah dokumen, 

notepad atau file dengan format XML. Database XML juga biasakan digunakan 

untuk menjelaskan jenis-jenis informasi yang didapat secara rinci. Jenis database 

XML ini kebanyakan digunakan untuk situasi di mana penyimpanan database 

harus praktis dan gampang dibuat (Bernard Renaldy Suteja, 2005) 

Database XML juga terbagi menjadi bebrapa jenis yaitu Well form adalah 

XML yang tidak melibatkan pendefinisian struktur informasi yang disimpan dan 

valid XML adalah XML yang melibatkan pendefinisian struktur inforamasi yang 

disimpan. Berikut ini adalah contoh format data XML (Bernard Renaldy Suteja, 

2005). 

 

2.8.1 XML Elements 

XML elemen terdiri dari pengguna yang menggambarkan data yang 

tersimpan dalam dokumen XML. Elemen terdiri dari 3 bagian yaitu : start tag, 

content , dan stop tag. Start tag adalah tag yang terdiiri dari nama elemen yang 

terlampir didalam sepasang simbol < >. content mrupakan tag yang terdiri dari 

data-data atau elemen-elemen tingkat rendah. Stop tag adalah tag yang terdiri dari 

Benny Wijaya, Implementasi Pengenalan Wajah Menggunakan Eigenface untuk Pemeriksaan Identitas, 2016 
UIB Repository©2016



19 
 

Universitas Internasional Batam 
 

nama elemen yang terlampir antara</ dan >. Berikut ini adalah contoh sample 

element (Bob Leasure & James Leasure, 2004). 

<name>Carnation</name> 

Contoh dari <name>Carnation</name> menjelaskan bahwa ada 3 bagian 

dari <name> element. Content dari elemen ini terdiri dari 1 bagian data yaitu 

Carnation. Berikut ini adalah contoh lain dari sebuah elemen (Bob Leasure & 

James Leasure, 2004). 

<plant> 

  <name>Carnation</name> 

  <scientificName>Dianthus</scientificName> 

  <onHand>40000</onHand> 

Contoh diatas menunjukan elemen <plant> element. Content ditemukan 

diantara start tag <plant> dan stop tag </plant>, dimana content terdiri dari 3 jenis 

data atau elmen tingkat rendah yaitu <name>, <scientificName. dan <onHand>. 

Ketiga elemen tersebut disebut sebagai sub element dari <plant> elemen dan 

masing-masing sub element terdiri dari start tag, content sendiri dan stop tag. 
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