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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Face Recognition (Pengenalan Wajah) 

Teknologi pengenalan wajah secara digital atau lebih sering dikenal dengan 

face recognition. Secara umum cara kerjanya adalah dengan mengkonversikan foto, 

sketsa, dan gambar video menjadi serangkaian angka, yang disebut dengan 

faceprint kemudian membandingkannya dengan rangkaian angka lain yang 

mewakili wajah-wajah yang sudah dikenal. Secara garis besar proses pengenalan 

citra wajah oleh sistem dapat dibagi menjadi lima tahap, yaitu: (Wiryadinata dkk., 

2016) 

1. Deteksi 

2. Pengenalan Posisi 

3. Normalisasi 

4. Pengkodean 

5. Perbandingan.  

Pemakaian identifikasi biometrik dapat dijadikan sebagai suatu alternatif 

untuk pengamanan sistem. Identifikasi biometrik didasarkan pada karakteristik 

alami manusia, yaitu karakteristik fisiologis dan karakteristik perilaku seperti 

wajah, sidik jari, suara, telapak tangan, iris dan retina mata, DNA, dan tandatangan. 

Identifikasi biometrik memiliki keunggulan dibanding dengan metode 

konvensional dalam hal tidak mudah dicuri atau digunakan oleh pengguna yang 

tidak berwenang karena pengidentifikasian yang digunakan adalah hal-hal yang 

hanya dimiliki orang tersebut dan tidak mungkin sama dengan orang lain atau 

dimiliki oleh orang lain. Wajah sebagai salah satu yang dapat digunakan sebagai 
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identifikasi seseorang. telah banyak digunakan sebagai pengenal bagi 

seseorang sebagai contoh narapidana atau buron agar mudah dilacak keberadaannya 

dalam bentuk berbagai rupa. Berbagai metode telah diperkenalkan oleh para 

peneliti dan ilmuan mengenai cara untuk mengenali wajah dengan benar. Akan 

tetapi seiring dengan berjalannya waktu terdapat permasalahan mengenai 

penerapan metode pengenalan wajah yang tetap dapat mengenali suatu wajah, baik 

ketika dalam kondisi ekspresi wajah yang berbeda, tingkat cahaya yang berbeda, 

maupun ketika terdapat suatu penghalang yang menutupi sebagian wajah.(Desiani, 

2007). 

2.2 Deep Neural Network 

Deep Neural Network (DNN) adalah artificial neural network yang 

memiliki banyak layer. Pada umumnya, deep neural network memiliki lebih dari 3 

layers (input layer, N hidden layers, output layer), dengan kata lain adalah MLP 

dengan lebih banyak layer. Karena ada relatif banyak layer, disebutlah deep. Proses 

pembelajaran pada DNN disebut sebagai deep learning. Jaringan neural network 

pada DNN disebut deep neural network (Gotama, 2018). 

𝑓
𝑖= 𝜎 (∑ 𝑢𝑗,𝑖𝜎(∑ 𝑣𝑘,𝑗𝜎

𝐻1
𝑘=1 (∑ 𝑥𝑚𝑤𝑚,𝑘 + 𝛽𝑘

𝑀
𝑚=1 )+ 𝛾𝑗)+ 𝜆𝑖

𝐻2
𝑗=1 )

 
(1) 

Cara melatih deep neural network, salah satunya dapat menggunakan 

backpropagation. Seperti pada bagian sebelumnya, hanya perlu menurunkan 

rumusnya saja. Penurunan diserahkan pada pembaca sebagai latihan (Gotama, 

2018). 

Deep network terdiri dari banyak layer dan synapse weight, karenanya 

estimasi parameter pada model susah dilakukan. Arti filosofisnya adalah 

susah/lama untuk menentukan relasi antara input dan output. Walaupun deep 
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learning sepertinya kompleks, tetapi dapat bekerja dengan baik untuk permasalahan 

praktis . Deep learning dapat menemukan relasi “tersembunyi” antara input dan 

output, yang tidak dapat diselesaikan menggunakan multilayer perceptron (3 

layers). Perhatikan, satu langkah feedforward memiliki analogi dengan 

transformasi. Jadi, input ditransformasikan secara non-linear sampai akhirnya pada 

output, berbentuk distribusi class-assignment (Gotama, 2018). 

 
Gambar 2.1 Arsitektur Deep Neural Network 

Banyak orang percaya deep neural network lebih baik dibanding neural 

network yang lebar tapi sedikit layer, karena terjadi lebih banyak transformasi. 

Maksud lebih banyak transformasi adalah kemampuan untuk merubah input 

menjadi suatu representasi (tiap hidden layer dapat dianggap sebagai salah satu 

bentuk representasi input) dengan langkah hierarchical. Seperti contoh 

permasalahan XOR, permasalahan non-linearly separable pun dapat diselesaikan 

apabila kita dapat mentransformasi data (representasi data) ke dalam bentuk 

linearly separable pada ruang yang berbeda. Keuntungan utama deep learning 

adalah mampu merubah data dari non-linearly separable menjadi linearly separable 

melalui serangkaian transformasi (hidden layers). Selain itu, deep learning juga 

mampu mencari decision boundary yang berbentuk non-linear, serta 

mengsimulasikan interaksi non-linear antar fitur. Karena memiliki banyak 
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parameter, proses latihan ANN pada umumnya lambat. Ada beberapa strategi untuk 

mempercepat pembelajaran menggunakan deep learning, misalnya: regularisasi, 

successive learning , dan penggunaan autoencoder . Sebagai contoh, arti successive 

learning adalah jaringan yang dibangun secara bertahap. Misal kita latih ANN 

xdengan 3 layers, kemudian kita lanjutkan 3 layers tersebut menjadi 4 layers, lalu 

kita latih lagi menjadi 5 layers, dst. Menggunakan deep learning harus hati-hati 

karena pembelajaran cenderung divergen (artinya, minimum squared error belum 

tentu semakin rendah seiring berjalannya waktu – swing relatif sering) (Gotama, 

2018). 

2.3 Backpropagation 

2.3.1. Metode Backpropagation 

Perambatan galat mundur (backpropagation) adalah sebuah metode 

sistematik untuk pelatihan multiplayer jaringan saraf tiruan. Metode ini memiliki 

dasar matematis yang kuat, obyektif dan algoritma ini mendapatkan bentuk 

persamaan dan nilai koefisien dalam formula dengan meminimalkan jumlah 

kuadrat galat error melalui model yang dikembangkan (training set) (Kiki, 2004). 

a. Dimulai dengan lapisan masukan, hitung keluaran dari setiap elemen 

pemroses melalui lapisan luar. 

b. Hitung kesalahan pada lapisan luar yang merupakan selisih antara data 

aktual dan target. 

c. Transformasikan kesalahan tersebut pada kesalahan yang sesuai di sisi 

masukan elemen pemroses. 
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d. Propagasi balik kesalahan-kesalahan ini pada keluaran setiap elemen 

pemroses ke kesalahan yang terdapat pada masukan. Ulangi proses ini 

sampai masukan tercapai. 

e. Ubah seluruh bobot dengan menggunakan kesalahan pada sisi masukan 

elemen dan luaran elemen pemroses yang terhubung. 

 

 

 

2.3.2. Langkah-langkah Algoritma Backpropagation 

a. Algoritma Pelatihan 

  Pelatihan suatu jaringan dengan algoritma backpropagation meliputi dua 

tahap : perambatan maju dan perambatan mundur. 

 Selama perambatan maju, tiap unit masukan (xi) menerima sebuah 

masukan sinyal ini ke tiap-tiap lapisan tersembunyi z1,…..,zp. Tiap unit tersembunyi 

ini kemudian menghitung aktivasinya dan mengirimkan sinyalnya (zj) ke tiap unit 

keluaran. Tiap unit keluaran (yk) menghitung aktivasinya (yk) untuk membentuk 

respon pada jaringan untuk memberikan pola masukan. Selama pelatihan, tiap unit 

keluaran membandingkan perhitungan aktivasinya yk dengan nilai targetnya tk 

untuk menentukan kesalahan pola tersebut dengan unit itu. Berdasarkan kesalahan 

ini, faktor δk (k = 1,..,m) dihitung. δk digunakan untuk menyebarkan kesalahan pada 

unit keluaran yk kembali ke semua unit pada lapisan sebelumnya (unit-unit 

tersembunyi yang dihubungkan ke yk). Juga digunakan (nantinya) untuk 

mengupdate bobot-bobot antara keluaran dan lapisan tersembunyi. Dengan cara 

yang sama, faktor (j = 1,…,p) dihitung untuk tiap unit tersembunyi z j. Tidak perlu 
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untuk menyebarkan kesalahan kembali ke lapisan masukan, tetapi δj digunakan 

untuk mengupdate bobot-bobot antara lapisan tersembunyi dan lapisan 

masukan.(Kiki, 2004) 

  Setelah seluruh faktor δ ditentukan, bobot  untuk semua lapisan diatur secara 

serentak. Pengaturan bobot wjk (dari unit tersembunyi zj ke unit keluaran yk) 

didasarkan pada faktor δk dan aktivasi zj dari unit tersembunyi zj. didasarkan pada 

faktor δj dan dan aktivasi xi unit masukan. Untuk langkah selengkapnya adalah 

(Kiki, 2004): 

Langkah 0: Inisialisasi bobot. (sebaiknya diatur pada nilai acak yang kecil), 

Langkah 1: Jika kondisi tidak tercapai, lakukan langkah 2-9, 

Langkah 2: Untuk setiap pasangan pelatihan, lakukan langkah 3-8, 

Perambatan Maju 

Langkah 3: Tiap unit masukan (xi, i = 1,…, n) menerima sinyal xi dan 

menghantarkan sinyal ini ke semua unit lapisan di atasnya (unit tersembunyi), 

Langkah 4 : Setiap unit tersembunyi (xi, i = 1,…, p) jumlahkan bobot sinyal 

masukannya, 

𝑧_𝑖𝑛𝑗 =  𝑣𝑜𝑗 +  ∑

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 𝑣𝑖𝑗 (4) 

 voj = bias pada unit tersembunyi j aplikasikan fungsi aktivasinya untuk menghitung 

sinyal keluarannya, zj = f (z_inj), dan kirimkan sinyal ini ke seluruh unit pada 

lapisan diatasnya (unit keluaran). 

Langkah 5: Tiap unit keluaran (yk, k = 1,…, m) jumlahkan bobot sinyal 

masukannya, 
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𝑦_𝑖𝑛𝑘 =  𝑤𝑜𝑘 +  ∑

𝑛

𝑗=1

𝑧𝑗 𝑤𝑗𝑘 (5) 

wok = bias pada unit keluaran k dan aplikasikan fungsi aktivasinya untuk 

menghitung sinyal keluarannya, yk = f (y_ink). 

Perambatan Mundur 

Langkah 6: Tiap unit keluaran (yk , k = 1,…, m) menerima pola target yang saling 

berhubungan pada masukan pola pelatihan, hitung kesalahan informasinya, 

𝛿𝑘 =  (𝑡𝑘 –  𝑦𝑘) 𝑓1 (𝑦_𝑖𝑛𝑘) (6) 

hitung koreksi bobotnya (digunakan untuk memperbaharui wjk nantinya), 

𝛥𝑤𝑗𝑘 =  𝛼 𝛿𝑘 𝑧 (7) 

hitung koreksi biasnya (digunakan untuk memperbaharui wok nantinya), dan 

kirimkan δk ke unit-unit pada lapisan dibawahnya, 

Langkah 7: Setiap unit lapisan tersembunyi (zj, j = 1,…, p) jumlahkan hasil 

perubahan masukannya (dari unit-unit lapisan diatasnya),  

∆_𝑖𝑛𝑗 =  ∑

𝑚

𝑘=1

𝛿𝑘 𝑤𝑗𝑘 (8) 

 kalikan dengan turunan fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi 

kesalahannya, 

𝛿𝑗 =  𝛿_𝑖𝑛𝑗 𝑓1 (𝑧_𝑖𝑛𝑗)   (9) 

hitung koreksi bobotnya (digunakan untuk memperbaharui voj nanti), 

Langkah 8: Tiap unit keluaran (yk, k = 1.. m) update bias dan bobotnya (j = 0,…, 

p): 

𝑤𝑗𝑘 (𝑏𝑎𝑟𝑢)  =  𝑤𝑗𝑘 (𝑙𝑎𝑚𝑎) +  𝛥 𝑤𝑗𝑘  (10) 

Tiap unit lapisan tersembunyi (zj, j = 1,…, p) update bias dan 
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bobotnya 

(i = 0,…,n) : 

𝑣𝑖𝑗 (𝑏𝑎𝑟𝑢)  =  𝑣𝑖𝑗 (𝑙𝑎𝑚𝑎) +  𝛥 𝑣𝑖𝑗 (11) 

Langkah 9: Test kondisi berhenti. 

c. Prosedur Pengujian 

Setelah pelatihan, jaringan syaraf backpropagation diaplikasikan dengan 

hanya menggunakan tahap perambatan maju dari algoritma pelatihan. Prosedur 

aplikasinya adalah sebagai berikut:(Kiki, 2004) 

Langkah 0: Inisialisasi bobot (dari algoritma pelatihan). 

Langkah 1: Untuk tiap vektor masukan, lakukan langkah 2-4. 

Langkah 2: for i = 1,…, n : atur aktivasi unit masukan xi . 

Langkah 3: for j = 1,…, p :  

𝑧_𝑖𝑛𝑗 =  𝑣𝑜𝑗 +  ∑

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 𝑣𝑖𝑗 (12) 

𝑧𝑗 =  𝑓 (𝑧_𝑖𝑛𝑗)  (13) 

Langkah 4: for k = 1,…, m : 

𝑦_𝑖𝑛𝑘 =  𝑤𝑜𝑘 +  ∑𝑛
𝑗=1 𝑧𝑗 𝑤𝑗𝑘   (14) 

𝑦𝑘 =  𝑓 (𝑦_𝑖𝑛𝑘) (15) 

Langkah 5: Jika yk ≥ 0,5 maka yk = 1, else yk = 0.  
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