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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Face Recognition 

Sistem pengenalan wajah atau face recognition system adalah aplikasi 

komputer yang mampu melakukan identifikasi atau verifikasi seseorang dari citra 

digital. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan membandingkan fitur 

wajah pada citra dengan wajah yang sudah disimpan sebelumnya di database 

(Delac dan Grgic, 2007). Bartleet (2008) menyampaikan bahwa, pada dasarnya 

terdapat tiga langkah yang umumnya dilakukan dalam proses pengenalan wajah 

yaitu: 

a. Citra wajah diambil dari sebuah perangkat keras dan ditransmisikan ke server 

untuk verifikasi atau identifikasi. 

b. Citra tersebut disimpan dengan hasil kompresi (low-capacity) untuk digunakan 

sebagai verifikasi atau identifikasi 

c. Beberapa citra wajah yang disimpan tersebut menjadi sebuah himpunan yang 

digunakan sebagai pembanding ketika sedang melakukan proses identifikasi 

wajah seseorang. 

Metode pengenalan wajah dapat dibagi menjadi dua jenis kategori, metode 

berbasis penampilan (appearance-base method) dan metode berbasis fitur 

(featured-based method) (Delac, Grgic, dan Bartleet 2008).  Pada pengenalan wajah 

berbasis penampilan umumnya algoritma mengidentifikasi wajah dengan 

melakukan ekstraksi titik penting seperti besar hidung atau rahang. Kategori ini 

umumnya dilakukan pada citra 2 dimensi dengan ukuran lebih besar dari 1.000 

piksel citra. Metode berbasis fitur dilakukan umumnya pada citra 3 dimensi dengan 
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mendeteksi kedalaman hidung, wajah, dan sebagainya. Tantangan dalam proses 

pengenalan wajah apabila melakukannya dengan berdasarkan citra wajah yang asli 

adalah proses akan menjadi cukup sulit apabila citra wajah tidak dilakukan 

pengurangan ukuran dan dimensinya. 

Sistem pengenalan wajah adalah salah satu aplikasi identifikasi yang paling 

relevan dalam bentuk analisa gambar berupa sistem otomatis yang dirancang dan 

dibangun menyerupai kemampuan manusia dalam pengenalan wajah (Rathod, 

Jadav, dan Pandya, 2013). Sistem pengenalan wajah juga merupakan sistem 

biometric yang digunakan sebagai standar keamanan dan privasi dalam penerapan 

teknologi (Rathod, Jadav dan Pandya, 2013). 

Rathod, Jadav, dan Pandya (2013) berpendapat bahwa, terdapat dua tahap 

yang berbeda dalam proses pengenalan wajah, yaitu tahap verifikasi dan tahap 

identifikasi. Proses dengan membandingkan 1:1 untuk menentukan apakah wajah 

tersebut benar disebut sebagai proses verifikasi. Sedangkan, proses identifikasi 

adalah proses yang membandingkan 1:N wajah yang terdeteksi dengan wajah yang 

tersimpan dalam media penyimpanan. N merupakan banyak citra pelatihan wajah 

yang digunakan dalam proses perbandingan. Proses pengenalan wajah dari awal 

hingga akhir dijabarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Proses tahapan pengenalan wajah  
(Sumber : Rathod, Jadav, dan Pandya, 2013) 
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 Kwok-Wai Wong, dkk (2000) berpendapat bahwa, face detection 

merupakan teknologi komputer yang digunakan dalam berbagai aplikasi untuk 

mengidentifikasi wajah manusia dalam sebuah citra. Algoritma face detection 

umumnya fokus dengan mendeteksi wajah manusia tampak depan. Hal tersebut 

serupa dengan deteksi objek dengan membandingkan setiap bit antra citra. Citra 

wajah dicocokan dengan citra wajah yang tersimpan didalam database. 

 
2.2 Algoritma Eigenface 

Eigenface merupakan algoritma pengenalan pola wajah berdasarkan 

Principle Component Analysis (PCA) (Fatta ,2006). PCA merupakan sebuah cara 

statistik yang menggunakan tranformasi orthogonal untuk mengubah serangkaian 

data hasil dari observasi menjadi nilai nilai variabel yang berkorelasi linear yang 

ditemukan pada 1901 oleh Karl Pearson (Kuttler, 2013). Pada algoritma ini 

membutuhkan perhitungan nilai eigenvalue dan eigenvector dari data matriks yang 

ada.  Menurut Kuttler (2013), eigenvalue merupakan nilai skalar dari sebuah 

matriks sedangkan eigenvector adalah vektor bujur sangkar yang dapat 

mendefinisikan matriks tersebut.  

Perhitungan eigenvalue dan eigenvector pada sebuah matriks dapat 

dilakukan berbagai cara. Salah satu caranya menggunakan teknik singular value 

decomposition (SVD). SVD dijelaskan oleh Kuttler sebagai teknik untuk 

mendekomposisi matriks dengan tujuan untuk mempermudah pengolahan data. 

Secara garis besar Singular Value Decomposition akan menghasilkan 3 matriks 

hasil dekomposisi dengan salah satunya mengandung eigenvalue dan eigenvector 

sebuah matriks (Kuttler, 2013). 
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Metode Eigenface pertama kali dikembangkan oleh Matthew Turk dan Alex 

Pentland dari Vision and Modeling Group, The Media Laboratory, Massachusetts 

Institute of Technology pada tahun 1987. Metode ini disempurnakan lagi oleh Turk 

dan Pentland pada tahun 1991. Algoritma pengenalan wajah dimulai dengan 

membuat matriks kolom dari wajah yang dimasukkan ke dalam database. Rata-rata 

vektor citra (mean) dari matriks kolom dihitung dengan cara membaginya dengan 

jumlah banyaknya citra yang disimpan di dalam database. 

Menurut Turk, tahapan-tahapan yang dilakukan pada Algoritma Eigenface 

sebagai berikut. 

i. Peroleh citra wajah I1, I2, ..., IM  (training faces). Sebagai catatan citra 

wajah harus berada di tengah dan memiliki ukuran yang sama antar 

citra 

ii. Representasikan setiap citra Ii sebagai vektor  i 

iii. Hitung rata-rata vektor wajah  

Ψ 	
1

Γ  

iv. Cari selisih (ϕ) antara training image (Ґi) dengan rata-rata (). 

	 Γ 	Ψ …(2.2) 

v. Hitung nilai matriks kovarian (C). 

	
1

	  

	 	 … 	 	  …(2.3) 

vi. Hitung nilai eigenvalue ( ) dan eigenvector ( ) dari kovarian C 

	 	  

…(2.1)
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	 	 	 	 	 	    ...(2.4) 

vii. Setelah eigenvector (v) diperoleh, maka eigenface ( ) dapat dihitung 

	 ∑ , 	  …(2.5) 

Notasi : 

Ii : citra wajah dalam piksel dua dimensi  

i : citra wajah yang telah dijadikan kedalam satu dimensi vektor 

 : rata-rata citra wajah 

 : jumlah wajah pelatihan 

 : selisih antara vektor pelatihan wajah dengan rata-rata citra wajah 

 : eigenvalue 

 : eigenvector 

C : kovarian 

AT : matriks yang di transpose 

 Proses yang dilakukan setelah melakukan perhitungan eigenface dari 

training set citra wajah yang ada adalah proses pengenalan wajah. Citra wajah yang 

baru akan dihitung jaraknya dan akan dibandingkan dengan data jarak pada training 

set citra pada database. Hasil perbandingan tersebut akan dicari jarak terpendek 

menggunakan Euclidean distance. Tahapan pengenalan wajah dilakukan sebagai 

berikut. 

i. Sebuah citra wajah baru (new), akan dihitung eigenfacenya. 

Γ Ψ  

Ω , , … ,  …(2.6) 
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ii. Hitung jarak antara citra wajah baru dengan citra wajah yang ada 

pada basis data 

	 	  ...(2.7) 

iii. Dicari jarak minimum hasil dari perhitungan diatas. Apabila jarak 

minimum lebih kecil dari batas threshold yang ditentukan maka 

wajah tersebut dikenali. 

	  …(2.8) 

Notasi : 

 : eigenface baru  

new : citra wajah baru yang telah dijadikan kedalam satu dimensi vektor 

 : nilai perhitungan Euclidean distance 

	  : nilai positif selisih antara vektor bobot citra wajah baru dengan  

citra wajah pelatihan 

 : threshold citra wajah 

 
2.3 Euclidean Distance 

Euclidean distance atau sering juga disebut Euclidean metric adalah jarak 

antara dua titik didalam sebuah ruang Euclidean (Krislock dan Wolkowicz, 2011). 

Ruang euclidean diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani 

untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Euclidean ini berkaitan dengan 

Teorema Pythagoras dan biasanya diterapkan pada berbagai dimensi pada bidang 

geometri. 

Deza (2009) juga bependapat bahwa Euclidean distance antara titik p dan q 

adalah panjang jarak yang menghubungkan kedua titik tersebut. Di dalam koordinat 
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kartesius, jika p = (p1,p2,..,pn) dan q = (q1,q2,..,qn) adalah dua titik di dalam n-ruang 

Euclidean, maka jarak (d) dari p ke q ataupun sebaliknya menjadi sebagai berikut. 

i. Euclidean distance untuk perhitungan antar 2 titik 

, 	 ⋯  …(2.9) 

ii. Euclidean distance untuk perhitungan antar 2 vektor atau lebih 

,  

Notasi : 

,  : vektor atau sebuah nilai titik koordinat   

 : banyaknya nilai dalam sebuah vektor 

 

 
2.4 Sistem Presensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), presensi didefinisikan 

sebagai pre-sen-si/présénsi/ atau kehadiran. Secara umum terdapat dua jenis sistem 

presensi yang banyak digunakan yaitu sistem presensi manual dan sistem presensi 

otomatis. Sistem presensi manual adalah sistem yang proses pendataannya masih 

menggunakan tulisan tangan. Sedangkan, sistem presensi otomatis adalah sistem 

yang proses pendataannya sudah menggunakan alat terkomputerisasi (Irawan, 

2012). 

Jogiyanto (2005) menguraikan definisi sistem menjadi dua kategori dengan 

dua pendekatan yang berbeda. Pertama adalah berdasarkan prosedur di mana 

mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang 

saling berhubungan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

…(2.10)
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suatu tujuan tertentu. Kedua berdasarkan elemen atau komponen dengan pengertian 

bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Terdapat tujuh elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, input, 

proses, output, batasan, kontrol, dan lingkungan. Tujuan dari sebuah sistem dapat 

hanya satu atau banyak untuk mengarahkan arah kerja sistem. Input, proses, dan 

output menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem karena sebuah 

sistem pasti membutuhkan input untuk diproses dan mengeluarkan sebuah hasil 

berupa output yang diinginkan. Batas atau boundary merupakan pemisah antara 

sistem dengan lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, 

dan kemampuan sistem. Sedangkan, kontrol diwujudkan menggunakan umpan 

balik (feedback) untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuannya 

(Jogiyanto, 2005).
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