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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1  Latar Belakang 

Teknologi pengenalan wajah (face recognition) telah dimanfaatkan dalam 

banyak hal, seperti pada proses otentifikasi dan identifikasi.  Pada proses 

otentifikasi, pengenalan wajah digunakan sebagai gerbang bagi pengguna (user) 

untuk dapat mengakses perangkat atau sistem, misalnya pada laptop dan 

smartphone. Identifikasi wajah merupakan gabungan antara proses deteksi wajah 

(face detection) dan proses pengenalan wajah (face recognition). Deteksi wajah 

berperan pada proses face localization yaitu proses untuk mencari ukuran dan 

posisi wajah pada citra (Oliver, 2001). Dengan adanya face detection, wajah tidak 

harus berada pada posisi tertentu pada citra, sehingga memberikan kemudahan 

dalam pengambilan citra (capturing).  

Pengenalan wajah digunakan untuk mencocokkan data wajah pada citra 

dengan data wajah yang ada pada database, sehingga identitas pemilik wajah 

dapat diketahui. Selain itu, karena pengenalan wajah merupakan passive 

technology (dapat  bekerja walaupun tanpa kerjasama user) dan dapat berkerja 

pada jarak yang jauh dari user, maka pengenalan wajah juga digunakan pada 

teknologi surveillance (pengawasan) di tempat umum seperti di bandara (Iridian 

Technologies, 2012). 

Citra yang digunakan pada proses deteksi wajah dan pengenalan wajah 

berbentuk still image baik bersumber dari gambar maupun dari image sequence.  

Still image adalah informasi visual yang tidak bergerak misalkan grafik dan 

gambar, sedangkan image sequence adalah urutan gambar (frame image) yang 

ditangkap dari media seperti kamera, medical imaging device, dan sumber lainnya 

dan dapat ditampilkan kembali (Gregory, 2003).  
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Penelitian mengenai deteksi wajah dan pengenalan wajah telah banyak 

dilakukan. Namun, kebanyakan penelitian berfokus pada pembahasan salah satu 

bagian saja yaitu deteksi wajah atau pengenalan wajah. Maka dari itu, penelitian 

ini dimaksudkan untuk membahas mengenai deteksi wajah dan pengenalan wajah, 

serta bagaimana mengkombinasikan keduanya. Sehingga diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai proses deteksi 

wajah sampai pengenalan wajah dan hubungan keduanya. 

Metode yang dipilih untuk proses deteksi wajah adalah Modified Hausdorff 

Distance (MHD) dan untuk proses pengenalan wajah adalah Principan 

Component Analysis (PCA), karena kedua metode tersebut terbukti efektif 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Oliver, 2001; Andri, 2010), dan relatif 

mudah untuk diimplementasikan. 

MHD merupakan pengembangan dari Hausdorff Distance (HD). HD 

bekerja dengan menghitung nilai kesamaan (similarity) antara dua set titik yang 

dikenal juga dengan nilai hausdorff distance.  MHD sendiri merupakan HD yang 

dikhususkan untuk image processing (Dubuisson, 1994). Perbedaan antara MHD 

dengan HD adalah pada persamaan yang digunakan, MHD menggunakan 

persamaan yang telah dimodifikasi. Secara sederhana MHD bekerja dengan 

membandingkan set titik citra dengan set titik face model. Face model adalah 

model wajah yang dihasilkan dari proses training dengan menggunakan algoritma 

genetika pada sejumlah training image. Training image adalah image wajah 

dengan ukuran tertentu yang di-crop (dipotong) pada posisi yang sama. 

PCA pada dasarnya merupakan teknik statistik untuk mencari pola (pattern) 

pada suatu data dan mereduksi pola tersebut dengan memperkecil dimensinya 

tetapi tidak banyak menghilangkan informasi (Lindsay, 2002). Ketika PCA 

diaplikasikan pada proses pengenalan wajah, maka PCA digunakan untuk mencari 

nilai eigenvector dari citra wajah. Kemudian dicari vektor weight dari eigenvector, 

untuk dibandingkan dengan vektor weight yang ada pada database, dan dengan 

treshold tertentu ditentukan apakah wajah pada citra dikenali atau tidak. 



3 

Yopi, 2013 

RANCANG BANGUN MODEL WAJAH UNTUK MENDUKUNG PROSES IDENTIFIKASI WAJAH DENGAN 
METODE MODIFIED HAUSDORFF DISTANCE (MHD) DAN PRINCIPAL COMPONTENT ANALYSIS 
(PCA) PADA IMAGE SEQUENCE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada skripsi ini meliputi :  

1. Bagaimanakah cara pembuatan face model dengan algoritma genetika ? 

2. Bagaimana penggunaan face model untuk deteksi wajah dengan metode 

MHD ? 

3. Bagaimana proses pengenalan wajah dengan metode PCA ? 

4. Bagaimana cara menggunakan  metode MHD dan metode PCA untuk  

mendeteksi dan mengenali wajah pada image sequence yang berasal dari 

webcam ? 

 1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada skripsi ini yaitu : 

1. Data image sequence berasal dari webcam (Logitech C110) dengan 

resolusi 640x480 piksel dengan framerate 30 fps. 

2. Kondisi pencahayaan pada kondisi ideal (merata). 

3. Face detection dan face recognition hanya berlaku pada bagian depan 

wajah (front face). 

 1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu : 

 Membuat face model yang akan digunakan pada proses deteksi wajah. 

 Mencari akurasi deteksi wajah dengan metode MHD dan akurasi 

pengenalan wajah dengan PCA. 

 Membuat aplikasi yang dapat mendeteksi dan mengenali wajah. 

 1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

 Mengetahui proses pembuatan face model dengan algoritma genetika. 

 Mengetahui implementasi proses deteksi wajah dengan MHD dan proses 
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pengenalan wajah dengan PCA. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan metode MHD dan PCA. 

 Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

mengenai face processing. 

 1.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu : 

 Metode pengumpulan data 

Yaitu dengan metode studi literatur terhadap berbagai referensi yang 

berkaitan dengan metode-metode yang digunakan pada skripsi ini, 

baik berbentuk buku, jurnal, dan tugas akhir. 

 Metodologi pengembangan perangkat lunak 

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah 

metodologi waterfall. 

 1.7  Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN TEORI 

 Bab kajian pustaka berisi penjelasan beberapa teori yang mendasari 

penelitian ini, terutama mengenai algoritma MHD, PCA, dan algoritma 

genetika. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab metodologi penelitian berisi perancangan desain dan 
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requirement dari aplikasi yang akan dihasilkan, baik itu algoritma maupun 

struktur datanya. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang penjabaran hasil penelitian beserta pembahasan hasil 

penelitian tersebut.  

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam 

penelitian dan juga intisari dari BAB IV.  

 

 


