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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengenalan citra wajah merupakan suatu metode yang saat ini sudah 

banyak sekali digunakan. Metode pengenalan citra wajah ini digunakan untuk hal-

hal yang sangat penting sampai untuk mempermudah seseorang untuk menandai 

temannya pada social media. 

Pengenalan citra wajah adalah suatu cara untuk mengetahui identitas 

seseorang yang dapat dilakukan secara langsung dengan kamera, CCTV dan 

berdasarkan gambar yang telah diambil yang kemudian baru diproses untuk 

mengenali wajah orang tersebut. Namun, untuk program pengenalan citra wajah 

ini biasanya hanya beberapa wajah yang telah dilatih yang dapat diketahui datanya 

sedangkan untuk data yang berisi informasi semua orang hanya dimiliki oleh 

instansi pemerintahan atau inteligensi pemerintahan. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini, telah terdapat banyaknya metode 

pendeteksian wajah dan pengenalan citra wajah yang telah dibuat oleh para 

peneliti. Untuk pendeteksian wajah, metode yang sering digunakan adalah Haar. 

Diperlukannya pendeteksian wajah terlebih dahulu karena perlu diketahui pada 

gambar ada wajah yang terdeteksi atau tidak. Untuk pengenalan wajah terdapat 

metode ekstraksi fitur yaitu PCA (Principal Component Analysis), LDA (Linear 

Discriminant Analysis), DWT (Discrete Wavelet Transform), DFT (Discrete 

Fourier Transform), dan lain-lain. 
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Salah satu metode ekstraksi fitur yang dapat digunakan adalah Discrete 

Cosine Transform (DCT). Metode DCT ini diharapkan dapat memberikan hasil 

yang maksimal dalam ekstraksi fitur dibandingkan dengan metode lain karena 

metode ini setelah didapatkan koefisiennya hanya beberapa angka saja yang 

diambil (Syed Ali Khayam, 2003). 

Dengan berkembangnya jaman, muncul suatu metode jaringan syaraf 

tiruan yang saat ini sering digunakan untuk mempelajari sistem, kebiasaan yang 

sering dilakukan, memperkirakan nilai, dan lain-lain dari suatu problematika 

ataupun seorang manusia. Pada jaringan syaraf tiruan ini terdapat tiga layer 

seperti layer masukkan (input layer), layer tersembunyi (hidden layer) dan layer 

keluaran (output layer). Pada bagian inilah pembelajaran dari jaringan syaraf 

tiruan bekerja. Sampai saat ini, terdapat beberapa macam metode jaringan syaraf 

tiruan seperti LVQ (Learning Vector Quantization), back propagation, BAM 

(Bidirectional Associative Memory), dan lain-lain. 

Salah satu metode dari beberapa macam metode jaringan syaraf tiruan 

yang dapat diimplementasikan pada pengenalan wajah adalah metode RBF 

(Radial Basis Function). Metode RBF ini yang hanya memiliki satu layer 

tersembunyi diharapkan dapat bekerja lebih cepat dibandingkan dengan metode 

jaringan syaraf tiruan lainnya karena seseorang tidak mau menunggu terlalu lama 

untuk mengetahui identitas dari gambar wajah yang ada. 

Berdasarkan jurnal penelitian oleh para peneliti, pada metode LDA 

(Linear Discriminant Analysis) tingkat keberhasilannya sebesar 92,35% dari total 

170 gambar yang berarti ada tiga belas citra gambar yang error (Byung-Joo Oh, 
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2007). Pada metode yang sama yaitu LDA hanya saja digabungkan dengan 

jaringan syaraf tiruan RBF, tingkat keberhasilannya lebih baik yaitu 93,53% dari 

170 gambar yang berarti ada sebelas citra gambar yang error (Byung-Joo Oh, 

2007). Sesuai dengan informasi yang telah disebutkan, penggabungan metode dari 

pengenalan citra wajah dan jaringan syaraf tiruan dapat meningkatkan hasil dari 

pengenalan citra wajah yang diharapkan dalam menggunakan metode DCT 

(Discrete Cosine Transform) dan jaringan syaraf tiruan RBF (Radial Basis 

Function) dapat memberikan hasil maksimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan 

pengenalan citra wajah dengan menggunakan metode ekstraksi DCT dan pelatihan 

dengan jaringan syaraf tiruan RBF. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Di dalam tugas akhir, diperlukan beberapa batasan yang ditentukan agar 

penelitian yang dilakukan lebih terarah pada tujuan yang diinginkan. Beberapa 

batasan masalah yang ditentukan yaitu sebagai berikut: 

1) Sistem dibuat untuk dijalankan pada komputer desktop. 

2) Jumlah orang yang akan dilatih wajahnya sebanyak tujuh orang. 

3) Sistem hanya menerima minimal lima gambar dari setiap satu orang 

mahasiswa. 

4) Proses pembuatan sistem ini dikerjakan pada sistem operasi Windows 7. 
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5) Program yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah Eclipse versi 

4.2.0. 

6) Proses pengolahan citra wajah dengan DCT (Discrete Cosine Transform) 

dan metode pelatihannya yaitu jaringan syaraf tiruan RBF (Radial Basis 

Function). 

7) Sudut pandang wajah untuk yang akan dilatih maupun pengenalan bebas 

namun struktur wajah harus tetap terlihat. 

8) Jenis extention gambar yang dapat diproses adalah .jpg dan .jpeg. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah merancang sebuah 

sistem pengenalan citra wajah dengan menggunakan Discrete Cosine Transform 

sebagai metode ekstraksi ciri wajah dan menggunakan jaringan syaraf tiruan 

Radial Basis Function untuk pelatihan atau pengklasifikasian wajah yang 

diharapkan dapat mengenali citra wajah orang yang telah dilatih. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini terdapat metodologi yang 

digunakan, antara lain sebagai berikut: 

1) Melakukan studi pustaka dan pendalaman lebih lanjut mengenai image 

processing untuk mendapatkan ekstraksi ciri gambar dengan metode 

Discrete Cosine Transform dan proses pelatihan dengan Radial Basis 
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Function serta materi lain yang mendukung proses penulisan tugas akhir 

ini. 

2) Melakukan perancangan dari hasil studi pustaka, yang kemudian dibuat 

sebuah sistem pengenalan wajah yang dapat menerapkan Discrete Cosine 

Transform dan Radial Basis Function. 

3) Melakukan pelatihan pada sistem yang bertujuan untuk mengenal wajah 

yang nantinya akan dimasukkan citra gambar lainnya pada tahap 

pengujian. 

4) Melakukan pengujian sistem untuk mengetahui sistem berjalan sesuai 

dengan metode yang telah diterapkan dan untuk mengetahui sistem sudah 

sesuai dengan tujuan dari pembuatan sistem atau belum. 

5) Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian sistem dengan sistem lain 

yang telah dibuat oleh para peneliti lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai materi dalam tugas 

akhir ini, materi yang disampaikan mengikuti sistematika penulisan dengan 

terbagi menjadi lima bab. Lima bab tersebut masing-masing memiliki isi dan 

pokok pembahasan yang berbeda sesuai dengan judul bab. Sistematika penulisan 

laporan tugas akhir ini adalah : 

 

 

 



6 
 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini dimulai dengan penjelasan latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan diakhiri dengan 

 sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

 Penjelasan mengenai teori utama dan teori pendukung yang digunakan 

pada tugas akhir ini seperti Face Detection, Discrete Cosine Transform 

dan Radial Basis Function. 

BAB III Perancangan Sistem 

 Pada bab ketiga ini, berisi penjelasan mengenai rancangan yang dibuat 

pada sistem. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

 Bab keempat Penjelasan mengenai implementasi dan pengujian dari sistem 

 presensi beserta dengan analisis hasil pengujian dipaparkan pada bab 

 ini. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Bab kelima merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan dari penelitan 

 tugas akhir ini yang diikuti dengan saran untuk pengembangan lebih 

 lanjut dari sistem yang telah dibuat oleh penulis.  




