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ABSTRAK 

Penerapan teknologi keamanan sekarang ini sudah berkembang dengan pesat. Dalam hal pengamannya, semua metode membutuhkan password untuk 

validasi. Begitu juga dengan metode pengenalan wajah di mana setiap individu memiliki wajah yang berbeda-beda sehingga dapat dijadikan identitas. Pada 

penelitian ini akan dibangun sistem keamanan rumah dengan pengenalan wajah. Sistem ini mengambil ciri atau eigenface dari suatu gambar karakter (wajah) 

dan menghasilkan nilai ekstraksi. Perancangan sistem ini juga dirancang untuk dapat dikontrol dan dimonitoring agar sistem keamanan rumah lebih tinggi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil dari ekstraksi ciri eigen dengan rata-rata persentasi 76,11% dengan kombinasi intensitas cahaya 50 lux, 79 lux, 

dan 12 lux. Kemudian dilakukan pengujian kontrol dan monitoring melalui Telegram di dapatkan hasil pengujian sebesar 100%. 

   

Kata kunci: Eigenface, intensitas cahaya, Telegram 

 

ABSTRACT 

The application of security technology is now growing rapidly. In terms of security, all methods require a password for validation. Likewise with the facial 

recognition method where each individual has a different face so that it can be used as an identity. In this research, a home security system with facial 

recognition will be built. This system takes the characteristics or eigenface of a character image (face) and generates the extraction value. The design of this 

system is also designed to be controlled and monitored so that the home security system is higher. The results of this study indicate the results of eigen feature 

extraction with an average percentage of 76.11% with a combination of light intensity of 50 lux, 79 lux, and 12 lux. Then the control and monitoring tests 

were carried out via Telegram, the test results were obtained by 100%. 
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I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Rumah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena rumah merupakan tempat berlindung keluarga dan tempat 

beristirahat untuk melepas penat dari aktivitas di luar, bahkan rumah 

dijadikan tempat penyimpanan barang berharga. Tercatat pada tahun 

2017 kekhawatiran ketika meninggalkan rumah dalam keadaan tidak 

berpenghuni di Indonesia sebesar 58,85 % (Badan Pusat Statisitk, 

2019). 

  Penerapan teknologi keamanan sekarang ini sudah berkembang 

dengan pesat. Dalam hal pengamannya, semua metode membutuhkan 

password untuk validasi. Begitu juga dengan metode pengenalan 

wajah di mana setiap individu memiliki wajah yang berbeda-beda 

sehingga dapat dijadikan identitas. 

  Berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti yang telah 

dijelaskan di atas, beberapa penelitian dan proyek tugas akhir telah 

dilakukan, misalnya Susanto dkk (2017), melakukan perancangan 

sistem keamanan pintu menggunakan pengenalan wajah dengan 

metode fisherface. Monika dkk (2017), melakukan perancangan 

pengaman rumah menggunakan pengenalan wajah secara real time 

dengan metode PCA (Principal Component Analysis). Wijayanto dkk 

(2019), melakukan perancangan pengaman rumah menggunakan 

pengenalan wajah dengan metode HOG (Histogram of Oriented 

Gradient) dan KNN (K-Nearest Neighbor ) Berbasis Embedded. 

B. Rumusan Masalah 

  Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat keberhasilan sistem pengenalan wajah 

dalam mengenali wajah user ? 

2. Seberapa besar tingkat keberhasilan sistem   dalam mengontrol 

dan memonitoring pintu melalui Telegram ? 

C. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan tidak meluas, pembatasan masalah dilakukan 

dengan mencakup hal berikut: 

1. Menggunakan webcam Logitech C922. 

2. Sistem kontrol menggunakan Arduino Pro Mini. 

3. Jarak antara webcam dengan wajah  maksimal 1 meter. 

4. Wajah tegak lurus menghadap webcam. 

5. Pengolahan citra wajah menggunakan library openCV. 

6. Pengujian alat dilakukan satu hari dan di      dalam ruangan. 

 

D. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai antara lain: 

1. Mengetahui kemampuan sistem pengenalan wajah dalam 

mengenali wajah terhadap intensitas cahaya. 

2. Mengembangkan perancangan sistem keamanan rumah dengan 

pengenalan wajah memanfaatkan ekstraksi suatu gambar karakter 

(gambar) dan dapat dikontrol maupun dimonitoring. 

E. Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini : 

1. Menambah pengetahuan tentang bagaimana proses pengenalan 

wajah dan monitoring wajah serta penggunaan mikrokontroller 

arduino.  

2. Memberikan referensi sebagai bahan pembelajaran untuk 

dikembangkan 

3. Berguna dalam memenuhi kebutuhan sistem keamanan yang baik. 

4. Dapat mendeteksi wajah dan memonitoring wajah sebagai 

kontrol akses pada suatu tempat 

II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Citra Digital 

Citra digital atau bisa disebut gambar digital merupakan fungsi 

kontinu dengan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Suatu citra 

digital direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit sebagai 

fungsi 2 variabel yaitu f (x, y). Variabel x dan y merupakan koordinat 

spasial sedangkan nilai f(x, y) menyatakan intensitas cahaya pada 

koordinat tersebut . 

𝑓(𝑥, 𝑦) ≈ [
𝑓(0,0) ⋯ 𝑓(0, 𝑀 − 1)

⋮ ⋱ ⋮
𝑓(𝑁 − 1,0) ⋯ 𝑓(𝑁 − 1, 𝑀 − 1)

] (2-1) 

 

B. Definisi Pola 

Munir (2005) mendefinisikan pola adalah entitas yang terdefinisi 

dan dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya (features). Ciri-ciri tersebut 

digunakan untuk membedakan suatu pola dengan pola lainnya. Ciri yang 

bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga 

pengelompokan pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan 

dengan keakuratan yang tinggi. 

Beberapa contoh : 

1. Huruf, memiliki ciri: tinggi, tebal, titik sudut, lengkungan garis. 

2. Suara, memiliki ciri: amplitudo, frekuensi, nada, intonasi, warna. 

3. Tanda tangan, memiliki ciri:  panjang, kerumitan, tekanan. 

4. Sidik jari, memiliki ciri: lengkungan dan jumlah garis. 
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 Ciri pada suatu pola diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 

objek uji. Khusus pada pola yang terdapat di dalam citra, ciri-ciri yang 

dapat diperoleh berasal dari informasi: 

1. Spasial: intensitas piksel dan histogram.  

2. Tepi: arah dan keakuratan. 

3. Kontur: garis, elips, dan lingkaran. 

4. Wilayah/bentuk: keliling, luas, pusat massa. 

5. Hasil transformasi Fourier: frekuensi. 

C. Algoritma Eigenface 

Banyak penulis lebih menyukai istilah eigenimage. Teknik ini 
telah digunakan pada pengenalan tulisan tangan, pembacaan bibir, 

pengenalan suara dan pencitraan medis. Menurut Al Fatta (2009) 

eigenface adalah sekumpulan standardize face ingredient yang diambil 

dari analisis statistik dari banyak gambar wajah. 

Turk & Pentland (1991) Secara umum langkah pada algoritma 

eigenface adalah sebagai berikut: 

1. Membuat himpunan citra wajah untuk pelatihan.  

Citra wajah harus mempunyai resolusi serta align yang sama. 

Citra ini pada dasarnya adalah sebuah matriks di mana dimisalkan Г_i  

adalah matriks yang mempresentasikan citra wajah. 

2. Menghitung matriks rata-rata ᴪ dengan persamaan berikut 

ᴪ= 
1

𝑀
   ∑ =

𝑀

𝑛=1
1  Г𝑛 (2-2) 

M adalah jumlah citra wajah untuk pelatihan. Kemudian 

kurangkan nilai rata-rata dari tiap wajah. 

Փ𝑖 =  Г𝑖  −  ᴪ (2-3) 

3. Menghitung matriks covarian 

𝐶= 
1

𝑀
   ∑ Փ𝑛

𝑀

𝑛=1
Փ𝑛

𝑇 =  𝐴𝐴𝑇 
(2-4) 

  L = 𝐴𝑇𝐴  𝐿𝑚𝑛 =  Փ𝑚
𝑇 Փ𝑛 

Dari persamaan di atas  , C atau L merupakan nilai matriks 

covarian sedangkan A atau Փ merupakan nilai selisih citra trining. Jadi 

untuk menghitung nilai matriks covarian merupakan jumlah nilai 

matriks selisih dengan transposenya. 

4. Menghitung eigenvector dan eigenvalue dari matriks covarian. 

C adalah matriks covarian. Skalar λ disebut sebagai suatu nilai 

eigen atau nilai karakteristik (characteristic value) jika terdapat suatu 

vector tak nol v, sehingga 

𝐶𝑣 =  𝜆𝑣 (2-5) 

Vector v disebut eigenvector (vektor eigen) dari λ. Dari 

persamaan tersebut bisa dirumuskan ke dalam persamaan ini: 

𝐿 𝑣 = (𝜆) 𝑣 (2-6) 

𝐿 𝑣 = ( 𝜆)𝐼 𝑣 (2-7) 

𝐿 − (𝜆𝐼) = 0 atau (𝜆𝐼 − 𝐿) = 0 (2-8) 

Maka eigenvalue (λ) dapat dihitung, det (λI -L) = 0. 

Setelah nilai eigenvalue didapat, dimasukkan persamaan awal, 

kemudian dapat diketahui nilai eigenvectornya. 

5. Langkah selanjutnya menentukan nilai eigenface. Dalam 

menentukannya dengan mengalikan nilai selisih citra trining dengan 

nilai eigenvector. Berikut ini persamaannya :  

u_l merupakan nilai Eigenface, v merupakan nilai eigenvector 

sedangkan Փ merupakan nilai selisih citra trining. 

6.  Setelah nilai eigenface (bobot citra anggota), di masukkan ke 

dalam database atau di masukkan ke dalam sebuah temporary, yang 

dalam penelitian ini penulis memasukkan ke dalam temporary file 

berupa .xml. jadi temporary ini berisi eigenface seluruh citra anggota. 

Sedangkan dalam proses pencarian nilai eigenface orang masuk 

dengan pencarian eigenface anggota, tetapi tidak tersimpan ke dalam 

database atau temporary. Nilai rata-rata, matriks covarian, eigenvalue, 

dan eigenvector yang digunakan dalam pencarian eigenface orang 

masuk  sama dengan yang digunakan dalam perhitungan anggota. 

 

D. Metode Jarak Euclidean 

Jarak euclidean merupakan jarak yang paling umum digunakan 

untuk data numeric, untuk data x dan y dalam ruang d-dimensi. (Gan 

dkk ,2007). 

Jannah (2010) Bentuk umum euclidean distance (d) dapat diperoleh 

dengan: 

                                        x = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

                                        y = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) 

𝑑 (𝑥, 𝑦) = √(𝑦1 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑥2)2 + ⋯ (𝑦𝑛 − 𝑥𝑛)2 

 

(2-10) 

Pada dua dimensi, misalkan ada 2 titik koordinat (x_11,x_21) dan 
(x_12,x_22), maka dapat diketahui jarak euclidean (d) tersebut seperti 

contoh berikut: 

𝑑𝑖𝑗= √∑ (𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑘=1
−  𝑥𝑗𝑘)2   

  

(2-11) 

Keterangan : 

𝑑𝑖𝑗  = jarak euclidean obyek data ke-i dan obyek ke-j. 

 m  = banyaknya peubah atau parameter yang digunakan 

.  𝑥𝑖𝑘= obyek data ke -i pada peubah ke –k. 

 𝑥𝑖𝑘= obyek data ke –j pada peubah ke –k. 

 

 

E. FAR, FRR, dan ERR 

Salah satu pengukuran keberhasilan dari suatu sistem biometrik 

adalah dengan melihat seberapa besar respon sistem tersebut dalam 

menerima atau menolak masukan / input. Pengukuran sering dilakukan 

menggunakan False Acceptance Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR) 

dan Equal Error Rate (ERR). FAR menunjukkan kesalahan sistem dalam 

menerima input yang seharusnya ditolak. Secara matematis dapat 

dihitung melalui persamaan berikut: 

𝐹𝐴𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛
 𝑥 100 (2-14) 

FRR menunjukkan kejadian di mana sistem melakukan kesalahan 

dalam menolak masukan. Hal ini berarti bahwa, citra uji yang seharusnya 

diterima oleh sistem karena citra tersebut telah di registrasi dan ada di 

dalam database, ternyata ditolak oleh sistem. Persamaan dari FRR adalah: 

𝐹𝑅𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛
 𝑥 100 (2-15) 

 

F. Arduino Pro Mini 

Arduino Pro Mini merupakan mikrokontroller berbasis 

ATmega328, seperti yang terlihat pada Gambar 2.5 Arduino Pro Mini 

memiliki 14 pin digital IO (Input/Output), 6 pin diantaranya dapat 

digunakan sebagai output PWM dan memiliki 8 pin input analog. 

Terdapat 6 kepala pin yang dapat dihubungkan ke kabel FTDI atau ke 

kabel USB Adapter lainnya untuk memberi tegangan dari USB dan 

berkomunikasi antara komputer dengan Arduino Pro Mini. 

 

Gambar 1 Arduino Pro Mini (antratek.com). 

G. Kamera Webcam 

Webcam (singkatan dari web camera) adalah sebutan bagi kamera 

real- time (bermakna keadaan pada saat ini juga) yang gambarnya bisa 

diakses atau dilihat melalui World Wide Web, program instant 

messaging, atau aplikasi video call. Sebuah web camera yang sederhana 

terdiri dari sebuah lensa standar, dipasang di sebuah papan sirkuit untuk 

menangkap sinyal gambar casing (cover), termasuk casing depan dan 

casing samping untuk menutupi lensa standar dan memiliki sebuah 

lubang lensa di casing depan yang berguna untuk memasukan gambar, 

kabel support, yang dibuat dari bahan yang fleksibel, salah satu ujungnya 

𝑢𝑙=  ∑ 𝑣𝑙𝑘

𝑀

𝑘=1
  Փ𝑛, 𝑙 = 1, … . . , 𝑀            (2-9) 



dihubungkan dengan papan sirkuit dan ujung satu lagi memiliki 

connector, kabel ini dikontrol untuk menyesuaikan ketinggian, arah dan 

sudut pandang web camera. 

 

Gambar 2 Webcam Logitech C922 (rosmancomputers.com.au). 

H. Relay 

Relay elektromekanik merupakan suatu komponen elektronika 
yang dapat mengimplementasi logika controlling switch. Relay 

menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak 

sakelar atau switch sehingga dengan arus yang kecil (low current 

trigger) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi 

 

Gambar 3 Rangkaian dalam relay (teknikelektronika.com). 

 Konstruksi relay elektromagnetik pada dasarnya terdiri dari 4 

komponen yaitu: 

1. Kumparan (Coil). 

2. Armature. 

3. Kontak sakelar (switch contact point). 

4. Spring. 

I. Magnetik Switch 

Switch magnetik merupakan sakelar yang dapat merespon medan 

magnet yang berada disekitarnya. Magnetik switch ini seperti halnya 

sensor limit switch yang diberikan tambahan plat logam yang dapat 

merespon adanya magnet. 

  

(a)                                   (b) 

Gambar 4 (a) Switch magnetik dan (b) simbol switch magnetic (Gunarso, 

2018). 

J. Solenoid 

Cook (2012) Solenoid adalah aktuator yang mampu melakukan 
gerakan linier. Solenoid dapat berupa elektromekanis (AC/DC), 

hidrolik atau pneumatik. Semua operasi berdasar pada prinsip-prinsip 

dasar yang sama. Dengan memberikan sumber tegangan maka solenoid 

dapat menghasilkan gaya yang linier. Contohnya untuk menekan 

tombol, memukul tombol pada piano, operator katup, dan bahkan untuk 

robot melompat. 

K. Sensor Cahaya BH1750 

Sensor cahaya BH1750 merupakan modul sensor intensitas 

cahaya dengan keluaran sinyal digital dengan resolusi 16 bit, yang di 

dalamnya sudah terdapat rangkaian ADC  (Analog to Digital Converter) 

yang dapat langsung mengeluarkan sinyal digital dan tidak 

membutuhkan perhitungan yang rumit. Sensor BH1750 ini lebih akurat 

dan lebih mudah untuk digunakan, dari pada menggunakan versi foto 

diode atau LDR (Light Dependent Resistor) sederhana yang hanya 

mengeluarkan tegangan dan perlu dihitung untuk mendapatkan data 

intensitas. Dengan BH1750 intensitas Light Sensor dapat langsung 

diukur dengan keluaran luxmeter (lx), tanpa perlu membuat 

perhitungan. 

 

 

 

 

L. Telegram 

Telegram merupakan sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan 

multiplatfrom berbasis cloud yang bersifat gratis. Telegram tersedia 

untuk perangkat telepon seluler (Android, Ios, Windows Phone, Ubuntu 

Touch) dan sistem perangkat komputer (Windows, OS X, Linux). User 

dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe 

berkas lainnya. 

 Telegram merupakan aplikasi cloud-based dan sistem enkripsi yang 

menyediakan enkripsi end-to-end, self destruction messages, dan 

infrastruktur multidata center (Fahana dkk, 2017). 

M. Python 

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (high level 

language) yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 

dan diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1991. 

Dalam bahasa python sendiri terdapat bahasa tingkat rendah (low 

level language) yang berhubungan dengan bahasa mesin atau assembly. 

Python memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman lainnya. 

1.  Pemrograman tingkat tinggi (High Level Language). 

2.. Mudah dipelajari. 

3. Mudah digunakan. 

4. Mudah dalam pengembangan. 

5. Manajemen memori dinamis. 

6. Pemrograman berorientasi objek (Object Oriented Programming). 

7. Platform independent,  

8. bersifat open source dan gratis. 

 

III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Perancangan Mekanik 

Perancangan pada dasarnya merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam pembuatan suatu alat. Dengan menganalisa komponen 

yang digunakan maka alat yang dibuat akan dapat bekerja seperti yang 

diharapkan. 

 

Gambar 5 Perancangan sistem mekanik tampak depan. 

Gambar 3.1 Perancangan sistem mekanik tampak depan ini 

menunjukkan sketsa dilihat dari luar rumah. 

 

Gambar 6 Perancangan sistem mekanik tampak belakang. 

Gambar 3.2 Perancangan sistem mekanik tampak belakang 

menunjukkan sketsa dilihat dari dalam rumah. mengunci pintu. 

B. Alat dan Bahan 

1. Perangkat keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini: 

a. Obeng. 

b. Multimeter. 

c. Solder . 

d. Laptop / PC. 

e. Tang. 

 

 



f. Penggaris. 

g. Gergaji. 

h. Kabel USB. 

i. Arduino Pro Mini. 

j. Modul relay 1 channel. 

k. Solenoid door lock 

l. Switch magnet.. 

m. Webcam C922. 

n. Sensor cahaya BH1750   

o. Baut. 

p. Gagang pintu. 

q. Adaptor. 

r. Tripleks kayu. 

s. Engsel pintu. 

2. Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini: 

a. Arduino IDE. 

b. Python. 

c. Microsoft Word. 

d. Microsoft Excel. 

e. Microsoft Power Point. 

f. yEd Graph Editor. 

g. Solidworks. 

h. Telegram. 

C. Langkah – Langkah Penelitian 

Untuk melakukan penelitian pengenalan wajah berbasis 

pengolahan citra ini dibuat dalam beberapa langkah kerja untuk 

mempermudah pengerjaan penelitian, adapun langkah kerja penelitian 

sebagai berikut: 

1. Membuat konsep penelitian sistem pengenalan wajah berbasis 

pengolahan citra. 

2. Melakukan studi literatur terkait penelitian yang sudah 

terkonsepsikan baik melalui buku-buku, jurnal ataupun e-book. 

3. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. 

4. Melakukan perancangan dan pembuatan perangkat keras 

(hardware) sesuai konsep yang sudah dibuat. 

5. Melakukan pengujian terhadap perangkat keras (hardware), jika 

tidak berhasil maka dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jika 

berhasil maka lanjut ke tahap selanjutnya. 

6. Melakukan pembuatan program untuk sistem kerja dari alat 

pengenalan wajah. 

7. Melakukan pengujian terhadap program sistem yang dibuat, jika 

tidak berhasil maka dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jika 

berhasil maka lanjut ke tahap selanjutnya. 

8. Setelah semua prosedur dilakukan maka terakhir adalah 

melakukan pengujian sistem. 

D. Perancangan Sistem 

1. Perancangan perangkat keras (hardware) 

Perancangan perangkat keras dapat dilakukan dengan 

melukiskan desain mekanis seperti gambar. 

 

Gambar 7 Skema perancangan sistem. 

2. Perancangan perangkat lunak (software) 

a. Pembuatan program pada Python. 

Pembuatan program pada Python meliputi pengolahan citra 

wajah, komunikasi dengan Telegram, dan komunikasi dengan 

Arduino. 

 

Gambar 8 Blok diagram proses pengenalan wajah. 

 

Gambar 9 Flowchart program python. 

b. Pembuatan program pada Arduino. 

 

Gambar 10 Flowchart program arduino. 

E. Desain Interface 

1. Menu utama interface pengenalan wajah 

Berikut ini merupakan rancangan interface dari pengenalan wajah 

 

Gambar 11  Desain menu utama interface pengenalan wajah 

2. Kontrol dan monitoring melalui Telegram 

Untuk mengontrol pintu dan  menampilkan data monitoring 

menggunakan aplikasi Telegram. Dengan begitu pintu dapat diakses 

melalui jarak jauh dengan syarat telah terhubung ke jaringan internet. 

Terdapat 3 syntax untuk mengontrol pintu dengan Telegram yaitu. 

a. Syntax membuka pintu “/unlock”. 

b. Syntax mengunci pintu “/lock”. 

c. Syntax monitoring keadaan”/capture”. 

 

 

 

 

 

 

 



F. Perancangan Uji Coba 

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang perancangan uji coba 

sebagai berikut: 

1.  Tempat pengujian. 

Pada perancangan uji coba ini akan menggunakan rumah 

peneliti khususnya di dalam ruangan. Hal ini dilakukan karena 

ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dan tidak terkena 

langsung oleh sinar matahari. 

2.  Waktu pengujian 

Pada perancangan uji coba ini dilakukan satu hari, lebih 

tepatnya pada pukul 10:00 WITA, 12:00 WITA, dan 17:00 WITA. 

Pengujian dilakukan satu hari untuk mengurangi perubahan 

intensitas cahaya yang besar. 

3. Skenario pengujian 

Skenario dari pengujian ini akan dilakukan untuk 

mengetahui nilai threshod yang cocok digunakan dalam 

penentuan pengenalan wajah, mengetahui kemampuan sistem 

dalam mengenali wajah berdasarkan intensitas cahaya, dan 

mengontrol maupun memonitoring melalui Telegram. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi 

Implementasi merupakan proses pembangunan komponen-

komponen pokok dari sebuah sistem berdasarkan desain yang telah 

dibuat. Implementasi sistem juga merupakan proses pembuatan dan 

penerapan sistem secara utuh baik dari sisi perangkat keras maupun 

perangkat lunak. 

Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan hasil prototipe perancangan 

mekanik beserta perangkat keras dari sistem pengenalan wajah. 

 

Gambar 12 Hasil prototipe perancangan mekanik tampak depan. 

 

Gambar 13 Hasil prototipe perancangan mekanik tampak belakang. 

B. Hasil Uji Coba dan Pembahasan 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian pengambilan nilai threshold 

Dalam rancang bangun sistem pengenalan wajah untuk pengaman 

rumah yang pertama dilakukan yaitu mencari data wajah orang-orang 

yang berhak mendapat akses membuka pintu. Di mana citra wajah ini 

nantinya akan digunakan untuk membandingkan orang yang berhak 

mendapat akses dan orang yang tidak berhak mendapatkan akses. 

Dalam pengambilan citra wajah untuk anggota, setiap orang diambil 30 

posisi wajah acak yang menghadap webcam dengan jarak pengambilan 

citra wajah dengan webcam 1 meter. Pengambilan data sample citra 

wajah dilakukan di dalam ruangan pada pagi hari pukul 10:00 WITA 

dengan intensitas cahaya 47 lux.  Pada pengambilan data latih data yang 

didapat di variasi dengan menambahkan dan mengurangi konstanta 

kontras. Penambahan dan pengurangan konstanta kontras pada data 

latih masing-masing sebesar 0,5. Dalam pengambilan data latih ini 

menggunakan 6 data wajah orang dan setiap satu orang memiliki 90 

sample data latih. Berikut ini merupakan data latih citra wajah anggota 

yang digunakan, dengan 30 posisi wajah acak pada setiap orangnya. 

 

Uji coba sistem dengan melakukan simulasi yang bertempat di 

dalam ruangan dengan 3 sesi yaitu: 

a. Sesi pertama pada pukul 10:00 WITA dengan intensitas 

cahaya 50 lux. 

b. Sesi kedua pada pukul 12:00 WITA dengan intensitas cahaya 

79 lux. 

c. Sesi ketiga pada pukul 17:00 WITA dengan intensitas cahaya 

12 lux. 

Simulasi ini untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mengenali 

wajah. Ada hal yang diperhatikan dalam simulasi ini yaitu intensitas 

cahaya. 

Dalam uji coba dicari nilai threshold dengan menggunakan 

euclidean distance. Berikut ini merupakan nilai euclidean distance pada 

masing-masing anggota pada waktu pencocokan. 

Tabel 1 Euclidean distance pukul 10:00 WITA dengan intensitas 

cahaya 50lux. 

 

Tabel 2 Euclidean distance pukul 12:00 WITA dengan intensitas 

cahaya 79lux 

 

Tabel 3 Euclidean distance pukul 17:00 WITA dengan intensitas 

cahaya 12lux. 

 

2. Pengujian menentukan nilai FRR dan FAR 

Tabel 4 Nilai FRR dan FAR. 

 

Berikut ini grafik threshold yang menunjukkan nilai FRR dan 

FAR. 

 
Gambar 14  Grafik threshold FRR dan FAR. 

 



Dalam Gambar 4.9 menunjukkan nilai FAR dan FRR terjadi 

pertemuan pada rentang threshold pada titik 2900 dan 2940. Dilihat dari 

titik pertemuan tersebut, terjadi cenderung mendekati titik 2920, dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan nilai threshold atau EER yang 

cocok digunakan sebesar 2920. 

3. Pengujian terhadap intensitas cahaya 

Dalam melakukan uji coba sistem pengenalan wajah untuk 

pengaman rumah dilakukan dengan menggunakan kondisi wajah acak 

dan dalam 3 sesi waktu yaitu: 

a. Sesi pertama pada pukul 10:00 WITA dengan intensitas 

cahaya 50 lux. 

b. Sesi kedua pada pukul 12:00 WITA dengan intensitas cahaya 

79 lux. 

c. Sesi ketiga pada pukul 17:00 WITA dengan intensitas cahaya 

12 lux. 

Berikut ini hasil dari uji coba: 

a. Sesi pertama 

 
Gambar 15 Grafik keberhasilan identifikasi pada pukul 10:00 WITA dengan 

intensitas cahaya 50 lux. 

Tabel di bawah ini merupakan rincian dari Gambar 4.10 : 

Tabel 5 Jumlah keberhasilan sistem mengenali wajah dengan kondisi wajah 

acak. 

 
Pada hasil uji coba simulasi sesi pertama dari 6 anggota dengan 

kondisi 1-10 atau wajah acak sebanyak 10 kali. Jumlah wajah yang 

terdeteksi pada sistem sebanyak 60 dengan tingkat jumlah berhasil 

sebanyak 60, sehingga tingkat keberhasilan 100%. Kondisi 1-10 

merupakan kondisi saat wajah terbaca oleh webcam secara acak dan 

real time. 

b. Sesi kedua 

 
 

Gambar 16 Grafik keberhasilan identifikasi pada pukul 12:00 WITA dengan 

intensitas cahaya 79 lux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di bawah ini merupakan rincian dari Gambar 4.11 : 

Tabel 6 Jumlah keberhasilan sistem mengenali wajah dengan kondisi 

wajah acak. 

 
 

Pada hasil uji coba simulasi sesi pertama dari 6 anggota dengan 

kondisi 1-10 atau wajah acak sebanyak 10 kali. Jumlah wajah yang 

terdeteksi pada sistem sebanyak 60 dengan tingkat jumlah berhasil 

sebanyak 60, sehingga tingkat keberhasilan 100%. Kondisi 1-10 

merupakan kondisi saat wajah terbaca oleh webcam secara acak dan real 

time. 

c. Sesi ketiga 

 
Gambar 17 Grafik keberhasilan identifikasi pada pukul 17:00 WITA 

dengan intensitas cahaya 12 lux. 

Tabel di bawah ini merupakan rincian dari Gambar 4.11 : 

 

Tabel 7 Jumlah keberhasilan sistem mengenali wajah dengan kondisi 

wajah acak 

 

Pada hasil uji coba simulasi sesi pertama dari 6 anggota dengan 

kondisi 1-10 atau wajah acak sebanyak 10 kali. Wajah yang terdeteksi pada 

sistem sebanyak 60 dengan tingkat jumlah berhasil sebanyak 17, sehingga 

tingkat keberhasilan 28,33%. Kondisi wajah acak merupakan kondisi saat 

wajah terbaca oleh webcam secara acak dan real time. Berikut ini 

merupakan tabel tingkat keberhasilan dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3: 

Tabel 8 Tingkat keberhasilan dari masing-masing sesi. 

 

 

 

 



Berikut ini merupakan grafik rata-rata persentase tingkat 

keberhasilan dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3: 

 
Gambar 18 Tingkat rata-rata keberhasilan sistem mengenali wajah. 

Pada Tabel 4.9 di waktu 10:00 (50 lux) dan waktu 12:00 (79 lux) 

tingkat keberhasilan identifikasi mencapai 100% sedangkan pada pukul 

17:00 (12 lux) tingkat keberhasilan 28,33%. Sehingga rata-rata 

keberhasilan sistem dalam mengenali wajah sebesar 76,11% . 

Tingkat keberhasilan 28,33% disebabkan perbedaan antara 

intensitas cahaya data latih dengan data uji. Di mana berkurangnya 

intensitas cahaya membuat kondisi intensitas cahaya ruangan kurang 

optimal dan pada webcam sulit untuk mengenali wajah karena gambar 

hitam yang terbaca oleh webcam disebabkan ruangan gelap dan terdapat 

noise berupa bayang-bayang yang mempengaruhi proses pengenalan. 

4. Pengujian kontrol dan monitoring melalui Telegram 

Dalam percobaan ini seluruh anggota berada dalam satu grup dan 

telah terhubung ke jaringan internet. Dalam uji coba ini masing-masing 

anggota akan mengetikkan 3 syntax yaitu : 

a. Syntax membuka pintu “/unlock”. 

b. Syntax mengunci pintu “/lock”. 

c. Syntax monitoring keadaan”/capture”.  

Berikut ini hasil percobaan yang dilakukan salah satu anggota 

grup kontrol dan monitoring wajah: 

 
Gambar 19 Kontrol buka pintu. 

 
Gambar 20 Kontrol kunci pintu. 

 
Gambar 21 Monitoring keadaan. 

 
Gambar 22 Monitoring ketika wajah dikenali. 

 
Gambar 23 Monitoring ketika wajah tidak dikenali. 

Berikut ini grafik percobaan masing-masing anggota 

melakukan pengulangan syntax sebanyak 5 kali melalui aplikasi 

Telegram : 

 
Gambar 24 Grafik kontrol & monitoring melalui Telegram 

Tabel 9 Kontrol & monitoring melalui Telegram. 

 

Dari Gambar 4.21 percobaan di atas seluruh percobaan yang 

dilakukan berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%. Untuk lebih 

rinci dapat dilihat pada Tabel 4.10 di mana jumlah percobaan yang 

dilakukan sebanyak 80 dengan jumlah berhasil sebanyak 80. 

Dengan hasil persentase 100% maka dalam uji coba kontrol dan 

monitoring ini seluruh anggota dapat mengakses pintu dengan 

syarat  telah terhubung jaringan internet. 

 

 

 

 

 



V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan, pengujian, dan pengamatan yang telah 

dilakukan pada penelitian pengenalan wajah untuk sistem pengaman 

rumah menggunakan metode eigenface, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Intensitas cahaya dalam pengambilan data sample wajah sangat 

mempengaruhi pencocokan. Dalam penelitian ini uji coba citra 

wajah pada intensitas cahaya 50 lux dan 79 lux memiliki tingkat 

keberhasilan mengenali wajah  terbaik sebesar 100%, sedangkan 

dengan intensitas cahaya 12 lux memiliki tingkat keberhasilan 

mengenali wajah hanya 28,33 %. 

2. Kemampuan sistem keseluruhan dari setiap sesi percobaan dalam 

mengenali wajah sebesar 76,11 %. 

3. Kontrol dan monitoring pintu melalui Telegram seluruh anggota 

yang telah terhubung ke jaringan internet dapat mengakses pintu. 

Pada penelitian ini seluruh anggota masing-masing melakukan 

pengujian dengan mengirim atau mengetikkan 3 syntax dan 

diulangi masing-masing sebanyak 5 kali. Dari percobaan tersebut 

seluruh percobaan berhasil dengan persentase 100%. 

B. Saran 

Dengan mempertimbangkan kekurangan dan potensi yang dapat 

dikembangkan dari perancangan ini, saran dari penulis antara lain: 

1. Pengambilan fitur wajah setiap orang yang digunakan untuk 

sample lebih detail lagi untuk meningkatkan keberhasilan 

pengenalan 

2. Dalam pengambilan sample wajah anggota tidak hanya dilakukan 

pada satu waktu saja untuk memperbesar keberhasilan dalam 

mengidentifikasi wajah 

3. Penambahan fitur alarm suara ketika ada wajah yang tidak 

dikenali maupun dikenali sebagai notifikasi. 
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