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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terkait 

Dalam tugas akhir ini akan dilakukan studi literatur yang merupakan 

pencarian referensi-referensi dari teori yang bersangkutan dengan judul, baik dari 

buku, jurnal maupun dari sumber-sumber lain. Penelitian tentang pengenalan wajah 

telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya tentunya memiliki 

persamaan dan perbedaan antara satu sama lain, baik metode yang digunakan 

ataupun jumlah wajah yang diteliti dan lain sebagainya. 

Eko dkk, pada penelitiannya yang bejudul “Perbandingan Unjuk Kerja 

Pengenalan Wajah Berbasis Fitur Local Binary Pattern dengan Algoritma PCA dan 

Chi Square”. Eksperimen pada penelitian ini dilakukan dengan hanya 1 wajah pada 

setiap eksperimen atau single face recognition. Dengan uraian sebagai berikut: 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan database wajah Yale B [8]. Terdapat 10 

wajah subyek dalam database Yale B dan setiap subyek pada database ini 

mempunyai 60 citra wajah dengan kondisi pencahayaan yang berbeda sehingga 

memiliki total 600 citra. Citra-citra subyek dalam database Yale B dibagi dalam 5 

subset berdasarkan keekstriman percahayaan, masing– masing subset terdiri dari 12 

citra. Untuk pembelajaran digunakan subset 1 yaitu citra-citra wajah yang 

mempunyai pencahayan yang relatif normal. Hasil dari penelitian mengatakan 

bahwa metode chi square lebih baik jika dibandingkan dengan metode PCA untuk 

fitur Local binary Pattern (LBP). Pada metode Chi Square tingkat pengenalan 

berbanding lurus dengan jumlah blok atau region. Tingkat pengenalan yang paling 

baik berada pada region yang paling besar yaitu region (11x11) sebesar 100% untuk 

subnet 2, 99,2% untuk subnet 3, 83,3% untuk subnet 4 dan 50% untuk subnet 5. 

Hasil percobaan didapatkan bahwa proses pengenalan menggunakan PCA 

mengalami peningkatan jika input yang digunakan adalah fitur LBP. Tingkat 

pengenalan ada pada jumlah blok atau region (9x9) sebesar 99% untuk subnet 2, 

83% untuk subnet 3, 56 % untuk subnet 4, dan 23% untuk subnet 5. [4] 

Pada penelitian Esty yang berjudul “Pembuatan Aplikasi Deteksi Wajah 

Manusia pada Citra Digital menggunakan Metode Eigenface untuk Berbagai pose 
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Wajah Manusia” yang membuat aplikasi tersebut untuk melakukan proses 

pendeteksian wajah pada foto yang mengandung beberapa wajah dengan berbagai 

posisi menggunakan metode eigenface berdasarkan posisi (tampak depan, atas, 

bawah, kanan dan kiri), ukuran, pencahayan dan latar belakang. Hasil dari 

penelitian ini sebagai berikut : pada pengujian pertama identifikasi tepat 100% 

dimana jumlah wajah terdeteksi 6 dari 6 wajah yang ada pada foto, pada pengujian 

kedua indentifikasi tepat sebesar 100% dengan jumlah wajah terdeteksi 3 dari 3 

wajah yang ada pada foto, dan pada penelitian ketiga identifikasi tepat sebesar 80% 

dimana jumlah wajah terdeteksi 8 dari 9 wajah yang ada pada foto. [6] 

Dian dkk, pada penelitiannya yang berjudul  “Implementasi pengenalan 

wajah Mengggunakan PCA (Principal Component Analysis)” mengatakan bahwa 

dari 16 sampel yang diujikan satu per satu sebanyak 64 kali pengenalan 

menghasilkan 53 pengenalan benar dan 11 pengenalan salah. Berdasarkan hasil 

pengujian, data wajah sejumlah 160 wajah dari delapan orang memerlukan waktu 

kurang lebih dua menit pada setiap satu kali proses pengenalan. Presentase 

keberhasilan pengenalan wajah pada sampel yang dilakukan adalah 82.81%. faktor-

faktor yang mempengaruhi kebenaran pengenalan antara lain yaitu kesesuaian 

ekspresi antara data di basis data dan data yang dikenali, factor pencahayaan dimana 

apabila pencahayaan semakin terang maka pengenalan semakin baik dan jarak 

terdekat wajah dengan webcam adalah 25cm. [12] 

Septian pada penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Metode 

Pengenalan Wajah Secara Real-Time pada Perangkat Bergerak Berbasis Android” 

mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian menggunakan 3 metode yang 

berbeda pada citra test sebanyak 25 dan 25 citra training didapatkan bahwa tingkat 

akurasi tertinggi dalam mengenal citra wajah menggunakan metode LBPH adalah 

sebesar 72%, metode PCA sebesar 64% dan metode LDA sebesar 44% yang 

dilakukan dalam waktu 20 detik untuk setiap citranya. Metode LBPH adalah 

metode yang paling cocok untuk dilakukan pengenalan citra wajah untuk 

diimplementasikan pada perangkat bergerak android Karena menggunakan 

perhitungan yang sederhana. [13] 

Pada penelitian-penelitian diatas masih menggunakan pengujian dengan 

pengenalan satu wajah (single face recognition), oleh karena itu penulis pada 
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penelitian ini akan menguji aplikasi dengan menggunakan tiga wajah sekaligus 

secara real-time pada setiap metode pengenalan wajah. 

 

2.2. Emgu CV 

Emgu CV merupakan turunan dari Open CV untuk pengembang bahasa C# 

dan Visual Basic (.NET). Open CV adalah library yang berisi berbagai method 

untuk mengembangkan pengolahan citra dan computer vision untuk pengembang 

bahasa C++ dan Phyton. Emgu CV dapat berjalan pada Windows, Linux, Mac OS 

X, iOS, Android and Windows Phone dan dapat menggunakan Visual Studio, 

Xamarin Studio and Unity sebagai compiler. [5] 

Emgu CV memiliki 2 layer. Layer pertama (layer 1) berisi fungsi, struktur 

dan enumerasi pemetaan yang serupa pada Open CV. Layer kedua (layer 2) berisi 

kelas-kelas dari dunia .NET [5]. Berikut adalah gambar arsitektur Emgu CV : 

 

Gambar 2.1 Arsitektur emgu CV [5] 
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2.3. Viola-Jones Face Detector 

Prosedur deteksi wajah Viola-Jones mengklasifikasikan gambar 

berdasarkan pada nilai fitur sederhana. Terdapat banyak alasan untuk menggunakan 

fitur dari pada piksel secara langsung. Alasan yang paling umum adalah bahwa fitur 

dapat digunakan untuk mengkodekan pengetahuan domain ad-hoc yang sulit dalam 

pembelajaran terhadap data latih yang terbatas jumlahnya. Alasan penting kedua 

untuk menggunakan fitur adalah sistem fitur berbasis operasi jauh lebih cepat 

daripada sistem berbasis pixel. [8] 

Klasifikasi gambar dilakukan berdasarkan nilai dari sebuah fitur. 

Penggunaan fitur dilakukan karena pemrosesan fitur berlangsung lebih cepat 

dibandingkan pemrosesan citra perpiksel. Terdapat tiga jenis fitur berdasarkan 

jumlah persegi panjang yang terdapat di dalamnya [8], seperti yang dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.2 Jenis fitur gambar [8] 

 

Pada Gambar 2.2 menggambarkan bahwa fitur (a) dan (b) terdiri dari dua 

persegi panjang, sedangkan fitur (c) terdiri dari tiga persegi panjang dan fitur (d) 

empat persegi panjang. Cara menghitung nilai dari fitur ini adalah mengurangkan 

nilai piksel pada area putih dengan piksel pada area hitam. Untuk mempermudah 

proses penghitungan nilai fitur, algoritma Viola-Jones menggunakan sebuah media 

berupa Integral Image. [8] 



II-5 
 

Integral Image adalah sebuah citra yang nilai tiap pikselnya merupakan 

penjumlahan dari nilai piksel kiri atas hingga kanan bawah [8]. Contoh integral 

image dapat dilihat pada Gambar 2.3 : 

 

Gambar 2.3 Perhitungan integral image [9] 

 

Untuk menentukan nilai rata-rata piksel pada area segiempat (daerah yang 

diarsir) dapat dilakukan hanya dengan membagi nilai pada (x,y) oleh area 

segiempat. Gambar 2.4 menggambarkan perhitungan integral salah satu area 

segiempat. [8] 

 

Gambar 2.4 Integral image [8] 

 

Dengan menggunakan integral image dapat mengetahui nilai piksel untuk 

beberapa segiempat yang lain misalkan, seperti segiempat D pada Gambar 3 di atas 

dapat dilakukan dengan cara menggabungkan jumlah piksel pada area segiempat 

A+B+C+D, dikurangi jumlah dalam segiempat A+B dan A+C, ditambah jumlah 

piksel di dalam A. Dengan A+B+C+D adalah nilai dari integral image pada lokasi 
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4, A+B adalah nilai pada lokasi 2, A+C adalah nilai pada lokasi 3, dan A pada lokasi 

1. Sehingga hasil dari D dapat dikomputasikan D = (A+B+C+D)(A+B)-(A+C)+A. 

[7] 

Untuk memilih fitur yang spesifik yang akan digunakan dan untuk mengatur 

nilai ambangnya (threshold), Viola dan Jones menggunakan sebuah metode 

machine learning yang disebut AdaBoost. AdaBoost menggabungkan banyak 

classifier lemah untuk membuat sebuah classifier kuat. Lemah disini berarti urutan 

filter pada classifier hanya mendapatkan jawaban benar lebih sedikit. Jika 

keseluruhan classifier lemah digabungkan maka akan menjadi classifier yang lebih 

kuat. AdaBoost memilih sejumlah classifier lemah untuk disatukan dan 

menambahkan bobot pada setiap classifier, sehingga akan menjadi classifier yang 

kuat. Viola-Jones menggabungkan beberapa AdaBoost classifier sebagai rangkaian 

filter yang cukup efisien untuk menggolongkan daerah image. Masing-masing filter 

adalah satu AdaBoost classifier terpisah yang terdiri classifier lemah atau satu filter 

fitur. [7] 

Karakteristik dari algoritma Viola-Jones adalah adanya klasifikasi 

bertingkat. Klasifikasi pada algoritma ini terdiri dari tiga tingkatan dimana tiap 

tingkatan mengeluarkan subcitra yang diyakini bukan wajah. Hal ini dilakukan 

karena lebih mudah untuk menilai subcitra tersebut bukan wajah ketimbang menilai 

apakah subcitra tersebut berisi wajah. Gambar 2.5 menggambarkan bentuk alur 

kerja dari klasifikasi bertingkat. [8] 

 

 

Gambar 2.5 Alur klasifikasi bertingkat[7] 
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Pada klasifikasi tingkat pertama, tiap subcitra akan diklasifikasi 

menggunakan satu fitur. Hasil dari klasifikasi pertama ini berupa T (True) untuk 

gambar yang memenuhi fitur Haar tertentu dan F (False) bila tidak. Klasifikasi ini 

kira-kira akan menyisakan 50% subcitra untuk diklasifikasi di tahap kedua. Hasil 

dari klasifikasi kedua berupa T (True) untuk gambar yang memenuhi proses integral 

image dan F (False) bila tidak. Seiring dengan bertambahnya tingkatan klasifikasi, 

maka diperlukan syarat yang lebih spesifik sehingga fitur yang digunakan menjadi 

lebih banyak. Jumlah subcitra yang lolos klasifikasi pun akan berkurang hingga 

mencapai jumlah sekitar 2% [1]. Hasil dari klasifikasi terakhir berupa T (True) 

untuk gambar yang memenuhi proses AdaBoost dan F (False) bila tidak. [7] 

 

2.4. Pengenalan Wajah 

Pengenalan wajah (Face recognition) merupakan salah satu dari teknologi 

biometrik. Face recognition atau pengenalan wajah adalah salah satu teknik 

identifikasi teknologi b iometrik dengan menggunakan wajah individu yang 

bersangkutan sebagai parameter utamanya [3].  Biometric adalah metode otomatis 

untuk mengenali seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku [11]. 

 

Sistem Pengenalan Wajah (Face Recognition) terdiri dari 4 modul, yaitu : 

 Modul akuisisi data/sensor, untuk mendapatkan citra wajah. [4] 

 Modul pemrosesan awal, untuk mengekstrak bagian wajah kemudian 

menormalisasi terhadap ukuran, rotasi serta pencahayaan. [4] 

 Modul ekstraksi fitur, bertujuan untuk mendapatkan satu set fitur yang 

berasal dari bagian wajah yang telah ternormalisasi. [4] 

 Modul pencocokan, untuk mencocokkan fitur-fitur yang telah diperoleh 

dari citra wajah. Hasil dari prosedur ini akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan. [4] 

 

2.5. Citra Digital 

Citra digital adalah suatu citra f(x,y) yang memiliki koordinat spatial, dan 

tingkat kecerahan yang diskrit. Citra yang terlihat merupakan cahaya yang 

direfleksikan dari sebuah objek. Fungsi f (x, y) dapat dilihat sebagai fungsi dengan 
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dua unsur. Unsur yang pertama merupakan kekuatan sumber cahaya yang 

melingkupi pandangan kita terhadap objek (illumination). Unsur yang kedua 

merupakan besarnya cahaya yang direfleksikan oleh objek ke dalam pandangan kita 

(reflectance components). Keduanya dituliskan sebagai fungsi i(x, y) dan r(x, y) 

yang digabungkan sebagai perkalian fungsi untuk membentuk fungsi f (x, y). [6] 

Fungsi f (x, y) dapat dituliskan dengan persamaan :  

 

 Citra digital merupakan suatu matriks yang terdiri dari baris dan kolom, 

dimana setiap pasangan indeks baris dan kolom menyatakan suatu titik pada citra. 

Nilai matriksnya menyatakan nilai kecerahan titik tersebut. Titik-titik tersebut 

dinamakan sebagai elemen citra, atau pixel (picture elemen). [6] 

Ada tiga jenis citra yang umum digunakan dalam pemrosesan citra. Ketiga 

jenis citra tersebut yaitu, citra berwarna, citra berskala keabuan, dan citra biner. 

a. Citra Berwarna; Citra berwarna, atau biasa dinamakan citra RGB, 

merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam bentuk komponen 

R (merah), G (hijau), dan B (biru). Setiap komponen warna 

menggunakan delapan bit (nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 

255). Dengan demikian, kemungkinan warna yang dapat disajikan 

mencapai 255 x 255 x 255 atau 16.581.375 warna. Tabel 2.1 

menunjukkan contoh warna dan nilai R, G, dan B. Contoh citra 

berwarna seperti Gambar 2.6. [14] 

 

Warna R G B 

Merah 255 0 0 

Hijau 0 255 0 

Biru 0 0 255 

Hitam 0 0 0 

Putih 255 255 255 

Kuning 0 255 255 

Tabel 2.1 Warna dan nilai penyusunan warna 

f (x, y) = i(x, y)* r(x, y) di mana 0 < i(x, y) < ∞ dan 0 < r(x, y) < 1 

 

(1) 
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b. Citra grayscale (citra berskala keabuan); Citra berskala keabuan Sesuai 

dengan nama yang melekat, citra jenis ini menangani gradasi warna 

hitam dan putih, yang tentu saja menghasilkan efek warna abu-abu. Pada 

jenis gambar ini, warna dinyatakan dengan intensitas. Dalam hal ini, 

intensitas berkisar antara 0 sampai dengan 255. Nilai 0 menyatakan 

hitam dan nilai 255 menyatakan putih. Contoh citra berskala keabuan 

seperti Gambar 2.7. [14] 

 

 

Gambar 2.6 Citra warna[14] 

 

Gambar 2.7 Citra grayscale[14] 

Istilah lain citra keabuan adalah citra grayscale yaitu citra yang nilai 

pixelnya merepresentasikan derajat keabuan atau instensitas warna 

putih. Nilai instensitas paling rendah merepresentasikan warna hitam 

dan nilai intensitas paling tinggi merepresentasikan warna putih. Pada 
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umumnya citra grayscale memiliki kedalaman pixel 8 bit (256 derajat 

keabuan), tetapi ada juga citra grayscale yang kedalaman pixelnya 

bukan 8 bit, misalnya 16 bit untuk penggunaan yang memerlukan 

ketelitian tinggi. 

 

c. Citra Biner; Citra biner adalah citra dengan setiap piksel hanya 

dinyatakan dengan sebuah nilai dari dua kemungkinan (yaitu nilai 0 dan 

1). Nilai 0 menyatakan warna hitam dan nilai 1 menyatakan warna putih. 

Citra jenis ini banyak dipakai dalam pemrosesan citra, misalnya untuk 

kepentingan memperoleh tepi bentuk suatu objek. Gambar 2.8 

menyatakan citra biner. 

 

Gambar 2.8 Citra biner[14] 

 

2.6. Grayscale 

Grayscale atau Citra berskala keabuan yaitu citra yang nilai pixelnya 

merepresentasikan derajat keabuan atau instensitas warna hitam dan putih. Nilai 

instensitas paling rendah merepresentasikan warna hitam dan nilai intensitas paling 

tinggi merepresentasikan warna putih. 

Citra Berskala Keabuan Sesuai dengan nama yang melekat, citra jenis ini 

menangani gradasi warna hitam dan putih, yang tentu saja menghasilkan efek warna 

abu-abu. Pada jenis gambar ini, warna dinyatakan dengan intensitas. Dalam hal ini, 

intensitas berkisar antara 0 sampai dengan 255. Nilai 0 menyatakan hitam dan nilai 

255 menyatakan putih. 
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Dalam citra ini tidak ada lagi warna, yang ada adalah derajt keabuan. Untuk 

mengubah citra berwarna yang mempunyai nilai matrik masing-masing r, g dan b 

menjadi citra grayscale dengan nilai s, maka konversi dapat dilakukan dengan 

mengambil rata-rata dari nilai r, g dan b. [15] 

Konversi citra warna menjadi citra grayscale dapat ditulaskan menjadi : 

𝑠 =
𝑟+𝑔+𝑏

3
  (2) 

Pada umumnya citra grayscale memiliki kedalaman pixel 8 bit (256 derajat 

keabuan) seperti terlihat pada Gambar 2.9, tetapi ada juga citra grayscale yang 

kedalaman pixelnya bukan 8 bit, misalnya 16 bit untuk penggunaan yang 

memerlukan ketelitian tinggi. 

 

Gambar 2.9 Gradasi warna grayscale 

 

Grayscale sendiri merupakan sebuah proses pengolahan citra yang biasa 

digunakan untuk mempertegas citra yang sebelumnya berupa citra warna lalu 

dirubah menjadi citra digital dengan skala keabuan. Berikut merupakan contoh 

perubahan dari citra warna menjadi citra keabuan dengan proses grayscale : 

 

Gambar 2.10 Proses perubahan citra warna menjadi citra grayscale 
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2.7. Thresholding 

Thresholding digunakan untuk mengatur jumlah derajat keabuan yang ada 

pada citra. Dengan menggunakan thresholding maka derajat keabuan bias diubah 

sesuai keinginan, misalkan diinginkan menggunakan derajat keabuan 16, maka 

tinggal membagi nilai derajat keabuan dengan 16. Proses thresholding ini pada 

dasarnya adalah proses pengubahan kuantitasi pada citra. [15] 

Untuk melakukan thresholding dengan derajat keabuan dapat digunakan 

rumus: 

x = b.int(w/b)  (3) 

dimana : 

w = nilai derajat keabuan sebelum thresholding 

x = nilai derajat keabuan setelah thresholding 

 

 Berikut ini contoh thresholding 256, 16, 4 dan 2 :  

 

Gambar 2.11 Thresholding[15] 

 

2.8. Local Binary Pattern Histogram (LBPH) 

Local Binary Pattern Histogram (LBPH) adalah teknik baru dari metode 

Local Binary Pattern (LBP) untuk mengubah peforma hasil pengenalan wajah[13]. 

LBP adalah deskriptor tekstur yang dapat juga digunakan untuk mewakili wajah, 

karena gambar wajah dapat dilihat sebagai sebuah komposisi micro-texture-pattern 

256 16

6 

4 2 
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yaitu suatu operator non parametrik yang menggambarkan tata ruang lokal citra 

[10]. Metode LBPH mempunyai langkah-langkah pengenalan yang sama seperti 

metose LBP. 

Pertama citra wajah yang telah melalui proses cropping dan sudah 

dikonversi ke dalam grayscale dilakukan proses ekstraksi fitur untuk mendapatkan 

nilai histogram dengan mengubah setiap pixel dari citra menjadi thresholding 

dengan ukuran 3x3–tetangga dan setiap dari ukuran 3x3-tetangga itu diambil satu 

pixel tengah untuk menjadi pembanding. Jika nilai tetangga lebih besar atau sama 

besar dari pixel yang menjadi pembanding dalam nilai grayscale maka akan diubah 

nilainya menjadi 1 dan sebaliknya jika nilai tetangga lebih kecil dari pembanding 

dalam nilai grayscale maka akan diubah nilai pixelnya menjadi 0. Setelah diubah 

menjadi nilai biner maka akan menghasilkan deret biner yang kemudian jika diubah 

menjadi nilai decimal akan menghasilkan nilai baru untuk nilai tengah pixel 

selanjutnya, deret biner tersebut yang disebut dengan kode LBP. Seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.12, nilai decimal 233 itu yang akan menjadi nilai 

tengah pixel selanjutnya. [13] 

 

Gambar 2.12 Kode LBP [13] 

 

Pada metode ini melakukan pendekatan dengan metode pengembangan 

extended-LBP atau multiscale-LBP yaitu dengan melakukan pembesaran nilai 

terhadap nilai radius dan  tetangga pixel. Tidak seperti original-LBP, pada 

extended-LBP ini menggunakan nilai sampling point dan nilai radius yang berbeda. 

Secara umum operator dinotasikan nilai P menunjukkan besar sampling point dan 

R menunjukkan besar radius. Seperti yang terlihat pada gambar 2.13, LBP8,1 artinya 

dengan nilai radius 1 tetangga (sampling point) dengan nilai 8. LBP16,2 dengan nilai 

radius 2 dan nilai tetangga 16 pada daerah lingkaran pixel[13]. 
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(a)         (b)               (c) 

Gambar 2.13 Multiskala LBP: (a) P=8, R=1 (b) P=8, R=2 (c) P=16, R=2[13] 

 

Secara umum penghitungan LBP ini bisa dilakukan dengan rumus berikut:  

  (4) 

Dengan P adalah nilai sampling point. yang digunakan dan R adalah besar 

radius. gp adalah besar nilai pixel tetangga, gc besar nilai tengah pixel pada sampling 

point. Pada penghitungan ini dilakukan replacing pixel atau penggantian pixel 

dengan nilai nol dan satu seperti pada Gambar 2.12. Untuk pengklasifikasian citra 

dengan menghitung perbedaan jarak terkecil antar histogram dari gambar yang 

dihasilkan.[13] 

 

 

2.9. Eigenface 

Metode Eigenface bertujuan untuk mengekstrak ciri-ciri suatu citra dengan 

teori Principal Component Analysis (PCA) atau transformasi Karhunen-Loeve, 

yaitu menyusun suatu citra baru yang mengandung hanya informasi-informasi 

penting dari citra yang lama. Metode ini bertujuan untuk memaksimalkan total-

scatter atau jarak vektor ciri. Jadi informasi ciri mengenai suatu citra akan 

disebarkan sehingga bercampur dengan informasi ciri citra yang lain. Setiap citra 

dapat direpresentasikan sebagai vektor baris berdimensi n. Nilai n merupakan 

dimensi ruang citra, sehingga xi berada di dalam ruang citra berdimensi n. Matriks 

kovarian ST atau matriks total-scatter [6], didefinisikan sebagai: 
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   (5) 

 

Rata - rata vektor citra, dapat diperoleh melalui persamaan berikut : 

   (6) 

 

Selisih vektor citra dengan rata-rata vektor adalah : 

  (7) 

dimana i = 1…N 

 

Citra akan menghasilkan vektor-vektor ciri yang menghasilkan total-scatter: 

  (8) 

 

Dengan W adalah matriks transformasi. Matriks transformasi W yang 

dipilih adalah matriks yang dapat dimaksimalkan determinan dari total-scatter 

vektor-vektor ciri. Atau : 

 

 𝑊 = arg max|𝑊 𝑆𝑇 𝑊𝑇| = [𝑤1; 𝑤2; … … ; 𝑤𝑚]  (9) 

 

 

Dimana wi, i = 1...m, adalah kumpulan vektor eigen dari ST ( dalam bentuk 

vector basis ) yang bersesuaian dengan m nilai eigen terbesar. Vektor - vektor eigen 

ini,yang disebut principal components, memiliki dimensi yang sama dengan citra 
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wajah yaitu n ,sehingga disebut Eigenfaces atau Eigenpictures. Eigenfaces 

merupakan vektor - vektor basis dari ruang ciri dimensi-m.[6] Transformasi citra 

dari ruang citra dimensi-n ke ruang ciri dimensi-m adalah : 

 

 𝑦𝑖 = ∅𝑖𝑊
𝑇  (10) 

 

 

WT dapat diperoleh dari vektor ciri berdimensi m untuk masing-masing 

citra. Besarnya nilai m dapat ditentukan melalui persamaan berikut : 

 𝑚 = 𝑚𝑖𝑛𝑟 {
∑ 𝑑𝑖𝑟

𝑖=1

∑ 𝑑𝑖𝑁
𝑖=1

≥ 𝜃}  (11) 

 

dimana  adalah suatu nilai ambang 

 

Langkah-langkah Ekstraksi ciri pada metode eigenface adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendefinisikan data inputan. Data inputan dapat berupa data set berdimensi 

satu, dua atau lebih. Bila data inputan merupakan sebuah citra/ gambar 

berukuran N x N maka matriks gambar tersebut dirubah ke dalam bentuk 

vektor citra. 

2. Menghitung rata-rata keseluruhan vektor citra yang terbentuk. 

3. Menghiutng selisih setiap elemen vektor citra dengan rata-rata wajah ( ) 

dengan rumus. 

  (12) 

 

Kemudian bentuklah sebuah matrik yang dibangun dari vector-vektor dari 

hasil selisih tersebut. 

  (13) 

 

4. Menghitung matriks kovarian dari matrik A. 
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5. Menghitung nilai eigen dari matriks kovarian C. Matriks C tersebut 

berukuran N2 x N2 ( sangat besar ), maka untk mendapatkan nilai eigen 

secara lebih mudah maka kita menghitung nilai eigen dari matriks AT A yang 

berukuran lebih kecil. Asumsikan nila eigen dari matriks tersebut adalah 𝜇𝑖 

dan vektor eigen adalah vi. Maka untk mencari nilai dan vektor eigen 

digunakan persamaan berikut :  

ATAvi = 𝜇𝑖vi     (14) 

 

Hubungan nilai eigen matriks C(A AT) dengan matriks AT A adalah 

 

AAvi = AT Avi = 𝜇𝑖vi > (A AT)Avi = 𝜇𝑖Avi > CAvi = 𝜇𝑖Avi > Cui = 𝜇𝑖ui   (15) 

  

Sehingga dapat diperoleh persamaan berikut : ui = Avi dimana ui adalah 

vektor eigen dari matriks AT A Oleh karena itu, matriks A AT dan matriks 

AT A mempunyai nilai eigen yang sama dan vektor eigen yang bersesuaian 

pula. M nilai eigen dari matriks AT A merupakan M nilai eigen terbesar dari 

nilai- nilai eigen matriks A AT. Semua vektor eigen yang terpilih akan 

digabungkan menjadi sebuah matriks V yang disebut eigenfaces. 

6. Mereduksi dimensi dari matriks A dengan rumus ; 

R= V’ A      (16) 
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2.10. Perhitungan 

2.10.1. Menghitung Akurasi 

Untuk mencari akurasi pengenalan wajah adalah dengan membagi 

test/sampel yang berhasil dengan jumlah sampel percobaan selanjutnya dikali 

dengan 100%, atau dapat dilihat pada rumus berikut : 

 

  (17) 

 

2.10.2. Menghitung Persentase False Acceptance Rate (FAR) dan False 

Rejection Rate (FRR) 

a. False Acceptance Rate (FAR) 

FAR yaitu kesalahan dalam mengenali identitas gambar masukan, baik 

itu kesalahan dalam mengenali identitas gambar masukan dari individu 

di luar database yang terdeteksi sebagai individu di dalam database, 

maupun kesalahan dalam mengenali identitas gambar masukan dari 

individu di dalam database yang dikenali sebagai individu lain. 

Persentase FAR dapat dihitung dengan rumus berikut : 

 (18) 

 

 

b. False Rejection Rate (FRR) 

FRR yaitu kesalahan dalam menolak gambar masukan. Sebuah gambar 

masukan yang seharusnya dapat dikenali (identitasnya terdapat di dalam 

database) berubah menjadi tidak dikenali. Persentase FRR dapat 

dihitung dengan rumus berikut : 

 (19) 

 


