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ABSTRACT 
Computer technology brings us to a new way of preventing untrusted users from accessing our computer system. One of 
many promising technologies is the use of biometrics as an identification tool for users intended to access the system. 
Several types of biometrics are currently being used  include  finger print, DNA, iris and face. This research aims to 
build a system using the face recognition mechanism as an input device for the attendance recording system. The 
recording is performed using Eigenface algorithm. Human face is unique from person to person including twins. Nobody 
can use other peoples’ faces to substitute an attendance recording transaction. The proposed system, however, does not 
have 100% accuracy. The light intensity, the resolution of the captured image and the distance between subject and the 
capturing device have major effects on this. The overall tests, on the other hand, show that the face recognition system 
using Eigenface algorithm performs well across gender. There are no significant differences in accuracy between male 
and female. Changes across poses also did not effect the accuracy. 
Keywords:  Recognition, Eigenface, Accuracy, Resolution, Light Intensity. 
 
1. Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 
Penggunaan sistem terkomputerisasi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah bisnis terus berkembang. Salah 
satu aplikasinya adalah penggunaan sistem terkomputerisasi untuk sistem presensi karyawan. Presensi karyawan adalah 
salah satu transaksi repetitif yang sangat penting, karena berkaitan dengan produktifitas dari karyawan dan di beberapa 
perusahaan digunakan sebagai salah satu komponen pada pembayaran gaji karyawan, sehingga pencatatan presensi 
karyawan haruslah teliti, cepat dan akurat.  
 
Sekarang telah berkembang berbagai jenis sistem presensi karyawan, diantaranya adalah sistem presensi dengan 
menggunakan barcode, sidik jari dan pengenalan wajah. Pada penggunaan barcode, biasanya barcode dicetak pada kartu 
karyawan dan sistem hanya tinggal men-scan barcode ini. Masalah timbul jika karyawan yang bersangkutan lupa 
membawa kartu indentitas karyawannya, sehingga karyawan bersangkutan akan dianggap tidak masuk pada hari itu. 
Alternatifnya adalah dengan menggunakan sidik jari sebagai pengganti barcode, atau juga dengan menggunakan scan 
wajah.  
 
Pada penggunaan sidik jari sudah banyak beredar scanner sidik jari dengan alternatif harga yang beragam. Untuk 
penelitian ini akan dipilih penggunaan pengenalan wajah, karena teknik ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan 
kamera digital sebagai media scanning wajah, atau dengan menggunakan webcam. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang proses  merancangbangun sebuah sistem presensi 
karyawan dengan menggunakan identifikasi wajah sebagai inputnya dan menganalisa tingkat akurasi pengenalan yang 
dilakukan oleh sistem berdasarkan algoritma Eigenface dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi 
pengenalan tersebut. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam pembuatan program ini antara lain: 
1. Program yang dibuat menerima masukan berupa citra wajah yang di-capture dengan alat bantu webcam 
2. Algoritma yang digunakan untuk identifikasi wajah adalah Eigenface algorithm. 
3. Identifikasi dilakukan dengan pattern matching sederhana tanpa menggunakan metode pembelajaran khusus seperti 

Jaringan Syaraf Tiruan 
4. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Visual Basic 6.0 dengan perangkat lunak basis data Microsoft Access. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
 Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan citra, penelitian tentang pengenalan wajah telah banyak 
dikembangkan untuk beragam aplikasi dan algoritma. Alan Brooks mengembangkan sebuah penelitian yang 
membandingkan 2 algoritma yaitu Eigenface dan Fisherface. Penelitian ini difokuskan pada perubahan pose wajah 
apakah mempengaruhi akurasi pengenalan wajah. Diberikan database latih berupa foto wajah manusia, kemudian 
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digunakan untuk melatih sebuah sistem pengenalan wajah, setelah proses latihan selesai, diberikan sebuah masukan citra 
yang sebenarnya sama dengan salah satu citra wajah pada fase latihan tetapi dengan pose yang berbeda. Sistem juga 
diharapkan punya sensitifitas minimal terhadap pencahayaan.  
 
Sistem dikembangkan dengan 2 algoritma yaitu Eigenface dan Fisherface, dan dibandingkan hasilnya. Kedua teknik 
menghasilkan hasil yang memuaskan tetapi ada beberapa perbedaan Pada Eigenface kompleksitas komputasi lebih 
sederhana daripada Fisherface. Dari segi efektifitas karena perubahan pose Fisherface memberikan hasil yang lebih baik, 
bahkan dengan data yang lebih terbatas. Teknik Eigenface juga lebih sensitif terhadap pencahayaan dibandingkan dengan 
Fisherface[1]. 
 
Penelitian lain juga dilakukan oleh Alper Yilmaz dan Muhittin Gokmen. Penelitian difokuskan pada penanganan masalah 
yang berhubungan dengan perubahan pencahayaan dengan memanfaatkan edge images daripada intensity value. 
Penggunaan edge secara langsung punya banyak masalah, sehingga diperkenalkan konsep ”hill” yang diperoleh dengan 
menutupi edge dengan membran. Setiap hill image kemudian dideskripsikan sebagai kombinasi eigenvector yang dikenal 
dengan ”eigenhill”.  
 
Teknik Eigenhill kemudian dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu Eigenface dan eigenedge dengan 
mempertimbangkan perubahan pencahayaan dan pose. Hasilnya teknik eigenhill memiliki akurasi pengenalan yang 
paling tinggi, disusul dengan Eigenface, dan yang menunjukkan performa paling buruk adalah teknik eigenedge[9]. 
 
Supiyanto[7], telah mengembangkan sistem berbasis pengenalan wajah dengan algoritma fisherface, dengan pengujian 
tidak hanya meliputi citra asli tetapi juga diuji keberhasilan pengenalan terhadap citra-citra yang telah mengalami 
perubahan (derau, kabur dan sketsa). Pada penelitian ini tingkat keberhasilan terbaik mencapai 98% dan cukup terbukti 
kebal terhadap derau dan pengaburan pada citra.  
 
2.2  Pengenalan Wajah  
Secara umum sistem pengenalan citra wajah dibagi menjadi 2 jenis yaitu: sistem featurebased dan sitem image-based. 
Pada sistem pertama digunakan fitur yang diekstraksi dari komponen citra wajah (mata,hidung,mulut, dll) yang kemudian 
dimodelkan secara geometris hubungan antara fitur-fitur tersebut. Sedangkan pada sistem ke dua menggunakan informasi 
mentah dari pixel citra yang kemudian direpresentasikan dalam metode tertentu (misalnya principal component analysis 
(PCA), transformasi wavelet) yang kemudian digunakan untuk  klasifikasi indentitas citra.  
 
2.3 Algoritma Eigenface 
Eigenface adalah salah satu algoritma pengenalan wajah yang berdasarkan pada Principle Component Analysis (PCA) 
yang dikembangkan di MIT. Algoritma Eigenface secara keseluruhan cukup sederhana. Training Image 
direpresentasikan dalam sebuah vektor flat (gabungan vektor) dan digabung bersama-sama menjadi sebuah matriks 
tunggal.  
 
Eigenface kemudian diekstraksi dan disimpan dalam file temporary atau database. Adapun algoritma Eigenface yang 
digunakan dalam penelitian ini dijalankan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
1. Buat MakeFlatVectors(ImageList, N, M): Image List adalah kumpulan dari N training image, dimana setiap image 

adalah W x H pixel. M adalah ukuran flatvector yang harus dibuat. 
2. Gabungkan setiap image dalam WH elemen vektor dengan menggabungkan semua baris. Buat ImageMatrix sebagai 

matrik N x WH berisi semua gambar yang digabung 
3. Jumlahkan semua baris pada ImageMatrix dan bagi dengan N untuk mendapatkan rataan gambar gabungan. Kita 

namakan vektor elemen WH ini dengan ψ. 
4. Kurangi ImageMatrix dengan average image ψ. Kita namakan matriks baru ukuran N x WH sebagai Ф. 
5. Jika pada elemen-elemen dari matriks Ф ditemukan nilai negatif, ganti nilainya dengan nilai 0 
 
Kemudian identifikasi dilakukan dengan proyeksi dengan algoritma sebagai berikut: 
1. Buat projectToFaceSpace(test_image): image berukuran W x H pixel 
2. kita gabung elemen vektor WH dan kita sebut img 
3. load nilai rataan ψ  dari database atau file 
4. kurangi img dengan ψ, kita dapatkan  img’ 
5. jika pada  img’ ditemukan elemen dengan nilai negatif, ganti dengan nilai 0, untuk mendapatkan vektor ukuran  

img’’. 
 
Proses terakhir adalah identifikasi, yaitu memproyeksikan test image ke face space dan menghitung score. 
1. Load semua wajah yang sudah diproyeksikan dari database 
2. Proj=projectToFaceSpace(test_image) 
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3. Lakukan operasi pengurangan,  proj dengan semua wajah yang telah diproyeksikan. Ambil nilai absolutnya dan 
jumlahkan, hasilnya adalah score. 

4. Ambil score terkecil sebagai hasil dari wajah yang telah diproyeksikan, wajah ini sebagai hasil identifikasi. 
 
3.  Metode Penelitian 
Sistem presensi berbasis pengenalan wajah ini terdiri dari beberapa komponen yang dapat digambarkan dengan suatu 
model seperti pada Gambar 3.1 
 

 
Gambar 3.1. Hubungan Antar Sub Sistem  Pada Sistem Presensi Karyawan Berbasis Pengenalan Wajah 

 
Keterangan dari Gambar 3.1: 
 
Komponen Webcam. Piranti masukan yang digunakan dalam sistem presensi ini adalah webcam. Webcam digunakan 
untuk 2 kegunaan :  
1. Digunakan untuk melengkapi data karyawan dengan foto, dimana foto ini akan disimpan ke dalam database, yang 

nantinya akan dicocokkan dengan citra wajah yang dicapture saat proses presensi dilakukan 
2. Digunakan untuk meng-capture citra wajah karyawan pada saat proses presensi. Dengan menggunakan webcam, 

citra wajah karyawan diambil, kemudian citra wajah ini disimpan ke dalam file pada harddisk.  
 
Komponen Image Capturing. Komponen ini berfungsi untuk melakukan mekanisme mengambil citra wajah dengan 
media webcam, baik untuk disimpan sebagai file citra wajah maupun untuk citra wajah yang digunakan sebagai input 
pada saat presensi dilakukan. 
 
Komponen Antarmuka. Komponen ini berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pengguna dengan sistem 
presensi wajah. Baik untuk proses input data karyawan, proses presensi dan melihat rekapitulasi presensi perbulan. 
 
File wajah. Citra wajah karyawan yang digunakan untuk melengkapi data karyawan (training faces) disimpan dalam file 
tersendiri terpisah dari database data karyawan, tetapi file wajah ini bisa direferensi dengan menggunakan nama file 
wajah yang ada. 
 
Komponen Basis data. Komponen ini berfungsi menyimpan data-data yang dibutuhkan untuk sistem presensi. 
Sub sistem pengenalan wajah. Pengenalan wajah dilakukan dengan  mencocokkan citra wajah yang di capture pada 
saat presensi dengan citra wajah yang ada pada database karyawan. Langkah-langkah pencocokan wajah dapat dilihat 
pada table berikut ini: 
 
Keterangan bagan dari Gambar 3.2: 
• Citra wajah di-capture dengan menggunakan webcam. Hasil dari capturing ini adalah file gambar yang bertipe 

.bmp.  
• Citra wajah ini kemudian di normalisasi. Normalisasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama citra diturunkan 

kualitas warnanya menjadi tipe  grayscale. Ukuran dari citra wajah juga diseragamkan dengan ukuran 80 x 80 pixel. 
• Setelah didapatkan citra wajah yang ternormalisasi, tentukan Eigenface dari citra wajah tersebut, misalnya diperoleh 

nilai x. 
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• Pada data karyawan, kita juga mempunyai koleksi citra wajah. Dari koleksi ini masing masing citra dikalkulasi 
Eigenfacenya. Misalkan kita mendapatkan nilai (x1, x2, x3,…xn) 

• Proses matching dilakukan dengan mencocokkan nilai x  dengan nilai-nilai pada Eigenface dari citra dalam 
database, dan mencari nilai yang paling mendekati. 

• Jika sudah ditemukan nilai yang paling mendekati, cari data karyawan yang berkorespondensi dengan nilai tadi.  
 

Gambar 3.2. Langkah-Langkah Proses Identifikasi Citra Wajah 
 
4.  Hasil dan Pembahasan 
Untuk menentukan akurasi dari pengenalan wajah dengan algoritma Eigenface ini, terlebih dahulu ke dalam database 
dimasukkan citra wajah dan data dari karyawan. Citra wajah yang disimpan adalah citra wajah dengan pose menghadap 
ke depan dan ekspresi standar (tidak tersenyum atau tertawa). Untuk pose standar yang dimaksud, idealnya citra wajah 
yang disimpan ke dalam database posenya harus menghadap lurus ke depan dengan pencahayaan yang cukup dan 
background yang berwarna putih/terang . Sebagai contoh adalah citra wajah berikut ini: 

 

 
Gambar 4.1. Citra wajah ideal untuk disimpan ke database wajah 

 
Untuk peng-capturan citra wajah yang akan dinormalisasi, dilakukan normalisasi kondisi sebagai berikut : 
• Pose wajah lurus ke depan, ekspresi standar 
• Background adalah tembok dengan warna putih 
• Pencahayaan untuk pengambilan semua citra karyawan dibuat sama 
• Jarak kamera dan wajah yang dicapture dibuat konstan (± 30 cm) 
• Resolusi kamera yang dipilih adalah 120 x 160 
 
Untuk keperluan pengetesan, dilakukan beberapa percobaan dengan beberapa karakteristik. Karakteristik pertama, 
percobaan individual, 1 subjek melakukan presensi sebanyak 30 kali dengan 8 kondisi yang berbeda, dengan  database 
berisi 50 citra karyawan. Karakteristik kedua, percobaan multisubjek, sekelompok subjek melakukan presensi secara 
berurutan pada 8 kondisi yang berbeda 
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4.2 Hasil Percobaan 
Untuk melakukan pengetesan sistem presensi ini, dilakukan proses presensi dengan 8 kondisi: 
• Kondisi 1: pencahayaan tinggi, pose standar 
• Kondisi 2: pencahayaan tinggi, pose ekspresif 
• Kondisi 3: pencahayaan tinggi, pose miring ke kiri 
• Kondisi 4: pencahayaan tinggi, pose miring ke kanan 
• Kondisi 5: pencahayaan normal, pose standar 
• Kondisi 6: pencahayaan normal, pose ekspresif 
• Kondisi 7: pencahayaan normal, pose miring ke kiri 
• Kondisi 8: pencahayaan normal, pose miring ke kanan 
 
Kondisi-kondisi diatas dipilih dengan pertimbangan bahwa pengenalan wajah untuk keperluan presensi, sangat 
dipengaruhi oleh pose dan pencahayaan ada saat presensi dilakukan, sehingga perubahan kondisi bisa mempengaruhi 
akurasi pengenalan wajah.  
 
Untuk Pengetesan pertama, dilakukan percobaan individual dengan menggunakan database yang terdiri dari 50 citra 
wajah. Pada percobaan ini jarak kamera dengan subjek  dibuat konstan sebesar 30 cm. Percobaan dilakukan pada 2 
subjek. Subjek pertama berjenis kelamin laki-laki, subjek kedua berjenis kelamin wanita. Adapun grafik hasil percobaan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.2. (A)Grafik Hasil Pengenalan Wajah  Percobaan Individual, Subjek Pertama dan  
(B) Percobaan Individual, Subjek Kedua 

 
Dari percobaan pertama ini didapatkan beberapa analisa awal sebagai berikut: 
1. Perubahan pose tidak terlalu mempengaruhi akurasi pengenalan, terlihat pada prosentase pengenalan yang relatif 

sama. 
2. Pengenalan pada pencahayaan yang kurang ternyata memberikan hasil yang lebih baik, ini disebabkan pada 

pencahayaan yang tinggi, detail dari wajah lebih jelas, sehingga kompleksitas warna wajah lebih tinggi. 
Kompleksitas ini menyebabkan sensitifitas pengenalan meningkat karena algoritma Eigenface menitikberatkan pada 
ciri warna dari objek. 

3. Pengenalan wajah pada subjek pria dan wanita tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok, sehingga bisa 
disimpulkan algoritma Eigenface tidak terlalu dipengaruhi gender dari citra wajah. 

 
Untuk percobaan kedua, sistem diujicobakan untuk proses presensi yang dilakukan oleh 20 subjek secara sekuensial. 
Untuk percobaan ini jarak capture kamera dan objek tidak dibuat konstan, resolusi kamera saat proses capture juga bebas 
dipilih oleh subjek. Berikutnya, diujicobakan pada kelompok subjek yang sama, tetapi jarak webcam dan subjek dan 
resolusi dibuat konstan yaitu 120 x 160. Perbandingan Hasil percobaan multisubjek kedua dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
 
Dari hasil percobaan multisubjek pertama terlihat akurasi pengenalan kurang baik. Maksimum prosentase pengenalan 
sebesar 30% pada kondisi 2. Setelah dilakukan pengaturan jarak dan resolusi, percobaan multisubjek kedua menunjukkan 
ada peningkatan prosentase pengenalan.  Dari sini bisa diambil beberapa hasil analisa, keberhasilan pengenalan 
dipengaruhi beberapa hal diantaranya: 
 

1. Jarak antara subjek dan kamera. Untuk pengenalan yang baik, jarak antara subjek dan kamera saat pengisian 
data dan proses presensi sebaiknya dibuat konstan. 
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2. Pencahayaan.Pencahayaan yang terlalu tinggi akan membuat detail dari gambar lebih rumit, akibatnya matriks 
dari gambar juga lebih kompleks, akibatnya pengenalan jadi lebih sensitif dan menurunkan kualitas pengenalan. 

3. Pose wajah. Untuk perubahan pose dari diam ke  ekspresif tidak terlalu mempengaruhi hasil pengenalan. 
Distorsi pose (miring ke kiri atau ke kanan) jika sudut kemiringan cukup banyak akan menurunkan kualitas 
pengenalan 
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Gambar 4.3. Grafik Hasil Pengenalan Wajah (Percobaan Multisubjek 20 Subjek)  

(A) Tanpa Normalisasi ,(B) Dengan Normalisasi 
 
 
5.  Kesimpulan dan saran 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, perancangan dan implementasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistem presensi karyawan berbasis pengenalan wajah untuk dirancang  dengan algoritma Eigenface yang 

menggunakan ciri warna sebagai fitur yang diekstraksi untuk proses pengenalan. 
2. Sistem presensi karyawan berbasis pengenalan wajah ini mempunyai kelebihan, proses presensi benar-benar 

dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan sehingga manipulasi proses presensi bisa dihindari.   
3. Sistem presensi ini belum menunjukkan hasil maksimal (100%), sehingga belum bisa diaplikasikan untuk sistem 

presensi baru menggantikan sistem lama yang menggunakan media input berupa barcode 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengenalan pada sistem ini adalah pencahayaan, jarak capture antara objek 

dan webcam dan distorsi (kemiringan) pose wajah pada saat proses capture dilakukan. 
 
5.2 Saran 
Sistem presensi karyawan dengan algoritma Eigenface belum menunjukkan akurasi maksimal. Untuk meningkatkan 
akurasi pada pengembangan sistem berikutnya sebaiknya ditambahkan fitur-fitur lain seperti fitur morphologi wajah 
sehingga akurasi pengenalan wajah bisa ditingkatkan.  
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