
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya kemajuan teknologi masa kini yang semakin canggih, 

pemanfaatan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari tentunya didukung  

dengan fitur atau aplikasi yang canggih pula. Franklin (1989) mengatakan 

pendapatnya mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan 

mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada 

di sekitar menjadi lebih mudah. Dengan demikian manusia dapat dengan mudah 

melakukan kegiatan atau pekerjaan yang mana akan sangat sulit dan memakan 

banyak waktu apabila tidak adanya teknologi (Aingindra, 2009).  

Dalam hal ini teknologi membantu pekerjaan manusia menjadi lebih 

efisien. Begitu pula dengan kemudahan yang tawarkan akan kecanggihan dan fitur 

yang dimiliki teknologi tersebut. Teknologi dapat di manfaatkan dan di 

kembangkan sesuai keinginan yang memiliki tujuan paling utama yaitu 

memudahkan pekerjaan. Dengan ini sebagai syarat kelulusan S1 (strata satu) 

penyusun membuat Tugas Akhir (TA) dengan judul “ABSENSI KEHADIRAN 

MAHASISWA DIKELAS SECARA REAL-TIME BERBASIS MULTI WAJAH 

MENGGUNAKAN METODE EIGENFACE”.  

Pengenalan wajah telah menjadi masalah untuk banyak orang. Masalah ini 

telah banyak muncul pada banyak bidang dan ilmu, terutama dalam ilmu 

komputer, robotic, ilmu hukum pidana, dan lain-lain. Sistem pengenalan wajah ini 

menggunakan metode eigenface karena metode ini sederhana, mudah 
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diimplementasikan, mempunyai komputasi dan tingkat akurasi yang cukup tinggi 

(Heri Pratikno, 2014:1-2).  Pengenalan wajah adalah aplikasi komputer dengan 

algoritma kompleks yang meenggunakan teknik matematis serta matrik, dengan 

mendapatkan gambar dari mode rester (format digital) dan kemudian diproses dan 

dibandingkan pixel dengan pixel untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan 

handal (Sudirman, 2010). Dengan demikian dari kebanyakan sistem absensi yang 

hanya bisa mendeteksi satu persatu muka, di sistem ini dapat mendeteksi dan 

mengenali dengan banyak wajah dalam satu waktu (multiface) dan 

diimplementasikan secara otomatis dan dalam waktu nyata (real-time) (Sergio 

Andrés Gutiérrez Rojas, 2014). Dengan begitu sistem ini mambuat proses absensi 

akan lebih cepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi absensi secara multi 

wajah.? 

2. Bagaimana cara mendeteksi dan mengenali multi wajah menggunakan 

metode eigenface.? 

3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem absensi berbasis multi wajah.? 

4. Bagaimana cara menyimpan data multi wajah hasil deteksi dari absensi 

kehadiran pada sebuah data file.? 

 

 

 
 

http://www.codeproject.com/Members/Sergio-A-Gutierrez
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini, terdapat batasan masalah, 

antara lain : 

1. Sistem absensi multi wajah menggunakan webcam HD (resolusi 1280x720) 

sebagai media input utama. 

2. Pembuatan program menggunakan Microsoft Visual Studio. 

3. Tidak mendeteksi objek wajah kembar identik. 

4. Pencahayaan atau penerangan ruangan yang ideal. 

5. Sistem dapat mendeteksi dan mengenali objek wajah yang menatap kedepan 

(frontal face) terhadap kamera dengan posisi kepala tidak miring. 

 

1.4 Tujuan 

Mendeteksi, mengenali dan menyimpan data multi wajah (multiface) pada absensi 

kehadiran mahasiswa dikelas secara real-time menggunakan webcam dengan 

metode eigenface. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan Tugas Akhir ini secara Garis besar tersusun dari 5 (lima) 

bab, yaitu diuraikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini akan dibahas teori penunjang dari permasalahan, yaitu 

membahas mengenai absensi kehadiran mahasiswa secara umum, absensi secara 

real-time, Pengertian pengertian multi wajah, penggunaan metode eigenface, 

webcam, Visual Studio. 

 

3. BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

SISTEM 

Pada Bab ini akan membahas tentang blog diagram system yang 

digunakan dalam mewujudkan pembuatan software, serta membahas konfigurasi 

perangkat yang digunakan. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai sistematika perancangan alat 

sekaligus percobaan dari alat. Selain itu juga akan menguji program yang telah 

dibuat apakah dapat bekerja sesuai seperti yang diharapkan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian berdasarkan rumusan 

masalah serta saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 

 

 
 


