
 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

 

3.1.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode untuk mendeteksi posisi dan 

keberadaan wajah secara langsung dari sebuah kamera. Dengan demikian 

penelitian ini menggunakan metode Haar Cascade Classifier. Dengan fungsi 

pendeteksian objek wajah dengan cara memeriksa dan melakukan cek terhadap 

objek deteksi terhadap masing – masing lokasi image untuk mengklasifikasikan 

apakah sebagai area objek wajah atau bukan area objek wajah. 

 Metode ini mengklasifikasikan objek wajah yang telah terdetesi dengan 

klasifikasi menggunkaan skala yang tetap (konstan), misalnya 100x100 piksel. 

Dalam hal ini dikarenakan image wajah tergantung pada jarak objek wajah 

terhadap kamera webcam yang mengakibatkan gambar wajah bisa lebih besar atau 

lebih kecil dari pen-skalaan yang telah ditetapkan, Maka dibuatlah skala yang 

tetap untuk mempermudah pengenala objek wajah. 

 

Gambar 3.1. Deteksi wajah dengan Haar Cascade Classifier 
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 Haar Cascade Classifier yang tersimpan pada file yang berekstensi XML 

yang berfungsi sebagai klasifikasi sebuah citra image dengan mengklasifikasi 

masing – masing likasi keberadaan objek wajah. Pada OpenCV, terdapat beberapa 

fungsi peng-klasifikasi terhadap objek wajah yang dapat dimanfaatkan, 

diantaranya adalah : 

• “Haarcascade_frontalface_default.xml”. 

• “Haarcascade_frontalface_alt.xml”. 

• “Haarcascade_frontalface_alt2.xml”. 

• “Haarcascade_frontalface_alt_tree.xml”.  

Ada beberapa macam pengklasifikasi yang bisa di download, diantaranya yaitu : 

klasifikasi wajah tampak depan (frontal face), klasifikasi profil wajah (profile 

face), klasifikasi seluruh tubuh keseluruhan (full body / pedestrian), klasifikasi 

tubuh bagia atas (upper body), dan pengklasidikasi tubuh bagian bawah (lower 

body). Dari ke-empat klasifikasi tersebuat memberikan hasil tracking yang unik 

sehingga berbeda dengan yang lainnya.  Tergantuk sesuai kebutuhan dan kondisi 

terhadap lingkungan sekitarnya.  

 

Selanjutnya Metode penelitianyang digunakan pada pengenalan wajah 

yaitu  metode Eigenface. Eigenface adalah sebuah metode pengurangan dari 

dimensi sebuah nilai menghasilkan suatu vektor yang mana akan mendasari 

sekumpulan training wajah. pendekatan dalam Eigenface digunakan untuk 

menganalisa setiap bojek wajah yang terdeteksi sebagai objek pengenalan dengan 

dengan mengurangkan nilai average (rata – rata) dari training image yang telah di 

tetapkan dengan nilai average dari hasil pendeteksian. 
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 Setiap objek wajah yang terdeteksi dapat direpresentasikan sebagai  

sebuah nilai yang meiliki bobot pada setiap training  wajah yang di tetapkan 

sebelumnya. Sehingga proses pengenalan wajah menggunakan nilai rata- rata dari 

setiap training wajah yang telah tersimpan pada database dan selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan secara matematis terhadap objek wajah terdetksi untuk 

menentukan objek wajah tersebut dikenali atau tidak.  

 

3.2.  Model Pengembangan 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem absensi 

mahasiswa di kelas secara real – time berbasis multi wajah. Sistem ini dapat 

mendeteksi dan mengenali banyak wajah yang ada pada jangkauan kamera 

webcam  dan menyimpan data atau informasi wajah yang dikenali kedalam satu 

file data absensi.   

Pada sistem absensi ini digunakan webcam sebagai media input 

pengindraan citra wajah dengan mendeteksi wajah secara real – time dengan 

resolusi HD (1280x720). Dengan menggunakan webcam HD (High Definition) 

wajah akan terdeteksi dengan lebih jelas dan memiliki resolusi yang tinggi yang 

dapat meningkatkan akurasi pengenalan terhadap citra wajah. 
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3.3  Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dipakai untuk pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Terdapat dua perancangan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu, 

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun metode penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini antara lain:  

Pencarian data – data literatur untuk perangkat keras dari masing-masing 

komponen, informasi dari internet dan konsep teoritis dari buku-buku penunjang 

tugas akhir ini, serta materi – materi perkuliahan yang telah didapatkan dan 

perancangan perangkat lunak yaitu menggunakan Microsoft Visual Studio. 

2. Tahap perancangan dan pengembangan sistem 

 Dalam membuat pengembangan sistem, terdapat beberapa langkah 

rancangan sistem yang diambil antara lain: 

a. Membuat Blog Diagram dan flowchart pada proses sistem secara 

keseluruhan 

b. Melakukan perancangan perangkat keras yang meliputi: 

1. Mengatur webcam (penempatan webcam pada posisi yang 

dimungkinkan dapat menjangkau objek wajah saat mahasiswa 

melakukan absensi) 

2. Mengukur dan menentukan jarak webcam terhadap objek wajah 

dalam penelitian. 

3. Mementukan pencahayaan yang ideal terhadap objek wajah. 
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c. Melakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi: 

1. Membuat program pendeteksian objek wajah dengan mengunakan 

algoritma Haar Cascade Classifier. 

2. Membuat program untuk mengenali objek wajah yang telah 

terdeteksi. 

 

3.4 Diagram Blok Sistem 

Dari penelitian ini, sistem absensi bekerja secara real – time agar dapat 

melakukan absensi dengan baik, diagram blok keseluruhan sistem bisa dilihat 

pada gambar 3.2 berikut: 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem  

Dalam sistem ini kamera (webcam) sebagai input objek wajah menerima 

informasi wajah dan akan dilakukan tahap Pre – processing dimana tahap ini 

merupakan tahap awal pengolahan input sebelum masuk tahap utama proses dari 

metode Eigenface yang mana dilakukan penyeragaman data dan kemudahan 

proses dalam pengenalan wajah. Selanjutnya Eigenface melakukan peroses 

pengenalan wajah terhadap objek wajah yang telah terdeteksi selanjutnya akan 
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dilakukan tahap Simpan Data File yang telah dikenali dan memasukkan semua 

nama wajah yang telah di kenali kedalam satu file Data Absensi. 

 

3.5 Perancangan Sistem Absensi 

Menyiapkan webcam dengan resolusi HD (High Definition) / resolusi 

1280x720. Menggunakan webcam tersebut dapat mendeteksi wajah dengan 

resolusi tinggi dimana dapat meningkatkan akurasi sistem. Pada perancangan 

sistem absensi berbasis multi wajah ini menggunkan metode pengenalan wajah 

Eigenface dan Haarcascade classifier sebagai fungsi pendeteksian objek wajah.  

 
 

Gambar 3.3 webcam HD  

Perancangan sistem pengenalan wajah ini secara garis besar ditunjukkan 

pada gambar 3.4 Pada gambar tersebut sebelum dilakukan proses pengenalan 

wajah akan dilakukan beberapa proses awal, diantaranya : acquisition, pre – 

processing dan feature extractor.  
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Gambar 3.4 Diagram blok sistem pengenalan wajah 

Sedangkan flowchart untuk pengenlan wajah berbasis multi wajah menggunkaan 

metode eigenface sebagai berikut : 

 

Gamabar 3.5 Flowchart pengenlaan wajah 
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 Sesuai dengan flowchart pada gambar 3.5 tersebut sekumpulan image 

yang berada pada tahap training dikelompokkan pada eigenface E, dann kemudian 

setiap image yeng berada dalam training image dihitung bobot (weight). Setelah 

ditentukan image x yang telah masuk sesuai input selanjutnya image tersebut 

dihitung untuk mendapatkan bobotnya dan disimpan sebagai vektor Wx. 

Kemudian menghitung jarak rata – rata antara D dengan bobot vektor dari Wx 

serta bobot vektor dari image Wx. 

 Apabila terbukti jarak rata – rata melebihi nilai threshold, kemudian jika 

bobot vektor image Wx berada jauh terhadap bobot image maka X akan tidak 

diakui. Dan jika X ditentukan sebagai wajah yang diakui maka bobot vektor Wx 

tersebut akan disimpan dan selanjutnya akan diklasifikasi dan ditentukan sebagai 

wajah dikenali atau wajah yang tidak dikenali. 

 

3.5.1 Rancangan Image Grayscale 

Proses diawali dengan proses perancangan grayscale yang merupakan 

proses dari tahap pengenalan wajah yang mana menjadi parameter pengenalan 

yang paling utama. Dalam proses ini melakukan input image melalui webcam 

kemudian akan dilakukakan pendeteksian objek wajah dengan menggunakan 

metode pelacakan wajah yaitu “Haar Cascade Classifier”. Pada meetode tersebut 

dalam implementasi pada perancangan grayscale ini menggunakan “haarcascade 

frontalfae” yaitu sebuah metode pelacakan objek wajah dengan ketentuan objek 

wajah menatap lurus terhadap kamera (tidak miring). Selanjutnya setelah 

mendapatkan objek wajah maka akan dilakukan normalisasi (cropping, dan 

lebelisasi objek wajah). Selanjutnya image cropping yang merupakan gambar 
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berwarna (gambar RGB) maka selanjutnya akan dilakukan konversi warna yaitu 

degan dicari rata – rata dari image berwarna tersebut yaitu dengan rumus sebagai 

berikut : 

Grayscale  =  (R+G+B)/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.6 Konversi Image  

 
 

  
Gambar 3.7 Flowchart Rancangan Grayscale 
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3.5.2 Perancangan Aplikasi 

Sistem ini dirancang dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 

dengan menggunakan bahasa pemrograman C Sharp (C#). 

Langkah –langkah menyiapkan pembuatan program : 

1. Download aplikasi Microsoft Visual Studio 

2. Install aplikasi Microsoft Visual Studio 

3. Download library / Reference yang digunakan (librari / Reference sebagai 

fungsi) 

Langkah – langkah dalam membuat aplikasi ini yaitu sebagi berikut: 

1. Membuka aplikasi Microsoft Visual Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan Microsoft Visual Studio 2010 

Pada gambar 3.8 menunjukkan tampilan awal Microsoft Visual Studio 

2010 dengan banyak fitur yang dapat kita lakukan untuk membuat berbagai 

program sesuai yang kita inginkan. 
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2. Klik pada “New Project” untuk membuat projek baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 New Project  

3. Memlilih template yang sesuai dengan pembuatan program. Dalam sistem 

ini program menggunakan C sharp / C# sebagai bahasa pemrograman yang 

digunakan. Sehingga ditampilkakan seperti gambar 3.8 dibawah ini. 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 3.10 Tampilan Pembuatan Project Baru 

Dari gambar 3.7 tersebut menunukkan template untuk membuat desain 

dari program absensi multiface. Dalam sistem ini menggunakan bahasa 
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pemrograman C# dengan bagitu maka template yang dipilih yaitu template 

“DefExpress Visual C#” dengan template “DefExpress v15.2 Template Galery”. 

Selanjutnya memberi nama pada projek baru yang kita buat dengan nama 

“Multiface” dan menentukan lokasi dimana kita menimpan data pemrograman ini 

pada File Explorer, setelah itu memberi nama solution dengan nama “multiface”. 

Selanjutnya klik OK. 

4. Pemilihan template dari DefExpress Template Galery 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tampilan Pembuatan Project Baru 

Selanjutnya kita memilih template yang di sediakan pada DefExpress Template 

Galery, dan memilih “Blank Application” untuk membuat desain dengan media 

kosong. 
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5. Membuat desain aplikasi sistem. 

 

Gambar 3.12 Tampilan Pembuatan Desain Sistem 

Membuat desain aplikasi sistem yang mana kita bisa menggunakan tool-tool 

yang ada dengan cara melakukan klik pada tool yang kita ingin gunakan dan geser 

atau men-drag-nya untuk meletakkan tool tersebut kedalam media desain. 

Selanjutnya kita melakukan penataan dan mengedit desain kita mengunkaan tool 

visual studio pada tool properties sesuai dengan gambar 3.8 diatas. 

1. Toolbox merupakan feature yang dimiliki Microsoft Visual Studio yang 

berisi berbagai tool yang dapat kita gunakan unuk membuat desain aplikasi. 

2. Form1.cs[Desain]* adalah sebuah media untuk desain aplikasi. 

3. Properties merupakan toolbar yang berguna utuk mengedit dan mengatur 

tool yang telah di desain pada form1.cs. 

Berikut adalah tampilan dari desain aplikasi sistem absensi multi wajah pada 

penelitian ini : 
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Gambar 3.13 Tampilan Desain Sistem 

6. Memasukkan Library pada program 

Pada langkah ini kita lakukan pembuatan deklarasi arah atau penggilan 

sebagai penggunaan deklarasi dengan anggota sebagai fungsi yang akan 

digunakan pada program dengan menambahkan library / Reference dengan cara 

men – download file library, contohnya library “Emgu.CV” dengan format “.dll”. 

setelah selesai download maka selanjutnya remove file library kedalam folder data 

yang kita buat pada sesi pembuatan program “Multiface >> bin >> debug” 

selanjutnya buka aplikasi visual studio dan masukkan library dengan cara klik 

tool Solution Explorer >> klik kana pada References >> klik Add Reference: 
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Gambar 3.14 Memasukkan library  

Selanjutnya akan muncul jendela baru dengan “Add Reference”. Pada 

window ini klik browse >> look in (klik pada library yang akan dimasukkan pada 

program lalu klik OK).  

 

Gambar 3.15 Tampilan Add Reference. 

Dengan demikian mucul library kedalam References seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 3.16 Library masuk kedalam References. 

Lakukan langkah serupa pada library yang lain hingga semua masuk pada folder 

Reference. 

7. Pembuatan program dengan double klik tool pada desain yang telah dibuat. 
 

 

Gambar 3.17 Tampilan setelah double klik tool pada desain 

Pada tahap pembuatan program kita dapat memsukkan program pada setip 

toolbox yang kita desain pada langkah ke-5 dengan cara double klik pada tool 

desain dan selanjutnya akan muncul laman script untuk kita membuat program 
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seperti yang muncul pada gambar 3.11 diatas. Selanjutnya perlu kita lakukan 

pemberian nama pada setiap tool yang telah kita desain. Sebagai langkah awal 

pembuatan program, dan agar mudah untuk melakukan pemanggilan terhadap tool 

yang akan terhubung dengan tool yang bersangkutan.  

 

3.6 Koneksi Database (SQL Server) 

SQL Server sudah terinstal dan melakukan pembuatan Tabel untuk 

database absensi Selanjutnya beri nama pada database. Contoh 

“YUDHA\SQLEXPRESS” seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.18 Membuat Tabel untuk Database 

Langkah berikutnya adalah membuat new columns dan buat table seperti berikut : 

 

Gambar 3.19  Pembuatan Tabel Database pada SQL Server 
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Setelah persiapan pada SQL Server sebagai database selesai.  Selanjutnya 

membuka program Absensi Multi Wajah pada Microsoft Visual Studio lalu klik 

Project > MultiFaceRec Properties > maka akan muncul window baru :  

 

Gambar 3.20 Koneksi Visual Studio ke SQL Server 

Lakukan langkah 1 dan 2 pada gambar 3.18. selanjutnya akan muncul window 

baru seperti berikut : 
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Gamber 3.21 Setting Koneksi Visual Studio ke SQL Server 

Lakukan langkah – langkah seperti pada gambar 3.21. Langkah 1 

masukkan server name sesuai dengan SQL Server. Selanjutnya langkah ke-dua 

masukkan nama database yang telah ada dalam SQL, selanjutnya lankah ke-tiga 

Klik OK. 

3.7 Database CDM (Conceptual Data Model) 
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Gambar 3.22 Database CDM 

Rancangan database di atas di buat dalam bentuk database CDM (Conceptual 

Data Model) yang mna database tersebut memliliki 4 tabel, diantaranya : 

1. Data waktu 

Untuk menampung id data waktu dan pengambilan waktu terhadap sistem 

dengen id_Data waktu sebagai data input waktu yang meliputi tanggal dan 

jam. 

2. Sistem Absensi 

Meliputi id_Sistem Absensi, Klasifikasi, Nama Mhs, Tanggal, Jam. Sebagai 

sistem absensi yang berkorelasi dengan table Training Image, DB_SQL 

Server dan data waktu. 

3. DB_SQL Server 

Meliputi id_ DB_SQL Server, Nama Mhs, Tanggal, Jam. Yang berkorelasi 

dengan table Sistem Absensi. 

4. Training Image 
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Meliputi id_Training Image, Jumlah, image, label(Nama Mhs). Yang 

berkorelasi dengan tabel Sistem Absensi. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Rancangan Interface Sistem 

 

Gambar 3.23 Interface Aplikasi Sitem Absensi Multi Wajah 

Berikut adalah keterangan mengenai aplikasi sistem absensi : 

1. Monitor input yang diambil melalui webcam  

2. Menampilkan nama wajah yang dapat dikenali oleh sistem absensi 

3. Menampilkan jumla wajah yang dikenali 

4. Push Button untuk mengaktifkan sistem absensi 
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5. Image cropping training wajah  

6. Push Button untuk memasukkan training wajah 

7. Data hasil pengenalan (absensi) yang meliputi NAMA, TANGGAL, dan  

JAM. 

8. Push Button Refresh table untuk men – update table 

 

 

 

 

3.9 Rancangan Pengujian 

Adapun pengujian terhadap sistem absensi multi wajah secara real – time 

sebagai berikut : 

1. Pengujian letak webcam  

2. Pengujian Training wajah (training image grayscale) 

3. Pengujian jarak objek wajah terhadap kamera webcam 

4. Pengujian Tingkat Akurasi Sistem Absensi Multi Wajah 

5. Pengujian Robust (ketahanan sistem terhadap aksesoris wajah) 

6. Pengujian database sistem (Database SQL Server) 
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