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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi meningkat sangat pesat di masa sekarang ini, 

teknologi terbaru seperti Face Detection dan Face Recognition pada fasilitas umum 

sudah banyak diterapkan, seperti adanya kamera untuk absen, alat pendeteksi wajah 

sebagai pengaman ponsel dan berbagai inovasi baru lainnya dalam teknologi. 

Perkembangan tersebut sangat cepat pada lingkungan masyarakat dan instansi 

sistem identifikasi. Salah satunya adalah sitem identifikasi yang dikembangkan, 

berdasarkan ciri wajah seseorang yang memiliki keakuratan sangat tinggi pada 

pengenalan wajah. Oleh sebab itu pada penilitian ini, akan memperbarui alat yang 

menggunakan Metode You only look once (YOLO) untuk pengenalan wajah, yang 

memiliki kecepatan mendeteksi dan akurasi yang tinggi. You only look once 

(YOLO) dalam deteksi wajah memiliki tingkat akurasi 100% dengan sudut kamera 

berada di posisi depan, kanan, dan kiri terhadap wajah, Untuk pengenalan dan 

identifikasi wajah dengan berbagai sudut pandang memiliki akurasi 100%. 

sedangkan pengujian pengenalan dengan jarak 30-100 cm memiliki akurasi 100% 

Dan jarak 5-20 cm dan memiliki akurasi 100%. 

 

Kata Kunci: You Only Look Once, Face Detection dan Face Recognition 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi meningkat sangat pesat dimasa sekarang ini, 

sudah berbagai teknologi terbaru dan mutakhir di berbagai fasilitas, ada kamera 

pengaman berbasis IoT, serta alat pendeteksi wajah sebagai absensi dan pembaruan 

teknologi lainya. Perkembangan sistem identifikasi di lingkungan masyarakat 

ataupun instansi sangat cepat, salah satu sistem identifikasi yang dikembangkan 

berdasarkan ciri wajah seseorang yang memiliki kecepatan dan keakuratan tinggi 

adalah pengenalan wajah. 

Single Shot Detector (SSD) adalah sebuah metode untuk mengenali atau 

mendeteksi sebuah object pada suatu gambar dengan menggunakan single deep 

neural network dan salah satu algoritma deteksi object yang paling populer karena 

kemudahan implementasi, akurasi yang baik vs rasio yang dibutuhkan komputasi. 

Single Shot Detector (SSD) hanya perlu mengambil satu bidikan tunggal untuk 

mendeteksi beberapa object didalam gambar. 

Metode Single Shot Detector (SSD) pengenalan wajah maka dibutuhkan 

referensi dataset yang lebih banyak serta bisa menambahkan beberapa library yang 

mampu mendukung kinerja dari Face Recognition seperti Deep Neural Netowrk 

(Sukusvieri, 2020) dalam permasalahan ini, akan menggunakan metode YOLO 

yang tidak terlalu membutuhkan dataset yang banyak untuk mengenali wajah 

dengan baik. 
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You Only Look Once (Yolo) adalah sebuah algoritma yang dikembangkan 

untuk mendeteksi sebuah objek secara real-time. Sistem pendeteksian yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk 

melakukan deteksi. Sebuah model diterapkan pada sebuah citra di beberapa lokasi 

dan skala (Sisco Jupiyandi, 2019) Berdasarkan metode di atas maka penelitian 

selanjutnya akan membuat deteksi wajah menggunakan kamera berbasis wajah 

mengunakan YOLO yang dapat mendeteksi objek lebih cepat. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan: 

 

1. Bagaimana mendeteksi wajah dengan menggunakan metode YOLO? 

 

2. Bagaimana mengenali wajah beberapa orang sekaligus menggunakan metode 

YOLO ? 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

 

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas terkait dengan 

perancangan sistem keamanan menggunakan kamera berbasis wajah dengan 

Metode YOLO, maka penelitian ini ditentukan pada ruang lingkup tertentu antara 

lain: 

1. Sudut pengambilan wajah. 

 

2. Wajah tidak tertutup topeng. 

 

3. Pengambilan gambar maksimal jarak 5 meter. 

 

4. Tidak kondisi gelap. 
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1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi wajah dengan menggunakan metode YOLO. 

 

2. Merancang sistem berbasis wajah menggunakan kamera. 

 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Pembahasan Tugas Akhir ini disusun menjadi 5 (lima) garis besar bab 

pembahasan, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menyajikan pembahasan, mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dari, dan sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini disajikan teori penunjang dari permasalahan, diantaranya 

 

Python, Kamera, OpenCV dan You Only Look Once (YOLO) 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini disajikan mengenai tahapan perancangan perangkat lunak 

You Only Look Once (YOLO). Dijelaskan proses pembuatan sub – sub 

program dan metode percobaan yang digunakan untuk menguji dan 

analisis deteksi dan pengenalan wajah 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini membahas tentang meliputi pengujian pengujian tingkat 

akurasi deteksi pada wajah dan pengujian tingkat akurasi pengenalan 

pada wajah. 
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BAB V PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutny 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Deteksi Wajah (Face Detection) 

 

Pada saat program dijalankan maka program akan mulai menjalankan 

kamera, yang dimana batas perekaman kamera meliputi objek serta lingkungan 

sekitar, sehingga batas komputasi yang dilakukan oleh program akan sangat besar. 

Oleh karena itu untuk memperkecil komputasi pada program yang berjalan maka 

perlu ditentukan sebuah batas perhitungan yang dimana berfungsi untuk 

memperkecil area perhitungan. Selain itu deteksi wajah ini juga berfungsi untuk 

melokalisasikan area wajah secara fleksibel sehingga bisa mendeteksi setiap 

inputan pada seluruh area frame dan menentukan apakah inputan yang masuk 

merupakan wajah atau bukan. (Sukusvieri, 2020) Deteksi wajah tersebut bisa 

diamati pada Gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1 Deteksi wajah 

(Sukusvieri, 2020) 
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2.2 YOLO (you only look once) 

 

YOLO (you only look once) merupakan jaringan untuk mendeteksi objek. 

Tugas deteksi objek terdiri dalam menentukan lokasi pada gambar dimana objek 

tertentu hadir serta mengklasifikasikan objek tersebut. Jadi sederhananya ada 

gambar sebagai input, lalu dapatkan vektor kotak pembatas dan prediksi kelas 

dalam output. 

Vektor prediksi 

 

Gambar input dibagi menjadi kisi sel S x S. untuk setiap objek yang ada di 

dalam gambar, satu sel grid harus memprediksinya. Setiap sel grid memprediksi 

kotak pembatas B serta probabilitas kelas C. prediksi kotak terikat memiliki 5 

komponen: (x, y, w, h, tingkat kepercayaan). Koordinat (x, y) mewakili tengah 

kotak objek, bukan sel grid. Gambar contoh: 

 

Gambar 2.2 Gambar dengan vektor prediksi 

(Sumber: http://machinelearning.mipa.ugm.ac.id/) 

http://machinelearning.mipa.ugm.ac.id/
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Gambar 2.3 Skema YOLO 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

1. Pengumpulan Data Citra 

 

Citra wajah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dataset. Jumlah 

citra sebagai dataset adalah 70 citra dengan format jpg, yang terdiri dari tujuh 

wajah orang yang berbeda yaitu bung karno, bung hatta, Jokowi, Tri risma 

harini, Raffi ahmad, Syarif, Hakim, dan Aat masing-masing 10 data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Data citra 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

http://machinelearning.mipa.ugm.ac.id/
http://machinelearning.mipa.ugm.ac.id/
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2. Pra-proses Data Citra 

 

Selanjutnya dilakukan Pra-proses data yang terdiri dari pelabelan dan 

perubahan ukuran citra. Pelabelan citra merupakan tahap awal dimana setiap 

citra pada dataset diberikan label dengan tujuan untuk menyimpan informasi 

citra. Proses label dilakukan dengan cara memberikan bounding box beserta 

nama kelas pada setiap objek citra. Selanjutnya dilakukan perubahan ukuran 

citra untuk meningkatkan performa model YOLO dalam pengenalan objek. 

 

 
Gambar 2.5 Pemberian label dengan labeling 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

3. Konfigurasi Jaringan YOLO 

 

Konfigurasi jaringan diperlukan sebagai jaringan model untuk memuat data 

yang akan dilatih. Batch atau iterasi yang digunakan yaitu 64 yang berarti 

setiap iterasi memuat 64 citra. Subdivision yaitu 8 sehingga proses pemodelan 

membagi batch menjadi 8 bagian. Oleh karena itu, terdapat 64/8 = 8 citraper 

minibatch yang dikirim ke GPU untuk diproses dan diulang sebanyak 8 kali 

hingga selesai. Pada iterasi selanjutnya dimulai dengan 64 citra baru. 

http://machinelearning.mipa.ugm.ac.id/
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4. Pelatihan Model YOLO 

 

Model YOLO yang digunakan pada penelitian ini memiliki jaringan saraf 

yang terdiri dari lapisan konvolusi dengan kernel 3 × 3 dan lapisan max- 

pooling dengan 2 × 2 kernel seperti terlihat pada Gambar 2. Lapisan 

konvolusional terakhir memiliki 1 × 1 kernel digunakan untuk mengecilkan 

data ke bentuk 13 × 13 × 40. 13×13 adalah ukuran grid, 40 didapat dari 

penjumlahan rumus filter. 

 

Gambar 2.6 Gambar YOLO 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

5. Pengujian Model YOLO 

 

Pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu real-time menggunakan webcam 

laptop. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi objek dengan 

model baru yang sudah dilatih sebelumnya. (Karlina & Indarti, 2019) 

 
 

2.3 Algoritma YOLO (You Only Look Once) 

 

You Only Look Once (Yolo) adalah sebuah algoritma yang dikembangkan 

untuk mendeteksi sebuah objek secara real-time. Sistem pendeteksian yang 
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dilakukan adalah dengan menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk 

melakukan deteksi. Sebuah model diterapkan pada sebuah citra di beberapa lokasi 

dan skala. Daerah dengan citra yang diberi score paling tinggi akan dianggap 

sebagai sebuah pendeteksian. 

Yolo menggunakan pendekatan jaringan saraf tiruan (JST) untuk 

mendeteksi objek pada sebuah citra. Jaringan ini membagi citra menjadi beberapa 

wilayah dan memprediksi setiap kotak pembatas dan probabilitas untuk setiap 

wilayah. Kotak-kotak pembatas ini kemudian dibandingkan dengan setiap 

probabilitas yang diprediksi. Yolo memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan sistem yang berorientasi pada classifier, terlihat dari seluruh citra pada saat 

dilakukan test dengan prediksi yang diinformasikan secara global pada citra. Hal 

tersebut juga membuat prediksi dengan sintesis jaringan saraf ini tidak seperti 

sistem Region- Convolutional Neural Network (R-CNN) yang membutuhkan ribuan 

untuk sebuah citra sehingga membuat Yolo lebih cepat hingga beberapa kali 

daripada R-CNN. Pada Gambar 3 merupakan contoh hasil deteksi beberapa objek 

dengan menggunakan Yolo-Darknet. 

 

Gambar 2.7 Hasil pengujian YOLO dengan darknet 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 
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Klasifikasi secara umum adalah proses untuk mengidentifikasi label dari 

data yang diuji, sedangkan pada Yolo, klasifikasinya dengan localization, yaitu 

terdapat tambahan pemberian lokasi objek dalam bentuk bounding box 

(bx,by,bh,bw), seperti pada Gambar 3. Tahapan algoritma Yolo dapat dilihat pada 

delapan langkah berikut: 

a. Membaca data citra dengan ukuran sembarang. 

 

b. Mengubah ukuran citra menjadi 448 x 448, lalu membuat grid pada citra dengan 

ukuran S x S grids. 

 
Gambar 2.8 Grid algoritma YOLO 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

Jika S=7, maka tiap grid cell ukurannya 64 x 64. Sehingga terdapat sebanyak 

49 grid cell. Dan misalkan pada citra ada 2 kelas (nC=2), yaitu “Manusia” (c1), 

“Kuda” (c2), dan “Background”. 

c. Tiap grid cell, misal nB=2, terdapat B yang berisi 5 nilai, yaitu lokasi koordinat 

x diasumsikan berdasar baris (x_br), koordinat y berdasar kolom (y_kol), ukuran 

dan nilai confidence (x,y,w,h,cf) terhadap nB bbox yang ada, yaitu B1 dan B2. 
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Gambar 2.9 Grid algoritma dengan nilai confidence 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

cf = 0 (selalu di-set = 0, jika dalam grid cell adalah background). Confidence 

(cf) = P(object)*IoU, yang mana, nB menyatakan banyaknya bbox, B1 untuk 

bbox1, B2 untuk bbox2, dan bbox menyatakan bounding box. Persamaan 2 

merupakan Intersection Over Union (IoU). 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 

 

Gambar 2.10 Rumus Intersection Over Union (IoU) 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

Pada perhitungan confidence (cf) = P(object)*IoU, P(object) dapat dilewati 

terlebih dahulu, sehingga cukup dengan cf = IoU. Karena P(classi | object)* 

P(object)*IoU= P(classi)*IoU. 

d. Jika 2 bbox mengacu pada kelas yang sama, maka hasil ukuran tensornya 

adalah (S x S x (nB x 5 + nC)) = (7 x 7 x (2 x 5 + 2)) = (7 x 7 x 12) tensor. 
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Gambar 2.11 Grid algoritma acuan kelas 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 

Di mana, bbox ke-1 dan bbox ke-2, dibuat bebas dan sebaiknya berbeda. Hitung 

matriks bb dengan ukuran (nC x (S x S x nB)) = 2 x (7 x 7 x 2) = (2 x 98), mulai 

dari grid cell ke-1 sampai ke-49 pada 2 bbox yang mengacu pada kelas yang 

sama, misal untuk bb75 dan bb76. 

 

 

Gambar 2.12 Grid algoritma bb75 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 
 

 

 

Gambar 2.13 Grid algoritma bb76 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 
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Hasil dari matriks bb. 
 

Gambar 2.14 Hasil matriks 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

e. Jika 2 bbox mengacu pada kelas yang berbeda atau karena terdapat overlapping 

object, maka hasil ukuran tensornya adalah (S x S x (nB x 5 + 2 x nC)) = (7 x 7 

x (2 x 5 + 2 x 2)) = (7 x 7 x 14) tensor. 

 
 

Gambar 2.15 Grid algoritma overlapping object 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

Di mana, bbox ke-1 dan bbox ke-2, mengacu pada objek yang berbeda kelas. 

Hitung matriks bb dengan ukuran (nC x (S x S x nB)) = 2 x (7 x 7 x 2) = (2 x 

98), mulai dari grid cell ke-1 sampai ke-49 pada 2 bbox yang mengacu pada 

kelas yang berbeda, misal untuk bb77 dan bb78. 
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Gambar 2.16 Grid algoritma bb77 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 
 

 

Gambar 2.17 Grid algoritma bb78 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

Hasil dari matriks bb. 
 

Gambar 2.18 Hasil matrik grid bb manusia dan kuda 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

f. Tiap kelas pada matriks bb, lakukan set skor = 0, jika skor < thresh1(0.02), 

kemudian urutkan secara descending. 
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Gambar 2.19 Urutan matriks descending 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

g. Melakukan Non-Maximum Suppression (NMS). 

 

• Daftar semua bbox. 
 

 

 

Gambar 2.20 Grid algoritma non-maximum suppresion 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

• Mengeset bbox dengan skor maks, sebagai “bbox_max”. Misal bb64 

diketahui sebagai bbox_max. 

• Membandingkan “bbox_max” dengan bbox lainnya sebagai “bbox_cur” 

yang memiliki skor dibawahnya dan tidak nol. Jika 

IoU(bbox_max,bbox_cur) > 0.5, maka set skor nol untuk bbox_cur. Dari 

hasil perbandingan, jika bbox_max = bb64, bbox_cur = bb24, maka 

IoU(bbox_max,bbox_cur) > 0.5 (true), maka set skor bb24 = 0. 
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Gambar 2.21 Grid algoritma hasil perbandingan true 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

• Melanjutkan ke bb22, dari hasil perbandingan, jika bbox_max = bb64, 

bbox_cur = bb22, maka IoU(bbox_max,bbox_cur) > 0.5 (false), maka skor 

bb22 tetap. 

• 

Gambar 2.22 Grid algoritma hasil perbandingan false bb22 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

• Melanjutkan ke bb36, dari hasil perbandingan, jika bbox_max = bb64, 

bbox_cur = bb36, maka IoU(bbox_max,bbox_cur) > 0.5 (false), maka skor 

bb36 tetap. 
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Gambar 2.23 Grid algoritma hasil perbandingan false bb36 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 

 
 

• Melanjutkan melakukan pembandingan sampai bbox_max = bb64, 

bbox_cur = bb98. Lalu melanjutkan lagi, set bbox_max = bb22, dan 

bbox_cur = bb36, dst. 

• Kemudian melanjutkan ke kelas berikutnya, melakukan hal yang sama 

seperti yang telah dilakukan pada kelas manusia. 

h. Plot bounding box berdasar hasil NMS 
 

 

Gambar 2.24 Hasil grid algoritma YOLO berdasarkan NMS 

(Sisco Jupiyandi, 2019) 
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2.4 Precicion, Recall, dan Accuracy 

 

Dalam pengenalan pola (pattern recognition) dan temu kembali informasi 

(information retrieval), precision dan recall adalah dua perhitungan yang banyak 

digunakan untuk mengukur kinerja dari sistem / metode yang digunakan. Precision 

adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan 

jawaban yang diberikan oleh sistem, sedangkan recall adalah tingkat keberhasilan 

sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. 

Didunia statistika dikenal juga istilah accuray. Accuracy didefinisikan 

sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Ilustrasiberikut 

ini memberikan gambaran perbedaan antara accuracy dan precision. 

 

 

Gambar 2.25 Accuracy 

(Q, 2012) 

 
 

Misalkan kita ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pengenalan wajah 

yang bertugas memisahkan orang A dari semua wajah orang yang telah didapat. 

Untuk mengujinya kita akan memasukkan 1 wajah orang A dan 9 wajah orang lain 

(bukan orang A). Hasilnya mesin tersebut mendeteksi 1 yang mengenali sebagai 

orang A. 
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Dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut 

memiliki precision sebesar 100%, recall sebesar 100% dan accuracy sebesar 100% 

yang didapatkan dari perhitungan berikut: 

Precicion = 
jumlah orang terdeteksi benar 

jumlah orang yang dipisahkan 

 
Precicion = 1 = 1 =100% 

1 

 

Recall = 
Jumlah Orang Yang Terdeteksi Benar 

Jumlah Orang yang terdeteksi Sebenarnya 

 
Recall = 1 = 1 = 100% 

1 

 

Accuracy = 
(Jumlah Yang Terdeteksi Orang A +Jumlah Yang Terdeteksi selain A) 

Jumlah total Orang yang diData 

 
Accuracy = 1+10 =1 = 100% 

11 
 

Secara umum precision, recall dan accuracy dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.1 Rumus precision, recall, dan accuracy 
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Sehingga untuk kasus mesin pendeteksi wajah diatas dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Menentukan nilai precicion, recall, accuracy 

 
 Nilai Sebenarnya 

TRUE FALSE 

Nilai Prediksi TRUE 1 0 

FALSE 0 11 

 
 

Precicion = 1 = 1 = 100% 
1+0 

 
 

Recall = 1 = 1 = 100% 
1 

 

Accuracy = 1+10 =1 = 100% 
11 

 
 

 
2.5 Python 

 

Python merupakan salah satu bahasa pemograman tingkat tinggi yang 

berorientasi objek dengan semantik dinamis. Python relatif sederhana karena 

memerlukan sintak unik yang berfokus pada keterbacaan. Pengembang dapat 

membaca dan juga menerjemahkan kode python jauh lebih mudah dari bahasa lain. 

Selain itu Python mendukung penggunaan modul dan juga paket yang 

berarti bahwa program dapat dirancang dengan gaya modular dan kode dapat 

digunakan kembali dalam berbagai proyek. Jadi setelah modul dan juga paket 

dikembangkan, hal ini bisa ditingkatkan untuk digunakan dalam proyek lain dan 

juga bisa untuk mengimpor ataupun mengekpor modul ini. 

Salah satu manfaat dari bahasa pemrograman Python adalah bahwa pustaka 

standar tersedia secara gratis, baik dalam bentuk biner maupun sumber. Tidak ada 
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yang ekslusif juga karena Pyhon dan semua alat yang diperlukan tersedia di semua 

platfrom utama. Jadi ini merupakan opsi yang menarik bagi pengembang yang tidak 

ingin kuwatir membayar biaya pengembangan. 

 
 

2.6 OpenCV 

 

OpenCV (open source computer vision) merupakan perpustakaan fungsi 

pemograman yang ditunjukkan untuk visi komputer waktu nyata atau sederhananya 

adalah perpustakaan yang digunakan untuk pemrosesan gambar. OpenCV 

digunakan terutama untuk melakukan semua operasi yang berkaitan dengan 

gambar. 

Yang dilakukan Open CV ialah: 

 

1. Membaca dan menulis gambar. 

 

2. Mendeteksi wajah dan juga fitur-fiturnya. 

 

3. Mendeteksi bentuk seperti lingkaran, persegi panjang dan lain-lain didalam 

gambar. 

4. Pengenalan teks di dalam gambar seperti pelat nomor dan sebagainya 

 

5. Memodifikasi kualitas dan warna gambar misalnya CamScanner 

 

6. Mengembangkan aplikasi augmented reality. 

 

7. Dan masih banyak lagi. 

 

Beberapa keuntungan menggunakan OpenCV: 

 

1. Banyak tutorial yang tersedia sehingga mudah dipelajari. 

 

2. Berkerja dengan hampir semua bahasa terkenal seperti: 

 

a. C++ 

 

b. Android SDK 
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c. Java 

 

d. Python 

 

e. C 

 

3. Gratis digunakan. 

 

 
 

2.7 Computer Vision 

 

Computer Vision merupakan suatu bidang ilmu komputer yang bekerja 

untuk membuat komputer yang mungkin untuk melihat, mengidentifikasi, dan 

memproses gambar dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia 

dan kemudian memberikan output yang sesuai. Hal ini seperti menanamkan naluri 

dan kecerdasan manusia ke dalam computer. Computer Vision berkaitan erat 

dengan kecerdasan buatan kaena komputer harus menginterprestasikan apa yang 

dilihatnya dan kemudian melakukan analisis. 

Tujuan Computer Vision tidak hanya untuk melihat, tetapi juga untuk 

memproses dan juga memberikan hasil yang bermanfaat berdasarkan pengamatan. 

Misalnya, komputer dapat membuat gambar 3D dari gambar 2D. seperti halnya 

pada sebuah mobil. Saat sebuah mobil dilengkapi dengan computer vision, maka 

mobil dapat mengidentifikasi dan membedakan objek yang berada di jalan seperti 

lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, pejalan kaki dan sebagainya, dan kemudian 

computer vision akan memberikan tanda kepada pengemudi atau bahkan akan 

membuat mobil berhenti apabila ada hambatan yang mendadak di jalan. 
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Gambar 2.26 Hasil dari computer vision 

(Sumber: Wikipedia.org) 

 
 

Saat seseorang mengendarai mobil dan kemudian melihat ada objek yang 

tiba-tiba bergerak ke dalam jalur mobil, maka pengemudi harus bereaksi langsung 

seperti langsung mengerem, maka pengemudi tersebut telah melakukan tugas yang 

sangat kompleks, yaitu mengidentifikasi objek, memproses dan kemudian 

memutuskan tindakan yang akan diambil. Tujuan Computer Vision adalah untuk 

memungkinkan sebuah komputer untuk melakukan tugas yang sama seperti yang 

dilakukan manusia dengan efisien yang sama. 

 
 

2.8 Google Colab 

 

Google Colab merupakan layanan could gratis yang mendukung GPU 

secara gratis. Google Colab bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

bahasa pemrograman python, mengembangkan aplikasi pembelajaran secara 

mendalam menggunakan perpustakaan yang populer seperti keras, tensorflow, 

pytorch, dan openCV. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelihatan_komputer
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Fitur google colab yang paling penting dan yang membedakan colab 

dengan layanan cloud gratis lainnya adalah colab benar benar menyediakan GPU 

sebesar 12 GB secara gratis. 

 
 

2.9 Webcam 

 

Webcam merupakan sebuah kamera yang terhubung dengan komputer. 

Webcam menangkap gambar diam dan juga gambar yang bergerak atau vidio. 

Dengan bantuan perangkat lunak, webcam dapat mengirimkan vidionya ke internet 

secara real-time. Dibawah ini merupakan salah satu contoh Webcam. 

 

Gambar 2.27 Webcam 

(Sumber: http://butikdukomsel.com/webcam) 

 
 

Webcam tidak seperti kamera digital dan juga camrecorder digital yang 

memiliki penyimpanan sendiri. Jadi webcam selalu terhubung ke komputer dan 

menggunakan penyimpanan komputer untuk menyimpan gambar ataupun vidio 

yang telah direkam. 

http://butikdukomsel.com/webcam/11569-logitech-hd-webcam-c270h.html


 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Inputan adalah tahapan pertama, webcam sebagai inputan. Webcam 

nantinya menangkap gambar wajah yang diam yang nantinya akan digunakan 

sebagi inputan yang akan diproses. Artificial intelegent adalah proses berikutnya. 

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan kawasan penelitian, aplikasi 

dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal 

yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. (Detty Purnamasari, 2013) 

Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan, akan di-training menggunakan 

Google Colab sampai selesai. Tahapan ini, menggunakan metode YOLO. YOLO 

merupakan jaringan untuk mendeteksi objek. Tugas deteksi objek terdiri dalam 

menentukan lokasi pada gambar dimana objek tertentu hadir serta 

mengklasifikasikan objek tersebut. Jadi sederhananya ada gambar sebagai input, 

lalu dapatkan vektor kotak pembatas dan prediksi kelas dalam output. Setelah 

gambar berhasil terdeteksi, maka tahapan berikutnya adalah mulai menyamakan 

gambar wajah. Setelah menyamakan nantinya akan ditampilkan di Computer 

Vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 
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3.2 Prosedur Penelitian 

 

Di bawah ini merupakan gambar rancangan sistem yang nantinya akan 

dijalankan. 

 

Gambar 3.1 Rancangan sistem 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Untuk rancangan sistem di atas, webcam yang digunakan menangkap 

gambar diam atau bergerak. Bahasa pemrograman pyton untuk mengolah hasil 

gambar dari tangkapan camera webcam. Setelah itu, pertama yang dilakukan 

membuat data training. Dalam membuat data training kumpulkan gambar wajah 

yang dipakai, objek Tugas Akhir ini yang dipakai adalah wajah orang. Sistem hanya 

bisa mendeteksi wajah dan tidak bisa mendeteksi selain wajah orang. Setelah 

gambar objek sudah selesai, tahapan selanjutnya proses membuat label dengan cara 

memberikan kotak pembatas (bounding box) beserta nama class pada setiap citra 

atau disebut anotasi citra labeling merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

memberi label pada dataset yang ingin di training. Hasil dari anotasi citra adalah 
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berupa .xml yang merupakan sebuah data yang berisi informasi letak kotak batas 

beserta labelnya. 

Proses anotasi citra selesai dilakukan, sebelum melakukan training data 

terlebih dahulu menyiapkan file cfg dan juga weights. Kedua file ini sangat penting 

dalam proses training data. File cfg merupakan kode untuk model sedangkan weight 

merupakan bobot hasil pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan transfer 

learning. Untuk file yang perlu disiapkan dalam training data bisa dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3.2 Persiapan untuk training data 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

https://colab.research.google.com/drive/
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1. Menyiapkan Dataset Untuk training 

Menyiapkan gambar objek yang akan di deteksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Penyimpanan objek yang akan dideteksi 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

2. Mendownload file darknet 

 

Untuk training menggunkan darknet seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4 Training menggunakan darknet 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

https://colab.research.google.com/drive/
https://colab.research.google.com/drive/
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3. Yolov3.cfg 

 

Untuk file Yolov3.cfg harus mengubah bagian max_batches, steps, filters, 

classes seperti gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 3.5 file Yolov3 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

4. Obj.names 

 

Merupakan file yang ada dalam proses training untuk menentukan classes 

 

seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 3.6 Proses training untuk menentukan classes 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

https://colab.research.google.com/drive/
https://colab.research.google.com/drive/
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5. Obj.data 

 

Merupakan file yang ada dalam proses training untuk menentukan classes 

 

seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.7 Obj.data 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
6. Mengupload file 

 

Jika sudah selesai Langkah-langka pertama sampai ke lima upload folder ke 

dalam google drive seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8 Upload file 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

7. Training 

 

Proses untuk mengolah data menggunkan metode YOLO (You Only Look Once) 

seperti pada gambar dibawah ini: 

https://colab.research.google.com/drive/
https://colab.research.google.com/drive/
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Gambar 3.9 Proses training 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Setelah file yang diperlukan untuk training data tercukupi. Tahapan 

selanjutnya adalah membuat data training menggunakan google colab. Pembuatan 

data training dilakukan di google colab dikarenakan google colab menyediakan gpu 

sebesar 12 GB dengan support nvidia sehingga membuat proses training data bisa 

dilakukan dan cepat selesai. 

Setelah data training selesai dibuat, tahapan berikutnya adalah mendeteksi 

objek dari berbagai sudut dan jarak yang ditentukan. Setelah objek data benar maka 

langkah berikutnya melihat hasil di computer vision. Jika, data yang ada sudah 

tedeteksi cocok sama wajah orang yang di-training proses berhasil. 

 
 

3.3 Spesifikasi Hardware 

 

Dalam menjalankan aplikasi ini membutuhkan tingkat spesifikasi 

hardware laptop/PC yang baik dan tinggi untuk menghasilkan proses yang 

maksimal, sehingga dalam menjalankan aplikasi serta program secara bersamaan 

laptop Penulis hanya maksimal 10 frame per second (FPS) dan itu masih terasa 

berat dan lag, dalam menjalankan aplikasi sendiri minimal spesifikasi yang di 

https://colab.research.google.com/drive/
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butuhkan yaitu quad core intel i5, RAM 8 GB dan kartu grafis keluaran NVIDIA 

seri GTX. 

 
 

3.4 Persiapan Untuk Menjalankan You Only Look Once (YOLO) 

 

Dalam menjalankan aplikasi ini membutuhkan sebuah persiapan awal agar nanti 

dapat dengan mudah dan tidak ada kendala dalam menjalankan aplikasi ini, dimana 

langkah pertama yaitu: 

1. Menggunakan kamera, disini kamera webcam yang dipakai Penulis 

menggunakan kamera bawaan laptop dan kamera eksternal. 

2. Sistem Operasi Windows, di sini Penulis memakai seri windows 10 64 bit. 

 

3. Telah terinstall program python, Penulis sendiri memakai python versi 3.8 yang 

64 bit, untuk aplikasi python sendiri bisa di-download di web official python. 

4. Setelah selesai menginstall aplikasi python dengan benar selanjutnya 

menginstall library pendukung untuk menjalankan aplikasi, dimana untuk 

daftar library meliputi OpenCV, Imutils, Numpy, Pickle, Face Recognition dan 

Tensorflow. 

5. Cara menginstall library sendiri yaitu dengan masuk kedalam CMD (Comand 

Prompt) dengan mengetikkan perintah “pip install cv2” untuk 

menginstall Library OpenCV. 

6. Membuka Program aplikasinya yang bernama yoloface.py dan menjalankan 

perintah ini di CMD. 

7. Jika program tidak ditemukan error, maka akan muncul window baru serta 

menampilkan program yang benar. 
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Spesifikasi hardware yang di gunakan untuk menjalankan program sebagai 

berikut: 

1. Seri ASUS A412DA 

 

2. Processor AMD Ryzen 5 3500U @2.1Ghz 

 

3. RAM 8GB 

 

4. Graphics Display Radeon Vega 

 

5. SSD 512 GB 



 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Hasil pembahasan dan pengujian yang dilakukan oleh Penulis akan 

dijelaskan pada bab ini. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan terhadap perancangan sistem yang telah dikerjakan. Pengujian yang 

dilakukan meliputi, pengujian tingkat akurasi deteksi wajah dan pengujian tingkat 

akurasi Face Recognition. 

 
 

4.1 Pengujian Tingkat Akurasi Deteksi Wajah 

 

4.1.1 Tujuan Pengujian Tingkat Akurasi Deteksi dan Pengenalan Wajah 

 

Pada pengujian melalui kamera webcam tingkat akurasi deteksi wajah 

bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat mendeteksi wajah. Pada pengujian 

ini, apabila kamera webcam dapat mendeteksi wajah maka sistem memberikan 

sebuah tanda berupa rectangle tepat di bagian wajah. 

 
 

4.1.2 Prosedur Pengujian Tingkat Akurasi Deteksi dan Pengenalan Wajah 

 

Dalam melakukan pengujian terhadapat tingkat akurasi deteksi dan 

Pengenalan wajah di butuhkan beberapa prosedur yang perlu dilakukan agar kerja 

dari program bisa lebih optimal. Adapun prosedur tersebut antara lain: 

1. Membuat data training untuk deteksi wajah dan jika sudah selesai menyimpan 

dengan nama sesuai keinginan yang berectensi .weights 

2. Menyimpan ke folder-weights. 

 

3. Menjalankan progam yang sudah *Py 
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4.1.3 Hasil Pengujian Tingkat Akurasi Deteksi dan Pengenalan Wajah 

 

Jika program tidak ditemukan error, maka akan muncul window baru serta 

menampilkan proram yang diinginkan. Contoh hasil running program akurasi 

deteksi wajah dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil running program pengujian tingkat akurasi deteksi pada wajah 

(Sumber: Olahan Probadi) 
 

 

 

Gambar 4.2 Tingkat akurasi deteksi Face Recognition 

(Sumber: Olahan Pribadi) 
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4.2 Pengujian Tingkat Akurasi Face Recognition 

 

4.2.1 Tujuan Pengujian Tingkat Akurasi Face Recognition 

 

Pada akurasi Face Recognition pengujian bertujuan untuk mengetahui 

apakah sistem sudah dapat mengenali wajah, pengujian ini, apabila sistem 

mendeteksi wajah maka program mengenali wajah (recognition) tersebut dan akan 

menampilkan label nama yang telah dikenali di sekitar area rectangle. 

 
 

4.2.2 Prosedur Pengujian Tingkat Akurasi Face Recognition 

 

Dalam melakukan pengujian terhadap tingkat akurasi Face Recognition 

dibutuhkan beberapa prosedur yang perlu dilakukan agar kinerja dari programbisa 

lebih maksimal. Adapun prosedur tersebut antara lain adalah: 

1. Pengambilan data training berupa foto yang format *jpg dan *txt. 

 

2. Data training lebih banyak lebih baik. 

 

3. Masukan data training ke program yang sudah jadi dan beri nama sesuai 

keinginan yang berekstensi *Py. 

4. Menjalankan program yang sudah selesai. 

 

5. Mengamati tingkat akurasi pengenalan wajah (Face Recognition) apakah sudah 

akurat atau tidak. 

 
 

4.2.3 Hasil Pengujian tingkat akurasi Face Recognition 

 

Jika program tidak ditemukan error sama sekali, maka akan muncul window 

baru serta menampilkan program yang diinginkan. Contoh hasil running program 

dapat ditunjukkan pada Gambar 4.3 berikut: 



22 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Hasil running program pengujian tingkat akurasi 

(Sumber: Olahan Pribadi) 
 

 

Gambar 4.4 Deteksi dan pengenalan wajah yang dilakukan di dalam toko 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Metode You only look once (YOLO) dalam hasil pengenalan wajah (Face 

Recognition) kondisi wajah yang terdeteksi dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan 

Gambar bawah yang menampilkan gambar di dalam handphone dan dapat bekerja 

melakukan deteksi yang cukup baik dalam berbagai sudut dan untuk pengenalan 

wajahnya bisa dibilang biasa saja untuk akurasinya. 
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Gambar 4.5 Deteksi dan pengenalan wajah dengan angel gambar yang berbeda di 

handphone 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dari Gambar 4.5 terlihat sudut wajah yang ada di gambar handphone dan 

bisa dideteksi dengan menggunakan metode You Only Look Once (YOLO) dengan 

bagus dan tepat walaupun dengan gambar di dalam handphone yang mengenali 

wajah dari salah satu artis terkenal di Indonesia dan sesuai dengan database yang 

ditraining dalam google colab. 
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4.3 Hasil Pengujian Realtime Tingkat Akurasi Deteksi Dan Pengenalan 

Wajah Dengan Metode You Only Look Once 

 
 

4.3.1 Face Recognition Dengan Acuan Sudut Pandang Wajah 

 

Mendeteksi wajah prosesnya ada beberapa acuan yang digunakan dalam 

proses pengambilan data untuk menentukan tingkat akurasi Face Recognition. 

Sudut kamera adalah salah satu acuan yang digunakan, berikut merupakan Tabel 

4.1 pengambilan data dari sudut kamera: 

 

Tabel 4.1 Data sudut Face Recognition terdapat wajah 

 

Responden Sudut wajah Deteksi Keterangan 

Ya Tidak 

1 Depan ✓  Mengenali 

Kanan ✓  Mengenali 

Kiri ✓  Mengenali 

Atas ✓  Mengenali 

Bawah ✓  Mengenali 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 

 

Pada proses pengambilan sudut atas bawah, depan, samping kanan, samping 

kiri. Merupakan pengambilan data sudut kamera terdapat beberapa prosedur dan 

pengujian data. Proses pengujian ini Penulis melakukan 5 kali pengujian untuk 

mendapatkan data yang seimbang. Untuk sample hasil pengambilan data dari 

berbagai sudut pandang kamera bisa dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini: 
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Gambar 4.6 Pengambilan data dengan kamera dari beragam sudut 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dari data yang diambil dari sudut bawah di Gambar 4.6 menujukkan 

persentase tinggi karena posisi wajah berada di sudut menghadap kedepan dan ke 

samping. Dalam setiap sudut pengambilan data mempunyai persentase data yang 

berbeda-beda. Penulis tetap memberikan hasil akhir rata-rata persentase pada setiap 

responden sehingga total rata-rata persentase data dapat dihitung sebagai berikut: 

Sudut akurasi pengenalan wajah = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖

 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 

𝑥 100% 

 
 

= 15 𝑥 100% = 100 % 
15 

 
 

 
4.3.2 Face Detection Dengan Acuan Jarak Kamera 

 

Dalam melakukan proses deteksi wajah ada acuan yang harus digunakan 

dalam proses pengambilan data untuk meningkatkan akurasi Face Recognition 

dengan metode You Only Look Once (YOLO). Berikut yang digunakan adalah jarak 

terhadap kamera, berikut merupakan Tabel 4.2 hasil pengambilan data data dari 

jarak kamera: 
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Tabel 4.2 Data jarak gambar Face Recognition terhadap kamera 

 

 
Responden 

 

Jarak 

Jarak  

Keterangan Terdeteksi Tidak 

1 30 cm ✓ 
 Terdeteksi 

50 cm ✓  Terdeteksi 

100 cm ✓  Terdeteksi 

2 10cm ✓  Terdeteksi 

15 cm ✓  Terdeteksi 

20 cm ✓  Terdeteksi 

3 10 cm ✓  Terdeteksi 

15 cm ✓  Terdeteksi 

20 cm ✓  Terdeteksi 

4 10 cm ✓  Terdeteksi 

15 cm ✓  Terdeteksi 

20 cm ✓  Terdeteksi 

5 10 cm ✓  Terdeteksi 

15 cm ✓  Terdeteksi 

20 cm ✓  Terdeteksi 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 

Dalam pengambilan jarak awal 30 cm, 50 cm, dan 100 cm data jarak kamera 

merupakan prosedur dan pengujian untuk pengambilan data. Proses pengujian data 

ini, Penulis melakukan 1 kali pengambilan data yang seimbang dan valid, 

pengambilan data yang 4 kali menggunakan acuan jarak 10cm, 15cm, 20cm. Untuk 

hasil sample pengambilan data dari berbagai jarak kamera bisa dilihat pada Gambar 

4.7 di bawah ini: 
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Gambar 4.7 Sampel pengambilan data dengan angel gambar dari jarak 5 cm dan 

20 cm 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dari hasil seluruh pengujian dan pengambilan data mulai dari sudut kamera 

dan jarak pada kamera menunjukan hasil metode You Only Look Once (YOLO) 

bekerja dengan baik dengan akurasi dan deteksi, dengan rata-rata tingkat akurasi 

tinggi menyentuh 100% dan akurasi terendah menyentuh 90%. Dengan demikian 

untuk proses deteksi dari metode You Only Look Once (YOLO) masih berjalan 

dengan baik. 

Dalam pengujian akurasi Face Detection mempunyai persentase data yang 

berbeda-beda di setiap jarak, Penulis tetap memberikan hasil keseluruhan rata-rata 

persentase pada setiap responden, sehingga hasil total rata-rata persentase data 

dapat dihitung sebagai berikut: 

Jarak akurasi Face Detection (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑠𝑖

 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 

 
= 5 𝑥 100% 

5 
 

= 100 % 

 
 
𝑥 100% 
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4.3.3 Face Recognition Dengan Acuan Sudut Kamera 

 

Mendeteksi wajah prosesnya ada beberapa acuan yang digunakan dalam 

proses pengambilan data untuk menentukan tingkat akurasi Face Detection. Sudut 

kamera adalah salah satu acuan yang digunakan, berikut merupakan Tabel 4.3 

pengambilan data dari sudut kamera: 

Tabel 4.3 Data sudut Face Recognition terhadap kamera 

 
Responden Sudut 

wajajh 

Deteksi Keterangan 

Ya Tidak 

1 Depan ✓  TP 

Kanan ✓  TP 

Kiri ✓  TP 

Atas ✓  TP 

Bawah ✓  TP 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 

 

Proses pengambilan data tingkat akurasi Face Recognition terdapat 

beberapa prosedur dan pengujian untuk pengambilan datanya, dimana dimulai dari 

pengambilan data untuk orang yang tidak diinginkan juga dikenali atau tidak dalam 

proses pengujian. Penulis melakukan 5 kali pengujian untuk mendapatkan data yang 

seimbang. 

Pengujian ini Penulis menjadi responden utama dalam pengenalan wajah 

yang diinginkan dan untuk pengenalan wajah yang tidak diinginkan ada beberapa 

responden yang bersedia untuk Penulis dalam mengumpulkan dan mendapatkan 

data tingkat akurasi Face Recognition sehingga diharapkan akan berjalan dengan 

baik. Untuk responden utama terkait Face Recognition dimulai dari Penulis, untuk 

hasil dari pengambilan datanya bisa dilihat pada Gambar 4.8 dibawah: 
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Gambar 4.8 Hasil dari pengambilan data sudut akurasi Face Recognition 

dari responden pertama 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Hasil dari pengambilan data pada Gambar 4.8 terdapat sebuah hasil dalam 

pengenalan (recognition) di dalam dari capture citra di berbagai sudut kamera 

menunjukan hasil yang akurat dan baik, namun terkenali untuk persentase citra 

pertama nenunjukan hasil 100% itu pun Penulis menunjukan ekspresi tersenyum 

dan untuk citra lainnya tingkat persentase pengenalannya 100%. Fenomena ini 

menurut Penulis merupakan kelebihan daru metode You Only Look Once (YOLO) 

dalam pengenalanya (recognition). 

Untuk pengujian kedua terkait tingkat akurasi Face Recognition dimulai 

dari gambar yang ada di internet menjadi responden, untuk hasil dari pengambilan 

datanya bisa dilihat pada Gambar 4.9 di bawah: 
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Gambar 4.9 Hasil dari pengambilan data angel gambar berbeda akurasi Face 

Recognition dari responden kedua 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Hasil pengambilan data dari orang responden kedua hasilnya hampir sama 

seperti pengambilan data pertama, hasilnya masih sempurna untuk pengenalan 

wajah dari gambar presiden pertama Indonesia (recognition). Namun gambar 

responden kedua memang prioritas untuk pengenalan yang diinginkan, untuk 

responden yang diprioritaskan akan berlabel nama yang sesuai tempat dibawah 

rectangle. 

Selanjutnya pengujian ketiga terkait akurasi Face Recognition dimulai dari 

orang lain yang menjadi responden berikutnya, dan kali pengambilan data pada 

malam hari dan cahaya gelap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

akuratnya metode You Only Look One (YOLO) dalam pengenalan (recognition) 

kondisi gelap, untuk hasil dari pengambilan datanya bisa dilihat pada Gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Hasil dari pengambilan data angel gambar akurasi Face Recognition 

dari responden ketiga 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Hasil pengujian dan pengambilan data untuk responden ketiga, ditemukan 

hasil citra gambar yang dihasilkan tidak baik atau blur tapi tidak akan berpengaruh 

terhadap akurasi pengenalanya dan yang kedua ditemukan hasil yang sama seperti 

pengujian dan pengambilan dan pengambilan data pada responden pertama dan 

kedua, dimana tidak ada masalah dalam pengenalanya tepatnya di Gambar 4.10 

bagian citra tertulis “tririsma” sesuai dengan pengenalan yang diinginkan. 

Selanjutnya ke pengujian keempat terkait dengan akurasi Face Recognition 

di mulai dari teman Penulis apa yang akan terjadi responden berikutnya. Untuk hasil 

dari pengambilan databisa dilihat pada Gambar 4.11 dibawah: 

  
 

Gambar 4.11 Hasil dari pengambilan data angel berbeda akurasi Face Recognition 

dari responden keempat 

(Sumber: Olahan Pribadi) 
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Dalam hasil pengambilan dari responden keempat menunjukan hasil yang 

sama dari respondem -responden sebelumnya, dimana hasilnya sangat akurat dalam 

akurasi pengenalanya. Terlihat pada Gambar 4.11 saat pengambilan citra dari sudut 

bawah dan atas menunjukan pengenalan yang akurat (“jokowi”). 

Selanjutnya ke pengujian terakhir atau kelima terkait dengan tingkat akurasi 

Face Recognition dimulai dari gambar di handphone. Hasil dari pengambilan data 

bisa dilihat pada Gambar 4.12 di bawah: 

 
Gambar 4.12 Hasil dari pengambilan data angel gambar akurasi Face Recognition 

dari responden kelima 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dalam hasil pengambilan dari responden keempat menunjukan hasil yang 

sama dari respondem -responden sebelumnya di mana hasilnya sangat akurat dalam 

akurasi pengenalanya. Terlihat pada Gambar 4.12 saat pengambilan citra dari sudut 

bawah dan atas menunjukan pengenalan yang akurat (“bung_hatta”). 

Walaupun mempunyai persentase data yang sama di setiap sudut, Penulis 

tetap memberikan hasil akhir rata-rata persentase data dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 
Presisi = 𝑇𝑃 

𝐹𝑃+𝑇𝑃 

 

𝑥 100% = 15 𝑥 100% 
0+15 

 

 

= 100 % 



33 
 

 

 

 

Akurasi = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

 

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁 
𝑥 100% 

 
 

= 15+0 𝑥 100% 
15 

 

= 15 𝑥 100% 
15 

 

= 100 % 

 

 

Untuk tingkat presisi pada data di Table 4.3 mencapai 100% dan untuk 

tingkat akurasi keseluruhan data yang diuji coba di table 4.3 mencapai 100% dan 

demikian yang dapat Penulis sampaikan dalam pengunjian dan pengambilan data 

Face Recognition dalam acuan sudut camera. Berikutnya Penulis membahas proses 

pengujian dan pengambilan data Face Recognition dengan acuan jarak kamera. 

 
 

4.3.4 Face Recognition Dengan Acuan Jarak Kamera 

 

Dalam melakukan proses deteksi wajah ada acuan yang harus digunakan 

dalam proses pengambilan data untuk meningkatkan akurasi Face Recognition 

dengan metode You Only Look Once (YOLO). Berikut satu acuan yang digunakan 

dalah jarak terhadap kamera, berikut merupakan Tabel 4.4 hasil pengambilan data 

data dari jarak kamera: 

Tabel 4.4 Data jarak Face Recognition terhadap kamera 

 

 
 

Responden 

 

 
Jarak 

Jarak  
 

Keterangan Ya Tidak 

1 30 cm ✓ 
 TP 

50 cm ✓  TP 

100 cm ✓  TP 

2 10 cm ✓  TP 

15 cm ✓  TP 
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Responden 

 

 
Jarak 

Jarak  
 

Keterangan Ya Tidak 

 20 cm ✓  TP 

3 10 cm ✓  TP 

15 cm ✓  TP 

20 cm ✓  TP 

4 10 cm ✓  TP 

15 cm ✓  TP 

20 cm ✓  TP 

5 5 cm ✓  TP 

15 cm ✓  TP 

20 cm ✓  TP 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 

Dalam pengambilan jarak awal 30 cm, 50 cm, dan 100 cm data jarak kamera 

merupakan prosedur dan pengujian untuk pengambilan data. Proses pengujian data 

ini Penulis melakukan 1 kali pengambilan data yang seimbang dan valid, 

pengambilan data yang 4 kali menggunakan acuan jarak 10cm, 15cm, 20cm. Dalam 

bagian ini Penulis akan melakukan pengambilan data dengan kondisi cahaya yang 

cerah, hal ini memastikan apakah metode You Only Look Once (YOLO) dapat 

mengenal wajah pada jarak yang sudah ditentukan di atas, Gambar 4.13 merupakan 

hasil dari pengujian dan pengambilan dari responden pertama: 

  

 

Gambar 4.13 Pengambilan data Face Recognition dengan acuan jarak kamera 

dari responden pertama 

(Sumber: Olahan Pribadi) 
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Dari hasil pengujian dan pengambilan data dari responden pertama, Penulis 

menujukan hasil yang diingikan dimana saat Penulis berada di jarak kurang lebih 

30 cm menunjukan persentase 100%, selanjutnya Penulis mundur dengan jarak 

kamera kurang lebih 50 cm persentasenya pengenalan wajah 100%, kemudian 

Penulis kembali mundur menjadi 100 cm dan hasilnya tetap seperti di jarak 

sebelumnya, selanjutnya Penulis mundur lagi dan wajah tidak terdeteksi lagi oleh 

metode You Onlu Look Once (YOLO) ditandai dengan tidak adanya rectangle di 

sekitar Penulis. 

Untuk pengujian kedua terkait tingkat akurasi Face Recognition dimulai dari 

teman dari Penulis yang menjadi responden, untuk hasil dari pengambilan datanya 

bisa dilihat pada Gambar 4.14 di bawah: 

  
 

Gambar 4.14 Pengambilan data gambar di handphone Face Recognition dengan 

acuan jarak kamera dari responden kedua 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dari hasil pengujian dan pengambilan data dari objek kedua, Penulis 

menujukan hasil yang diingikan dimana saat Penulis berada di jarak kurang lebih 

10 cm menunjukan persentase 100% , selanjutnya Penulis mundur dengan jarak 

kamera kurang lebih 15 cm persentasenya pengenalan wajah 100%, kemudian 

Penulis kembali mundur menjadi 20 cm dan hasilnya tetap seperti di jarak 

sebelumnya, selanjutnya Penulis mundur lagi dan wajah sdah tidak terdeteksi lagi 
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oleh metode You Onlu Look Once (YOLO) dengan tidak adanya rectangle di sekitar 

Penulis. 

Selanjutnya pengujian ketiga terkait akurasi Face Recognition di mulai dari 

orang lain yang menjadi objek berikutnya, dan kali pengambilan data pada malam 

hari dan cahaya gelap, hal ini Penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa 

akuratnya metode You Only Look One (YOLO) dalam pengenalan (recognition) 

kondisi gelap, untuk hasil dari pengambilan datanya bisa dilihat pada Gambar 4.15 

di bawah: 

  
 

Gambar 4.15 Pengambilan data gambar dari handphone Face Recognition dengan 

acuan jarak kamera dari objek ketiga 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dari hasil pengujian dan pengambilan data dari responden pertama, Penulis 

menujukan hasil yang diingikan dimana saat Penulis berada di jarak kurang lebih 

10 cm menunjukan persentase 100%, selanjutnya Penulis mundur dengan jarak 

kamera kurang lebih 15 cm persentasenya pengenalan wajah 100%, kemudian 

Penulis kembali mundur menjadi 20 cm dan hasilnya tetap seperti di jarak 

sebelumnya, selanjutnya Penulis mundur lagi dan wajah sudah tidak terdeteksilagi 

oleh metode You Onlu Look Once (YOLO) ditandai dengan tidak adanya rectangle 

di sekitar Penulis. 
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Gambar 4.16 Pengambilan data gambar dari handphone Face Recognition dengan 

acuan jarak kamera dari responden keempat 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Selanjutnya pengujian keempat terkait akurasi Face Recognition di mulai 

dari orang lain yang menjadi responden berikutnya, dan kali pengambilan data pada 

malam hari dan cahaya gelap, hal ini Penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa 

akuratnya metode You Only Look One (YOLO) dalam pengenalan (recognition) 

kondisi gelap, untuk hasil dari pengambilan datanya bisa dilihat pada Gambar 4.16 

di atas. 

Dari hasil pengujian dan pengambilan data dari responden pertama, Penulis 

menujukan hasil yang diingikan dimana saat Penulis berada di jarak kurang lebih 

10 cm menunjukan persentase 100%, selanjutnya Penulis mundur dengan jarak 

kamera kurang lebih 15 cm persentasenya pengenalan wajah 100%, kemudian 

Penulis kembali mundur menjadi 20 cm dan hasilnya tetap seperti di jarak 

sebelumnya, selanjutnya Penulis mundur lagi dan wajah sdah tidak terdeteksi lagi 

oleh metode You Onlu Look Once (YOLO) dengan tidak adanya rectangle di sekitar 

Penulis. 

Selanjutnya pengujian keempat terkait akurasi Face Recognition dimulai 

dari orang lain yang menjadi responden berikutnya, dan kali pengambilan data pada 
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malam hari dan cahaya gelap, hal ini Penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa 

akuratnya metode You Only Look One (YOLO) dalam pengenalan (recognition) 

kondisi gelap, untuk hasil dari pengambilan datanya bisa dilihat pada Gambar 4.17 

di bawah : 

  
 

Gambar 4.17 Pengambilan data gambar dari handphone Face Recognition dengan 

acuan jarak kamera dari responden kelima 

(Sumber: Olahan Pribadi) 

 
 

Dari hasil pengujian dan pengambilan data dari responden pertama, Penulis 

menujukan hasil yang diingikan dimana saat Penulis berada di jarak kurang lebih 

100 cm menunjukan persentase 100%, selanjutnya Penulis mundur dengan jarak 

kamera kurang lebih 15 cm persentasenya pengenalan wajah 100%, kemudian 

Penulis kembali mundur menjadi 20 cm dan hasilnya tetap seperti di jarak 

sebelumnya, selanjutnya Penulis mundur lagi dan wajah sdah tidak terdeteksi lagi 

oleh metode You Onlu Look Once (YOLO) dengan tidak adanya rectangle di sekitar 

Penulis. 

Meskipun mempunyai persentase data yang sama dalam setiap jarak Penulis 

tetap memberikan hasil akhir rata-rata persentase akurasi dan presisi pada seluruh 

responden, sehingga total rata-rata persentase data dapat dihitung sebagai berikut: 

1.   Presisi = 𝑇𝑃 𝑥 100% 
𝐹𝑃+𝑇𝑃 
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= 
3 

0+3 

 
𝑥 100% 

 

 

= 100 % 

 
2. Akurasi = 𝑇𝑃+𝑇𝑁 

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁 

 
 

𝑥 100% 

 
 

= 3+12 𝑥 100% 
15 

 

= 15 𝑥 100% 
15 

 

= 100 % 

 

 

4.4 Pengujian Kamera Web Cam 

 

Mendeteksi wajah prosesnya ada beberapa acuan yang digunakan dalam 

proses pengambilan data untuk menentukan tingkat akurasi Face Recognition. 

Kamera adalah salah satu acuan yang digunakan, berikut merupakan Pengujian 

kamera webcam: 

Nama Webcam: HD1080P WebCam 

Peringkat Kualitas: 24301 

Mikrofon internal: audioinput#0 

Speaker internal: - 

Frame rate: 17 FPS 

Jenis aliran: Video 

Mode Gambar: Rgb 

Webcam MegaPixels: 2.07 MP 

Resolusi Webcam: 1920×1080 

Standar Video: FHD 

Rasio Aspek: 1.78 

Ukuran File PNG: 2.72 MB 

Ukuran File JPEG: 1.31 MB 

Kecepatan bit: 22.56 MB/s 

Jumlah Warna: 149415 

Warna RGB rata-rata: Biru 

Keringanan: 67.06% 

Kilau: 58.07% 

Kecerahan: 64.58% 

Warna: 219° 

Kejenuhan: 78.57% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Untuk menjalankan program aplikasi ini membutuhkan spesifikasi hardware 

 

yang sangat tinggi sehingga memperoleh hasil yang maksimal. 

 

2. Metode You Only Look Once (YOLO) memiliki akurasi yang baik untuk 

mendeteksi wajah. 

3. Dalam proses deteksi wajah dengan berbagai sudut pandang kamera 

menggunakan metode You Only Look Once (YOLO) memiliki tingkat akurasi 

100% 

4. Perubahan jarak antara object terhadap kamera tidak terlalu berpengaruh 

terhadap proses pendeteksian wajah. 

5. Untuk tingkatan akurasi pengenalan atau identifikasi wajah dengan berbagai 

sudut pandang memiliki akurasi 100%. 

6. Untuk pengujian pengenalan wajah menghadap ke depan (frontal face) dengan 

gambar dari google di handphone jarak antara 5 cm hingga 20 memiliki akurasi 

100%. 

7. Untuk pengujian pengenalan wajah menghadap ke depan (frontal face) dengan 

jarak antara 300 cm hingga 100 memiliki akurasi 100%. 
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5.2 Saran 

 

Dalam pengembangan selanjutnya metode You Only Look Once (YOLO) 

lebih cocok digunakan sebagai pendeteksi wajah tapi tidak cocok jika spesifiksi 

hardware yang tinggi. Bila ingin mengembangkan metode ini untuk melakukan 

proses pengenalan wajah makah membutuhkan referensi dataset yang lebih banyak 

serta menambahkan library yang mampu mendukung kinerja dari Face 

Recognition. 
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