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ABSTRAK 
 

Penelitian ini membahas tentang metode yang sesuai untuk diterapkan 

dalam sistem presensi pegawai menggunakan wajah. Facenet adalah model yang 

dikembangkan Google yang mempunyai akurasi tertinggi dalam pengenalan 

wajah. Sementara Openface adalah pengembangan dari FaceNet yang dilatih 

dengan kumpulan data yang lebih kecil tetapi memiliki akurasi yang hampir sama 

dengan FaceNet. Hal yang dilakukan dimulai dengan mengambil gambar wajah 

pegawai untuk dijadikan dataset gambar. Dari dataset tersebut akan dilakukan 

preprosessing wajah dengan melakukan deteksi, pemotongan (cropping) dan 

mengubah ukuran (resize) wajah. Untuk kemudian diekstrak fitur vektor wajah ke 

dalam 128 dimensi menggunakan model Facenet. Dengan klasifikasi Support 

Vector Machine (SVM) pada dataset wajah digunakan untuk mengenali wajah 

pegawai akan dicatat hasil akurasi pengenalan wajah. Pengujian dilakukan dengan 

2 langkah yaitu pengujian model dan pengujian sistem. Pada pengujian model 

dilakukan perbandingan antara Facenet dan Openface menggunakan 5 fold cross 

validation dan 10 fold cross validation didapatkan akurasi Facenet lebih tinggi 

yaitu 100% sedangkan Openface 93,3%. Pada pengujian sistem hanya dilakukan 

pada model yang mempunyai akurasi tertinggi yaitu Facenet dan didapatkan hasil 

akurasi 100% dengan menggunakan ambang batas (threshold) probabilitas 

pengenalan 0,25. 

 

 

Kata kunci: Pengenalan wajah, facenet, openface, embedding, support vector 

machine 
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ABSTRACT 
 

This study discusses the appropriate method to be applied in a employee 

presence system using faces by comparing two deep learning architectural 

models, they are FaceNet and Openface. FaceNet is a model developed by Google 

researchers that has the highest accuracy in face recognition. While Openface is a 

development from FaceNet that is trained with smaller datasets but has an 

accuracy that is almost equal to FaceNet. This will start by taking the employee's 

face into an image dataset. From the dataset, the face preprocessing will be 

performed by detecting, cropping, and resizing the face. Then extracting facial 

features into 128 dimensions using the FaceNet and Openface. With the Support 

Vector Machine (SVM), the classification of facial features will be carried out to 

obtain accuracy. To validate the model, 5 and 10 fold cross-validations are used. 

FaceNet accuracy results that obtained are higher with perfect accuracy that is 

100%, while Openface only 93.33% accuracy, but in the time of making facial 

features (embedding), Openface is four times faster than FaceNet. The 

implementation using the model with the highest accuracy (FaceNet) has the same 

results as the model testing that is 100% using the introduction threshold 

probability of 0.25 

 

 

Key words: face recognition, facenet, openface, embedding, support vector 

machine 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era digital yang semakin maju mengharuskan suatu instansi bisa 

beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Teknologi mampu menggantikan dari 

yang sebelumnya manual beralih ke digital. Begitu pula dengan presensi pegawai, 

pemerintah mendorong semua instansi untuk menggunakan secara digital. 

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi telah mengeluarkan surat Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 tanggal    

27 Juni 2016 tentang Optimalisasi Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah [1]. Dengan menggunakan presensi secara 

elektronik pengawasan akan mudah dilakukan terutama dalam kehadiran, 

keterlambatan dan ketidakhadiran pegawai. Dari data yang didapatkan dari 

presensi, pemenuhan hak dan kewajiban pegawai khususnya tunjangan dapat 

dilakukan secara efisien. 

Di Pemerintah Kabupaten Malang presensi pegawai secara elektronik 

sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan menggunakan presensi elektronik sidik 

jari. Presensi menggunakan sidik jari terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu 

sidik jari pegawai yang mengalami perubahan akibat terluka atau pegawai 

memiliki kulit sidik jari yang tipis sehingga mempersulit proses identifikasi yang 

dilakukan scanner. Selain faktor perubahan sidik jari, mewabahnya virus corona 

juga menjadikan kekhawatiran bagi pegawai dalam melakukan kontak langsung 

dengan mesin presensi yang memungkinkan terjadinya penularan melalui mesin 

tersebut. 

Dalam banyak penelitian, pengenalan menggunakan wajah merupakan 

sistem biometrik yang paling sering digunakan karena bersifat natural dan tidak 

memerlukan kontak langsung antara manusia dengan sensor yang digunakan[2].  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan menggunakan wajah lebih baik 

daripada sidik jari dengan tingkat eror yang lebih kecil [3]. Dari hasil evaluasi 

teknologi biometrik yang dilakukan [4] biometrik menggunakan wajah memiliki 
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tingkat eror yang rendah yang berarti memiliki akurasi yang paling baik diantara 

biometrik yang lainnya seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Teknologi Biometrik[4] 

Biometric EER FAR FRR Total Subject Note 

Face N/A 1% 10% 37437 Varied light 

Fingerprint 2% 2% 2% 25000 Rotation 

Hand Geometry 1% 3% 2% 129 Rings and improper placement 

Iris 0.1% 0.94% 0.99% 1224 Indoor 

Keystrokes 1.8% 7% 0.1% 15 6 Months Period 

Voice 6% 2% 10% 30 Multilingual 

 

Pengenalan wajah secara umum terbagi menjadi 2 bagian yaitu verifikasi wajah 

dan identifikasi wajah. Verifikasi wajah berkaitan pencocokan atau pemetaan 

wajah dengan membandingkan wajah satu ke satu (one-to-one mapping). 

Verifikasi memastikan bahwa orang yang dimaksud memang benar. Sedangkan 

identifikasi wajah pemetaan wajah dengan membandingkan wajah dengan 

database wajah yang sudah diketahui (one-to-many mapping) [5]. Mekanisme 

presensi menggunakan pengenalan wajah pada penelitian ini dilakukan dengan 

identifikasi wajah. 

Beberapa metode pengenalan wajah saat ini telah banyak dikembangkan, 

metode yang mutakhir saat ini berbasis deep learning dengan teknik yang 

berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Facenet memiliki 

tingkat akurasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya. 
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Tabel 1.2 Teknik Akurasi menggunakan dataset LFW[2] 

Technique Accuracy 

Facenet 0.9964 

Human-level (cropped) 0.9753 

DeepFace 0.9735 

OpenFace 0.9292 

Eigenfaces 0.6002 

 

Dalam penelitian ini akan dibangun sistem pengenalan wajah 

menggunakan model arsitektur deep learning. Dengan membandingkan 

performansi model Facenet dengan Openface akan dipilih model yang 

mempunyai akurasi terbaik. Implementasi menggunakan model terbaik untuk 

ekstraksi fitur wajah. Proses pengenalan wajah dilakukan dengan melakukan 

klasifikasi dengan membandingkan wajah yang berasal dari webcam dengan 

database wajah yang telah dibuat. Diharapkan presensi menggunakan pengenalan 

wajah menjadi alternatif dalam permasalahan ini. Dengan memanfaatkan 

karakteristik wajah sebagai identitas unik dari setiap pegawai dan didukung 

dengan metode pengenalan wajah yang baik maka akan didapatkan sistem yang 

reliable untuk dapat diterapkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat mengenali wajah perlu teknik yang baik dalam 

mengekstraksi ciri wajah. Dalam penerapan sistem pengenalan wajah ini akan 

menggunakan webcam sebagai input gambar dengan kondisi wajah menggunakan 

masker dan tanpa menggunakan masker. Dan model yang digunakan adalah hasil 

perbandingan yang didapatkan dari model yang mempunyai akurasi tinggi untuk 

digunakan dalam ekstraksi ciri wajah (embedding). Hasil embedding diklasifikasi 

menggunakan Support Vector Machine (SVM) untuk mengenali wajah dan diuji 

menggunakan k-fold cross validation. Pengenalan secara real-time dengan 

menetapkan nilai batas akurasi valid (threshold) berdasarkan probabilitas dari 

hasil prediksi. 
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan mengetahui performa akurasi dalam mengenali 

wajah pegawai dari model arsitektur deep learning yang dapat diterapkan dalam 

presensi pegawai menggunakan pengenalan wajah. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan maka akan dibatasi, pertama 

identifikasi wajah dilakukan satu orang dalam satu waktu, kedua pengambilan 

gambar dilakukan pada posisi relatif menghadap webcam, ketiga menghitung 

performansi model pada aspek akurasi pengenalan wajah, keempat, menggunakan 

FaceNet pada saat implementasi pengenalan wajah. 

 

1.5 Kontribusi 

Penelitian ini menggunakan klasifikasi Support Vector Machine (SVM) 

dalam melakukan pengenalan wajah, dan penentuan ambang batas (threshold) 

berdasarkan probalitias hasil prediksi pengenalan wajah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Penelitian Terkait 

 Penelitian mengenai pengenalan wajah sudah sejak lama dilakukan, pada tahun 

1990-an ditemukannya metode pengenalan wajah yang dinamakan Eigenfaces[6]. 

Hingga saat ini telah banyak dibangun bermacam pendekatan dan teknik mengenai 

sistem pengenalan wajah. Metode baru yang ditemukan saat ini sudah mencapai 

akurasi yang sangat memuaskan dengan penggunaan deep learning. 

Perkembangan sistem pengenalan wajah dapat digolongkan menjadi empat 

tahapan yang dalam pengujiannya menggunakan dataset Labelled Face in The 

Wild (LFW) seperti terlihat pada Gambar 2.1. Pada tahap pertama dimulai pada 

tahun 1991, dengan membangun representasi dimensi rendah melalui asumsi 

distribusi tertentu misalnya eigenface dan memberikan akurasi sekitar 60%. Pada 

tahap kedua tahun 1997 berbasis local-feature seperti gabor dan mempunyai 

akurasi sekitar 70%. Pada tahap ketiga tahun 2010 berbasis local descriptors 

mempunyai sekitar 82%. Pada tahap keempat dimulai tahun 2014 berbasis deep 

learning meliputi Convolutional Neural Network (CNN) mempunyai akurasi yang 

hampir sempurna 100%[7]. 

 

Gambar 2.1 Perkembangan Sistem Pengenalan Wajah 
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Beberapa sistem pengenalan wajah menggunakan deep learning, adalah 

DeepFace yang dibangun Facebook yang mempunyai akurasi 97,35% dengan 

standart deviasi 0,25%[8]. Selain itu ada juga, DeepID yang menghasilkan akurasi 

lebih tinggi dengan selisih yang relative kecil yaitu 97,45% dengan standar 

deviasi 0,26%[9]. Pada tahun 2015 diperkenalkan Facenet yang dibangun peneliti 

Google mempunyai akurasi tertinggi 99,63%[10] yang dilatih dengan privat 

dataset yang terdiri dari jutaan gambar yang diambil dari sosial media[2]. 

Sementara Openface merupakan model yang dikembangkan dari DeepFace dan 

GoogleNet yang sudah dirancang ulang dengan beberapa perubahan yang dilatih 

menggunakan dataset CASIA dan FaceScrub[2]. 

Sedangkan perkembangan metode pengenalan wajah untuk presensi juga 

telah banyak digunakan oleh peneliti lain. Pada tahun 2005 [11], presensi 

perkuliahan menggunakan pendekatan Active Student Detecting (ASD) untuk 

mendeteksi keberadaan mahasiswa dengan menandai posisi tempat duduknya. 

Deteksi keberadaan mahasiswa dilakukan pengurangan latar belakang dan gambar 

frame dari gambar kamera. Pengenalan diperoleh dengan pengamatan secara terus 

menerus berdasarkan posisi mahasiswa pada tempat duduknya. Akurasi yang 

didapatkan sebesar 80%.  

Pada tahun 2010 [12] telah dilakukan penelitian presensi kuliah 

menggunakan Learning Management System (LMS). Sistem ini dibangun dengan 

menggunakan webcam untuk melakukan menangkap gambar dan mendeteksi 

keberadaan mahasiswa menggunakan HAAR classifier. Pengenalan wajah 

menggunakan algoritma eigenface dengan mengubah input gambar dari webcam 

ke dalam skala abu-abu untuk dibandingkan dengan database wajah. Pada 

penelitian ini dilakukan pada 147 mahasiswa, berhasil mendeteksi wajah sebanyak 

70% dan melakukan pengenalan hanya 30% saja. 

Pada tahun 2012 [13] dilakukan telah dilakukan penelitian menggunakan 

algoritma Personal Component Analysis (PCA) dengan melakukan proses training 

dengan 30 gambar pada 10 orang yang berbeda. Deteksi wajah menggunakan 

framework ekstrasi wajah Paul-Viola menghasilkan gambar biner. Dengan rata-

rata pengenalan wajah dengan tingkat pengenalan 58% sampai dengan 95%. 
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Pada tahun 2015 [14] dilakukan penelitian presensi menggunakan Principal 

Component Analysis (PCA). Deteksi wajah yang digunakan adalah Viola-Jones, 

yang diambil dari input gambar webcam. Gambar yang didapatkan diubah ke 

skala abu-abu dengan ukuran 70x55 piksel dan diekstraksi menggunakan PCA 

untuk mendapatkan nilai karakteristik (eigen) wajah dan disimpan pada database. 

Pengenalan wajah dilakukan euclidean distance yaitu dengan mengurangi nilai 

eigen pada input webcam dengan database yang telah dibuat dengan ambang batas 

(threshold) untuk dapat dikenali sebesar 0,6. Hasil jarak euclidean didapatkan 

dengan rentang antara 41763,5 hingga 59,129.2 dan akurasi masih dibawah 90%. 

Pada tahun 2017, [15] sistem presensi menggunakan deep learning dengan 

menggunakan model Facenet sebagai ekstraksi fitur dan pengenalan wajah 

menggunakan klasifikasi Support Vector Machine (SVM). Pelatihan model 

menggunakan sedikit gambar tanpa augmentasi. Evaluasi model menggunakan 

confusion matrix dan didapatkan akurasi pengenalan wajah yang didapatkan yaitu 

95% masih lebih rendah dari baseline model Facenet dengan akurasi 99,63%.  

Pada tahun 2019, [16] dilakukan penelitian sistem presensi menggunakan 

pengenalan wajah menggunakan Facenet dan Support Vector Machine (SVM). 

Gambar yang didapatkan akan dilakukan deteksi dan hasilnya diekstraksi dengan 

menggunakan Facenet dan kemudian di klasifikasi menggunakan SVM untuk 

pengenalan wajah. Pada penelitian ini membandingkan performa 3 arsitektur 

model deep learning yaitu Facenet, VGG16 dan model Convolutional Neural 

Network (CNN). Dan didapatkan hasil akurasi terbaik yaitu pada model Facenet 

pada tingkat akurasi 99,6%. Dalam penelitian ini, hanya melihat performa dari 

model arsitektur deep learning saja, belum dilakukan pengenalan secara real time 

dan penentuan threshold untuk pengenalan wajah. 

Pada tahun 2020, [17] pada penelitian sistem presensi secara real-time 

menggunakan deep learning dengan model Facenet dan deteksi wajah 

menggunakan Haar Cascade. Dataset yang digunakan 28 siswa dan masing-

masing diambil 10 gambar. Pengenalan wajah menggunakan euclidean distance 

dengan threshold kurang dari 0.6 untuk dapat dikenali dan akurasi yang 

didapatkan 95%. Dengan arsitektur deep learning yang mempunyai akurasi yang 
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sangat baik tetapi menggunakan metode deteksi dengan teknologi lama yaitu 

Haar Cascade. 

 

2.2 Teori Dasar 

2.2.1 Pengenalan  wajah  (Face  Recognition) 

Pengenalan  wajah  (Face  Recognition)  merupakan  suatu  

pengembangan dari  teknologi  deteksi  wajah  (Face  Detection)  yang  mana  

teknologi  ini  dapat menghasilkan wajah  dari hasil tangkapan kamera dan akan 

melakukan deteksi persamaan  wajah  dengan  data  wajah  yang  telah  disimpan  

di  database  pada komputer, sehingga komputer dapat mengenali dan mengetahui 

identitas wajah seseorang tersebut[18]. 

Cara kerja pengenalan wajah secara umum yaitu dengan mengkonversikan  

foto,  sketsa,  dan  gambar  video  menjadi  serangkaian  angka, yang  disebut  

dengan  faceprint  yang  kemudian  akan  membandingkan  dengan rangkaian  

angka  yang  lain  yang  mewakili  wajah-wajah  yang  sudah  dikenal. Proses  

pengenalan  citra  wajah  oleh  sistem  secara  garis  besar  dapat  dibagi menjadi 

lima tahap seperti deteksi, pengenalan posisi, normalisasi, pengkodean, 

perbandingan[19]. 

Sistem pengenalan wajah dibagi menjadi 3 tahapan yaitu deteksi wajah, 

ekstraksi fitur dan pengenalan wajah, dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Tahapan sistem pengenalan wajah[20] 

 

2.2.2 Convolutional Neural Network (CNN) 

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan pengembangan dari 

Multilayer Perceptron (MLP) yang didesain untuk mengolah data dua 

dimensi[21]. CNN termasuk dalam kategori Deep Neural Network karena 

kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Pada 

klasifikasi citra, MLP kurang sesuai untuk digunakan karena tidak menyimpan 
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informasi spasial dari data citra dan menganggap setiap piksel adalah fitur yang 

independen sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. 

CNN memiliki cara kerja yang mirip dengan MLP, namun dalam CNN 

setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, tidak seperti MLP yang 

setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Karena sifat proses konvolusi, maka 

CNN hanya bisa digunakan pada data yang memiliki struktur dua dimensi seperti 

citra dan suara. 

 

Gambar 2.3 Proses Konvolusi CNN[21] 

Sebuah CNN tersusun dari beberapa lapisan/ layer antara lain convolution, 

subsampling/ pooling layer, dan fully connected layer. 

1. Convolution Layer 

Konvolusi merupakan suatu istilah matematis yang berarti mengaplikasikan 

sebuah fungsi pada output fungsi lain secara berulang[22]. Dalam pengolahan 

citra, konvolusi memilki arti mengaplikasikan sebuah kernel (kotak kuning) 

pada citra di semua offset yang memungkinkan seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.4 Kotak hijau secara keseluruhan adalah citra yang akan 

dikonvolusi. Kernel bergerak dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Sehingga 

hasil konvolusi dari citra tersebut dapat dilihat pada gambar disebelah 

kanannya. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra untuk 

mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi menghasilkan transformasi 

linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layer 

tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel 

konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. 
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Gambar 2.4 Operasi Konvolusi[22] 

2. Subsampling Layer 

Subsampling adalah proses mereduksi ukuran sebuah data citra. Dalam 

pengolahan citra, subsampling juga bertujuan untuk meningkatkan invariansi 

posisi dari fitur. Dalam sebagian besar CNN, metode subsampling yang 

digunakan adalah max pooling. Max pooling membagi output dari convolution 

layer menjadi beberapa grid kecil lalu mengambil nilai maksimal dari setiap 

grid untuk menyusun matriks citra yang telah direduksi seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.5. Grid yang berwarna merah, hijau, kuning dan 

biru merupakan kelompok grid yang akan dipilih nilai maksimumnya. 

Sehingga hasil dari proses tersebut dapat dilihat pada kumpulan grid disebelah 

kanannya. Proses tersebut memastikan fitur yang didapatkan akan sama 

meskipun objek citra mengalami translasi (pergeseran). 

 

Gambar 2.5 Operasi Max Polling[23] 

3. Fully Connected Layer 

Layer tersebut adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan 

bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat 
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diklasifikasikan secara linear[24]. Setiap neuron pada convolution layer perlu 

ditransformasi menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat 

dimasukkan ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut 

menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversibel, fully 

connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Convolution 

layer dengan ukuran kernel 1 x 1 melakukan fungsi yang sama dengan sebuah 

fully connected layer namun dengan tetap mempertahankan karakter spasial dari 

data. Hal tersebut membuat penggunaan fully connected layer pada CNN sekarang 

tidak banyak dipakai[24]. 

2.2.3 Deep Convolutional Neural Network 

Deep Convolutional Neural Network (DCNN) merupakan pengembangan 

dari metode convolutional neural network yang memiliki perubahan yaitu terdapat 

lebih dari satu lapisan CNN untuk tahap pembelajaran seperti yang dilakukan 

menggunakan metode back-propagation[25] 

Arsitektur Deep Convolutional Neural Network[26] yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.4 memiliki 8 weighted layer. Lima layer pertama merupakan 

convolutional layer dan tiga lainnya merupakan fully-connected layer. Output dari 

fully-connected layer yang terakhir adalah 1000 way-softmax yang menghasilkan 

distribusi label sebanyak 1000 kelas. Kernel kedua, keempat, dan kelima dari 

convolutional layer hanya akan terhubung dengan pemetaan kernel pada layer 

sebelumnya yang berada pada GPU yang sama. Kernel ketiga dari convolutional 

layer terhubung dengan semua pemetaan kernel pada layer kedua. Neuron pada 

fully connected layer terhubung dengan semua neuron pada layer sebelumnya. 

Responsenormalization layer mengikuti convolutional layer pertama dan kedua. 

Max-pooling layer mengikuti response-normalization layer dan convolutional 

layer kelima. ReLU non-linearity akan diaplikasikan pada output dari setiap 

convolutional layer dan fully connected layer. 
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Gambar 2.6 Arsitektur Umum Deep Convolutional Neural Network (DCNN)  

dengan 5 Convolutional Layer dan 3 Fully-Connected layer[26] 
 

Input pada convolutional layer pertama adalah citra berukuran 224x224x3. 

Convolutional layer pertama melakukan filter pada citra input dengan 96 kernel 

berukuran 11x11x3 dengan stride (jarak antara inti receptive field dari neuron 

tetangga pada pemetaan kernel). Convolutional layer kedua menggunakan output 

dari convolutional layer pertama yang telah mengalami proses response-

normalized dan pooling sebagai input dan melakukan filter dengan 256 kernel 

berukuran 5x5x48. Convolutional layer ketiga, keempat, dan kelima terhubung 

satu sama lain tanpa intervensi pooling atau normalization layers. Convolutional 

layer ketiga memiliki 384 kernel dengan ukuran 3x3x256 yang terhuhung dengan 

output pada convolutional layer kedua. Convolutional layer keempat memiliki 384 

kernel dengan ukuran 3x3x192. Convolutional layer kelima memiliki 256 kernel 

dengan ukuran 3x3x192. Setiap fully connected layer memiliki 4096 neuron. 

2.2.4 Facenet 

FaceNet menggunakan Deep Convolutional Neural Network (DCNN) 

yang memetakan wajah seseorang menjadi Euclidean space (kumpulan dari 

geometrical point) yang dimana nantinya geometrical point tersebut menentukan 

nilai untuk mengukur tingkat kemiripan wajah yang disebut juga dengan 

embedding. Embedding diperoleh berdasarkan jarak kemiripan, sehingga jika 

wajah tersebut semakin mirip akan membuat nilainya semakin kecil dan 

kebalikannya jika wajah tersebut semakin berbeda akan menghasilkan nilai yang 

semakin besar[10].  

 



14 

 

Secara garis besar, ekstraksi fitur dapat dijelaskan pada Gambar 2.6. 

sekumpulan gambar wajah akan dimasukkan ke dalam arsitektur deep 

learning. Arsitektur deep learning terdiri dari banyak lapisan (layers) yang 

digunakan untuk mendapatkan karakteristik khusus dari wajah. Setelah 

didapatkan karaktirstik tesebut dilakukan proses normalisasi untuk 

mendapatkan nilai variabel yang mempunyai skala umum yang bertujuan 

untuk mengubah nilai-nilai sehingga jumlahnya menjadi 1. Normalisasi yang 

digunakan yaitu L2 yang mengacu pada kuadrat terkecil, yang berkerja 

dengan memastikan bahwa jumlah kuadratnya adalah 1. Embedding hasil 

normalisasi yang didapatkan akan dilatih lagi menggunakan loss function 

Triplet Loss untuk mendapatkan kualitas yang sangat baik (high quilty 

embedding). 

 

Gambar 2.7 Ekstraksi fitur Facenet[10] 

Triplet Loss bekerja berdasarkan tingkat kemiripan dan perbedaan. 

. 

Gambar 2.8 Triplet Loss[10] 

Facenet mempunyai masukan berupa gambar berwarna yang berukuran 

160x160 piksel dengan keluaran vektor wajah 128 dimensi, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.9. 
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               ... 

 

Gambar 2.9 Arsitektur Facenet. 

 

2.2.5 Openface 

  Openface dibangun dengan arsitektur Facenet dengan beberapa perubahan 

yaitu dengan memodifikasi parameter menjadi lebih sedikit dan dataset yang lebih 

kecil yaitu 500 ribu gambar dari kombinasi dataset CASIA dan FaceScrub. 

Openface masih menggunakan loss function yang sama yaitu Triplet Loss dalam 

pembuatan embedding[2]. 

Model Openface yang digunakan mempunyai input gambar 96x96 piksel 

dengan 3 channel, yang menghasilkan vektor 128 dimensi, dengan parameter 6 

kali lebih sedikit dibanding Facenet yaitu 3.743.280 seperti diperlihatkan pada 

arsitektur model openface dibawah ini. 

 

                  ... 
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Gambar 2.10 Arsitektur Facenet. 

 

2.2.6 SVM 

SVM (Support Vector Machine) dalam mechine learning dikenal juga 

dengan support vector network yang merupakan metode supervised terkait dengan 

learning algorithm untuk analisa pola data yang digunakan untuk klasifikasi dan 

regresi. SVM merupakan usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi 

sebagai pemisah dua buah class pada input space[27]. 

 

Gambar 2.11 Penentuan Hyperplane[27] 

Gambar 2.11 memperlihatkan beberapa pattern yang merupakan anggota 

dari dua buah class : +1 dan –1. Pattern yang tergabung pada class –1 disimbolkan 

dengan warna merah (kotak), sedangkan pattern pada class +1, disimbolkan 

dengan warna kuning (lingkaran). Permasalahan klasifikasi dapat diterjemahkan 

dengan usaha menemukan garis (hyperplane) yang memisahkan antara kedua 

kelompok tersebut. 
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 Hyperplane pemisah terbaik antara kedua class dapat ditemukan dengan 

mengukur margin hyperplane dan mencari titik optimum hyperplane tersebut. 

Margin adalah jarak antara hyperplane dengan pattern terdekat dari masing-

masing kelas. Pattern yang paling dekat disebut sebagai support vector. Garis 

solid pada menunjukkan hyperplane yang terbaik, yaitu yang terletak tepat pada 

tengah-tengah kedua class, sedangkan titik merah dan kuning yang berada dalam 

lingkaran hitam adalah support vector. Usaha untuk mencari lokasi hyperplane ini 

merupakan inti dari proses pembelajaran pada SVM. 

 

2.2.7 Tensorflow 

TensorFlow adalah open source library untuk machine learning yang di release 

oleh Google yang mendukung beberapa bahasa pemrograman. Dalam proses 

Transfer Learning, Tensorflow berperan untuk memproses Inception-v3 Model 

untuk di training ulang menggunakan data yang baru dan kemudian menghasilkan 

classifier dengan komputasi yang cepat dan akurasi yang baik. Tensorflow dapat 

digunakan pada semua sistem operasi. Arsitektur umum dari Tensorflow dapat 

dilihat  pada Gambar 2.12.[28] 

 

Gambar 2.12. Arsitektur Umum Tensorflow[28] 

2.2.8 OpenCV (Open Computer Vision) 

 OpenCV  adalah  sebuah library yang  berisi  fungsi-fungsi  pemograman  

untuk teknologi computer  vision secara real  time.  OpenCV  bersifat open  
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source,  bebas digunakan  untuk  hal-hal  yang  bersifat  akademis  dan  komersial.  

Di  dalamnya  terdapat interface untuk C++, C, Python, dan nantinya Java yang 

dapat berjalan pada Windows, Linux,   Android,   dan   Mac.   Penggunaannya  

antara  lain  pada  seni  interaktif,  inspeksi  tambang, menampilkan peta di web 

melalui teknologi robotic. Fitur-fitur yang terdapat pada OpenCV antara lain : 

Manipulasi data image (alokasi, rilis, duplikasi, pengaturan, konversi), Image dan 

I/O video (masukan berbasis file dan kamera, keluaran image/ video file), 

manipulasi matriks dan vektor serta aljabar linear (produk, solusi, eigenvalues, 

SVD), beragam struktur data dinamis (daftar, baris, grafik),  dasar  pengolahan  

citra  (filter,  deteksi  tepi,  deteksi  sudut,  pengambilan  sampel dan   interpolasi,   

konversi   warna,   operasi   morfologi, histogram),   analisis   struktur (komponen  

yang  berhubungan,  pengolahan  kontur,  transformasi  jarak,  variasi  momen, 

transformasi  Hough,  perkiraan  polygonal,  menyesuaikan  garis,  delaunay 

triangulation, Kalibrasi  kamera  (menemukan  dan  menelusuri  pola  kalibrasi,  

kalibrasi,  dasar  estimasi matriks,  estimasi  homografi,  korespondensi  stereo),  

analisis  gerakan  (optical  flow, segmentasi  gerakan,  penelusuran),  pengenalan  

objek  (metode eigen,  HMM),  dasar Graphical User Interface atau GUI 

(menampilkan image/ video, penanganan mouse dan keyboard, scroll-bars),  

pelabelan image (garis,  poligon,  gambar  teks).  Modul-modul yang  terdapat  

pada  OpenCV  antara  lain: cv –  fungsi  utama  OpenCV, cvaux –  fungsi 

penolong  OpenCV,   cxcore –  pendukung  struktur  data  dan  aljabar  linear  , 

highgui –fungsi GUI[29] 

2.2.9 MTCNN (Multi-task Cascaded  Convolutional  Neural Network) 

Library yang digunakan dalam pendeteksian wajah adalah MTCNN. 

Algoritma MTCNN bekerja dalam tiga langkah dan menggunakan satu jaringan 

saraf untuk masing-masingnya. Bagian pertama adalah jaringan proposal. Ini akan 

memprediksi posisi wajah potensial dan kotak pembatas mereka seperti jaringan 

perhatian di Faster R-CNN. Hasil dari langkah ini adalah sejumlah besar deteksi 

wajah dan banyak deteksi palsu. Bagian kedua menggunakan gambar dan output 

dari prediksi pertama. Itu membuat penyempurnaan dari hasil untuk 

menghilangkan sebagian besar deteksi palsu dan kotak pembatas agregat. Bagian 
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terakhir bahkan lebih menyempurnakan prediksi dan menambahkan prediksi 

landmark wajah[30]. 

2.2.10 t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) 

t-SNE adalah metode visualisasi data dimensi tinggi dengan 

memproyeksikan ke ruang dimensi yang lebih rendah yang dibuat oleh Geoffry 

Hinton pada tahun 2008. Cara kerja t-SNE yaitu dengan dua langkah : 

1. membuat distribusi probabilitas yang menentukan hubungan antara berbagai 

titik tetangga (neighbor)  

2. menciptakan ruang dimensi rendah yang mengikuti distribusi probabilitasnya. 

"T" dalam t-SNE berasal dari distribusi t, yang merupakan distribusi yang 

digunakan pada Langkah 2. "S" dan "N" ("Stochastic" dan "Neighbor") berasal 

dari fakta bahwa ia menggunakan probabilitas distribusi di titik-titik tetangga[31]. 

2.2.11 Confusion Matrix 

Sebuah   sistem   yang   melakukan   klasifikasi   tentunya   diharapkan   bisa 

memprediksi dengan benar. Namun tidak dapat dipungkiri jika pada penerapannya 

sistem tidak akan bisa 100% benar. Hal ini yang mengharuskan pengukuran 

kinerja dari sistem tersebut untuk mengetahui berbagai aspek pengujiannya. 

Pengukuran   kinerja   klasifikasi   dilakukan   dengan confusion matrix. 

 

Gambar 2.13. Confusion matrix[32] 
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Multiclass  confusion matrix juga memiliki elemen TP (True Positive), FN (False 

Negative), FP (False Positive), dan TN  (True  Negative). Berikut adalah  

ketentuan  dalam  menetapkan nilai elemen tersebut: 

a. TP (True  Positive) merupakan  banyaknya  data  yang  kelas  aktualnya  sama 

dengan kelas prediksinya. 

b. FN (False Negative) merupakan total dari seluruh barisyang ditunjuk kecuali 

TP yang dicari. 

c. FP (False Positive) merupakan total dari seluruh kolom yang ditunjuk kecuali 

TP yang dicari. 

d. TN (True Negative) merupakan total dari seluruh kolom dan baris selain yang 

ditunjuk. 

 

2.2.12 k-Fold Cross Validation 

k-fold  cross  validation merupakan  salah  satu metode yang digunakan untuk 

mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan  cara  melakukan  

perulangan  dengan  mengacak  atribut masukan sehingga sistem  tersebut  teruji  

untuk  beberapa  atribut  input   yang  acak. k-fold cross validation diawali dengan 

membagi data sejumlah k-fold yang diinginkan. Dalam proses cross validation 

data akan dibagi dalam k buah partisi dengan ukuran yang sama. Selanjutnya  

proses  validasi dan training dilakukan  sebanyak k kali.  Dalam  iterasi  ke-i 

partisi akan  menjadi  data  validasi dan  sisanya  akan menjadi data training. 

Untuk penggunaan jumlah fold terbaik untuk uji validitas, dianjurkan  

menggunakan 5-fold  cross  validation  atau 10-fold  cross  validation dalam  

model[33].  Contoh  pembagian  dataset  dalam  proses 5-fold cross  validation 

seperti terlihat pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 5-Fold Cross Validation 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini, proses pengenalan wajah dilakukan dengan enam 

tahapan yang terdiri dari pembuatan dataset wajah, preprocessing, ekstraksi fitur, 

klasifikasi, pengujian model dan pengujian sistem, seperti terlihat pada diagram 

blok Gambar 3.1 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok pengenalan wajah 

Dan akan implementasikan ke dalam sistem pengenalan secara real-time dengan 

membandingkan wajah yang berada pada database dengan wajah yang berasal 

dari input webcam yang kemudian diklasifikasi untuk dapat mengenali identitas 

dari pegawai, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram blok implementasi sistem pengenalan wajah 

3.1 Dataset wajah 

Dataset wajah berjumlah 150 gambar dari 15 identitas pegawai yang 

diambil menggunakan webcam. Gambar wajah pegawai masing-masing 

Dataset wajah Preprocessing Ekstraksi fitur 

Klasifikasi Pengujian Model Pengujian sistem 

Webcam 

Preprocessing 

Ekstraksi fitur 

Klasifikasi 

Hasil Pengenalan 

Dataset wajah 

Preprocessing 

Ekstrasi fitur 

Database Wajah 
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pegawai berasal dari video yang direkam menggunakan webcam, dengan 

posisi menghadap depan, menoleh ke samping kiri dan kanan, menghadap 

ke atas dan ke bawah. Dari video tersebut diekstrak menjadi gambar 

(berformat .JPG) dan diseleksi secara manual diambil 10 gambar untuk 

masing-masing identitas. 

Dalam penataan dataset dua hal yang penting untuk dilakukan yaitu 

pemberian label dan penempatan lokasi gambar wajah. Pemberian label 

berupa direktori yang sudah diberi nama dengan nama pegawai dan 

penempatan lokasi gambar wajah berupa dalam format JPG yang 

penamaannya bebas dengan nama apa saja, selama masih dalam 

tempat/folder yang sama, seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Struktur direktori dataset wajah 

3.2 Preprocessing 

Gambar wajah pada dataset masih perlu dilakukan preprosessing data 

untuk mendapatkan input gambar yang sesuai pada model yang akan 

digunakan. Preprocessing ini dilakukan dengan bantuan library dari MTCNN 

(Multi-task Cascaded  Convolutional  Neural Network). Tahapan 

preprocessing dilakukan dengan 3 tahapan yaitu : 

dataset 

nama1 

file1 

file2 

……. 

……. 

file10 

nama2 

file1 

file2 

……. 

……. 

file10 

dst 
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1. Deteksi untuk mengetahui posisi wajah pada gambar. Pada wajah yang 

dideteksi terdapat 5 bagian yang dianalisa sebagai wajah yaitu mata kiri, 

mata kanan, hidung, mulut kiri dan mulut kanan. 

a. Deteksi wajah tanpa masker 

b. Deteksi wajah menggunakan masker 

2. Cropping untuk pemotongan gambar wajah berdasarkan batas wajah 

(bounding box) yang dihasilkan dari deteksi wajah 

3. Resizing bertujuan untuk mengubah ukuran gambar sesuai dengan ukuran 

yang diinginkan yang sesuai bagi inputan model. 

Dalam tahap preprocessing ini akan dilakukan looping/ perulangan pada setiap 

gambar untuk dijadikan dataset wajah dalam bentuk pasangan matrik dan 

label. Setiap gambar (format JPG) akan diubah menjadi bentuk matrik 

berukuran sesuai dengan ukuran gambar. Dan label diambil dari folder tempat 

meletakkan gambar. 

Pada Gambar 3.3 struktur direktori dataset wajah, ‖file1” sampai dengan 

‖file10” gambar yang akan diubah menjadi bentuk matrik. Sedangkan 

‖nama1” dan seterusnya sampai dengan ―nama15‖ digunakan sebagai label 

pengenal dari masing-masing pegawai. Sehingga jumlah dataset gambar 

berjumlah 150 yang berukuran 160x160 piksel dapat dituliskan (150, 160, 

160, 3) dengan angka 3 diakhir menunjukkan format RGB yang berjumlah 3 

digit. Sedangkan untuk jumlah dataset gambar berjumlah 150 yang berukuran 

96x96 piksel dapat dituliskan (150, 96, 96, 3) dengan angka 3 diakhir 

menunjukkan format RGB yang berjumlah 3 digit. Hasil dari pasangan matrik 

dan label diatas akan disimpan dalam bentuk file kompresi dengan bantuan 

library numpy dengan format file *.npz.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Konversi dataset gambar wajah ke bentuk matrik 

Gambar 

160x160x3 

150,160,160,3 

160x160x3 

Gambar 

160x160x3 

……….. 

(berjumlah 150) 

150 gambar 

1 file kompresi 

(*.npz) 
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3.3 Ekstraksi Fitur 

Model yang digunakan untuk ekstraksi fitur adalah Facenet dan Openface. 

Dengan menggunakan model ini akan diekstraksi dari dataset wajah yang 

berjumlah 150 gambar ke dalam fitur vektor wajah 128 dimensi (embedding) yang 

digunakan sebagai database wajah. Sehingga dataset wajah berjumlah 150 gambar 

berdimensi 160x160 piksel berformat RGB dalam bentuk array (150, 160, 160, 3) 

akan diekstraksi fiturnya menggunakan model yang diusulkan sehingga menjadi 

array 128 dimensi dalam bentuk (150,128) seperti terlihat pada Gambar 3.5. Dan 

hasil dari ekstraksi fitur ini juga disimpan dalam bentuk file kompresi dengan 

bantuan library numpy dengan format file *.npz. 

 

Gambar 3.5 Ekstraksi fitur wajah ke 128 dimensi 

Dalam proses pembuatan database wajah yang berisi embedding akan 

didasarkan pada pada perbandingan 4 hal sebagai berikut : 

1. Hasil embedding berdasarkan visualisasi 2 dimensi 

Hasil embedding ditampilkan dalam bentuk visualisasi 2 dimensi dengan 

pemberian label pada masing-masing identitas pegawai untuk mengetahui 

sebaran data.  

2. Lama waktu pembuatan embedding 

Pembuatan embedding dilihat berdasarkan waktu yang dibutuhkan pada 

satuan gambar, 25%, 50%, 75%, 100% dari dataset. 

3. Penggunaan sumber daya (resource) terhadap waktu 

Pembuatan embedding dilihat berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada 

pada komputer yaitu pada RAM dan CPU terhadap waktu. 

4. Penggunaan sumber daya (resource) terhadap jumlah data 

150,160,160,3 150,128 
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Pembuatan embedding dilihat berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada 

pada komputer yaitu pada RAM dan CPU terhadap jumlah data. 

3.4 Klasifikasi 

Database wajah yang didapatkan dari proses ekstraksi fitur, digunakan 

untuk mengenali wajah dengan cara mengklasifikasikan database wajah untuk 

mendapatkan identitas pegawai. Klasifikasi pengenalan wajah menggunakan 

Support Vector Machine (SVM) karena mempunyai performa yang baik dan 

banyak digunakan dalam pengenalan wajah. Dengan menggunakan SVM untuk 

mencari batas/pemisah antar kelas (identitas pegawai) maka akan mudah 

dilakukan pengenalan wajah. Sehingga inputan wajah baru yang dimasukkan akan 

diklasifikan berdasarkan database wajah yang dibuat. 

 

Gambar 3.6 Pembagian dataset wajah 

Dalam melakukan klasifikasi data dibagi menjadi 80% data training dan 

20% data testing. Kedua kelompok data tersebut akan dilakukan proses training 

dan menyimpan model klasifikasi SVM tersebut kedalam file. Performansi hasil 

klasifikasi akan dievaluasi menggunakan confusion matrix. 

 

3.5 Pengujian model 

Untuk memastikan bahwa klasifikasi yang dihasilkan pada data training 

mampu mengeneralisasi data baru, perlu dilakukan validasi terhadap model yang 

digunakan. Pengujian model klasifikasi SVM menggunakan metode k-fold cross 

validation dengan nilai k=5 dan k=10 [33].  

Pada pengujian model dengan nilai k=5, data dibagi menjadi 5 subset dari 

150 gambar yang masing-masing subset terdiri dari 30 gambar. Proses 

pengulangan dilakukan sebanyak 5 kali untuk pelatihan dan validasi. Sedangkan 

pengujian model dengan nilai k=10, data dibagi menjadi 10 subset dari 150 

gambar yang masing-masing subset terdiri dari 15 gambar. Proses pengulangan 

dilakukan sebanyak 10 kali untuk pelatihan dan validasi. 

Data training : 80 Data testing : 20 
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3.6 Pengujian sistem 

Pengujian sistem menggunakan model yang mendapatkan akurasi tertinggi 

yang dilakukan pada dua kondisi yaitu wajah yang berada dalam database (wajah 

dikenali) dan wajah yang tidak ada dalam database (wajah tidak dikenali). Dari 

hasil yang didapatkan akan ditentukan ambang batas (threshold) untuk dapat 

dikenali. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam Sistem Pengenalan Wajah menggunakan Model Facenet untuk 

Presensi Pegawai menggunakan spesifikasi laptop Core i5 3340M 2.70GHz 

dengan memori RAM 8 GB dan bahasa pemrograman Python 3. Pada tahap awal 

akan dilakukan pengumpulan gambar wajah yang akan dijadikan sebagai dataset 

wajah. 

4.1 Dataset 

Dataset yang berasal dari 15 gambar wajah pegawai yang diekstrak dari 

video yang direkam menggunakan webcam. Dari masing-masing pegawai diambil 

10 gambar berformat JPEG yang diletakkan pada satu folder berdasarkan nama 

pegawai yang digunakan sebagai label/ identitas pegawai. Penamaan file secara 

bebas atau tidak harus dengan nama tertentu, dan ditata dengan struktur seperti 

Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Struktur direktori dataset wajah 
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4.2 Preprocessing 

Pada tahap preprocessing ini akan dilakukan 3 tahapan, yaitu deteksi, 

pemotongan (cropping) dan mengubah ukuran gambar (resize). Preprocessing 

dilakukan pada semua gambar yang berada pada dataset wajah dengan perulangan 

(looping). 

4.2.1 Deteksi wajah 

Dengan menggunakan bantuan library dari Multi-Task Cascaded 

Convolutional Neural (MTCNN) dilakukan deteksi wajah. Hasil dari deteksi 

berdasarkan 5 bagian yaitu mata kanan, mata kiri, hidung, mulut kiri dan mulut 

kanan yang dibatasi dengan kotak pembatas (bounding box) berupa titik koordinat 

x dan y dengan panjang dan lebar tertentu. 

 

 

 

Gambar 4.2 Deteksi wajah tanpa masker 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Deteksi wajah menggunakan masker 
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4.2.2 Pemotongan (cropping) 

Dengan mengetahui lokasi wajah pada gambar maka bagian selain wajah 

akan dihilangkan sehingga didapatkan hanya bagian muka wajah saja. 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pemotongan (cropping) wajah 

4.2.3 Mengubah ukuran gambar (resizing) 

Agar dapat digunakan sebagai input model ukuran gambar harus diubah 

sesuai standar yang disyaratkan, untuk Facenet gambar diubah menjadi 160x160 

piksel dan untuk Openface 96x96 piksel. 

Pada tahap ini dilakukan looping/ perulangan untuk menghasilkan dataset wajah 

dalam bentuk pasangan gambar (dalam matrik) dan label. Berikut 150 gambar 

berukuran 160x160 yang diubah dalam bentuk matrik dengan format RGB 

berjumlah 3 digit dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (150, 96, 96, 3) seperti 

terlihat pada Gambar 4.5.  

 
 

 Gambar 4.5 Konversi gambar ke bentuk matrik 

 

 

4.3 Ekstraksi Fitur 

Ekstraksi fitur dilakukan dengan memberikan input berupa gambar 

berukuran tertentu dan menghasilkan embedding 128 dimensi. Hasil ekstraksi dari 

input berupa gambar JPEG ke dalam vektor 128 dimensi ditampilkan pada 

Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Hasil ekstraksi fitur 128 dimensi 

 

Database wajah hasil ekstraksi akan dibandingkan proses pembuatannya 

berdasarkan 4 hal : 

4.3.1 Hasil embedding berdasarkan visualisasi 2 dimensi 

Visualisasi hasil embedding digunakan untuk menampilkan titik koordinat 

dari masing-masing kelas. Untuk lebih mudah memvisualisasikan hasil 

embedding digunakan library tSNE yang mereduksi 128 dimensi ke dalam            

2 dimensi. Hasil visualisasi 2 dimensi dapat dilihat pada gambar  4.7 dan 4.8. 
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Gambar 4.7 Visualisasi Facenet 

Dari hasil visualisasi pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa visualisasi yang 

ditampilkan FaceNet jarak antar kelas yang sama saling berdekatan terpisah jauh 

dengan kelas yang berbeda. Setiap kelas terpisah dengan baik menunjukkan 

FaceNet mempunyai performa yang sangat baik. 

 

Gambar 4.8 Visualisasi Openface 

Sedangkan hasil visualisasi Gambar 4.8 menunjukkan bahwa visualisasi yang 

ditampilkan Openface meskipun sebagian besar kelas berhasil dikelompokkan 

tetapi jarak antar kelas yang sama masih banyak yang bercampur dengan kelas 

yang berbeda. Berdasarkan hasil dari visualisasi kedua gambar menunjukkan 

performa FaceNet lebih baik daripada Openface dalam memisahkan antar kelas. 



35 

 

4.3.2 Lama waktu pembuatan embedding 

Dalam pembuatan embedding akan dicatat berdasarkan lama waktu 

proses dengan satuan gambar 25%, 50%, 75%, 100% dari dataset.  

Tabel 4.1 Perhitungan waktu dengan Facenet 

Jumlah 

gambar 

Facenet 

(detik) 

Rata-rata per gambar 

(detik) 

1 0,12 0,1224 

38 3,55 0,0934 

75 6,96 0,0928 

113 10,42 0,0922 

150 14,09 0,0939 
 

Pada Tabel 4.1 Perhitungan waktu pembuatan embedding dari 150 gambar wajah 

menggunakan Facenet menunjukkan penyelesaian waktu dalam satuan gambar 

sebesar 0,1224 detik sedangkan untuk pembuatan secara kolektif 25%, 50%, 75%, 

100% dari dataset menunjukkan penyelesaian lebih cepat yaitu 0,092 s/d 0,093 

detik dan mempunyai selisih kurang lebih 0,029 detik. Hal ini disebabkan untuk 

memuat (load) model pada awal proses membutuhkan waktu beberapa milidetik, 

sehingga untuk satuan gambar dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses 

secara kolektif 

Tabel 4.2 Perhitungan waktu dengan Openface 

Jumlah 

gambar 

Openface 

(detik) 

Rata-rata per gambar 

(detik) 

1 0,039 0,0393 

38 0,75 0,0197 

75 1,46 0,0194 

113 2,19 0,0193 

150 2,84 0,0189 
 

Pada Tabel 4.2 Perhitungan waktu pembuatan embedding dari 150 gambar wajah 

menggunakan Openface menunjukkan penyelesaian waktu dalam satuan gambar 

sebesar 0,0393 detik sedangkan untuk pembuatan secara kolektif 25%, 50%, 75%, 

100% dari dataset menunjukkan penyelesaian lebih cepat yaitu 0,018 s/d 0,019 

detik dan mempunyai selisih kurang lebih 0,029 detik. Hal yang sama juga terjadi 

pada Openface saat memuat (load) model pada awal proses membutuhkan waktu 
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beberapa milidetik, sehingga untuk satuan gambar dibutuhkan waktu yang lebih 

lama daripada proses secara kolektif. 

Dalam bentuk grafik perbandingan pembuatan embedding antara Facenet dan 

Openface dapat digambarkan sebagai berikut seperti pada Gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Grafik perbandingan pembuatan embedding Facenet dan Openface 

 

Dari Gambar 4.9 terlihat grafik terlihat bahwa dalam pembuatan embedding pada 

satuan gambar mempunyai waktu yang lebih lama. Rata-rata per gambar dengan 

jumlah yang lebih besar menunjukkan penurunan grafik dan berjalan horisontal 

relatif lurus tidak ada kenaikan yang berarti dengan banyaknya gambar yang 

diproses, rata-rata pemrosesan pembuatan embedding per gambar adalah sama, 

untuk Facenet 0,09/wajah dan Facenet 0,02/wajah. Dan dalam pembuatan 

embedding Openface memproses empat kali lebih cepat dari Facenet. 

4.3.3 Penggunaan sumber daya (resource) terhadap waktu 

Dalam efisiensi penggunaan resource di komputer, pembuatan fitur wajah 

(embedding) melibatkan penggunaan CPU. Dari hal tersebut akan dilakukan 

pengamatan seberapa besar resource yang digunakan dengan melihat melalui tool 

yang berada pada bawaan komputer (Task manager). 
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Gambar 4.10 Grafik penggunaan CPU pada Facenet 

 

Gambar 4.11 Grafik penggunaan CPU pada Openface 

Penggunaan sumber daya (resource) CPU berdasarkan waktu pembuatan 

embedding mempunyai aktivitas yang sangat tinggi berada posisi dipuncak 

selama beberapa detik. Sementara Openface menunjukkan kurva yang lebih 

pendek berada di puncak karena waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan 

embedding lebih cepat. Dalam penggunaan CPU, Facenet menggunakan lebih 

banyak resource dan dalam waktu yang lebih lama daripada Openface. 

 

4.3.4 Penggunaan sumber daya (resource) terhadap jumlah data 

Pembuatan embedding dilihat berdasarkan penggunaan sumber daya yang 

ada pada komputer yaitu pada CPU terhadap jumlah data 
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Gambar 4.12  Grafik Pembuatan embedding berdasarkan jumlah data Facenet 
 

Penggunaan CPU berdasarkan jumlah data pembuatan embeding menggunakan 

Facenet menunjukkan kurva pada titik tertinggi diatas mendekati 100% dan titik 

terandah rata-rata berada di 75%. 

 

Gambar 4.13. Grafik Pembuatan embedding berdasarkan jumlah data Openface 
 

Sementara Openface juga menujukkan kurva pada titik tertinggi mendekati 100% 

tetapi masih terdapat penurunan kurva sampai dengan titik di persentase 20% 

penggunaan CPU. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model dalam pembuatan 

embedding membutuhkan resource yang tinggi. Facenet lebih banyak 

menggunakan resource daripada Openface. 
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4.4 Klasifikasi 

Setelah fitur wajah (embedding) didapatkan maka proses untuk 

pengenalan wajah dilakukan dengan klasifikasi. Klasifikasi menggunakan SVM 

dengan kernel linear dan setting probability true. Dari dataset yang dilakukan 

pembagian data training dan data testing dengan persentasi 80%:20%. Data 

training sebanyak 120 gambar dan data testing sebanyak 30 gambar.  

4.4.1 Facenet 

Untuk mendapatkan akurasi dari klasifikasi embedding yang dihasilkan 

dari Facenet yang digunakan confusion matrix, dan didapatkan hasil seperti 

Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Confusion Matrix Klasifikasi SVM  

pada embedding hasil Facenet 

Data 15 identitas pegawai yang diprediksi, hasil confusion matrix menunjukkan 

semua prediksi tepat tidak ada kesalahan. Akurasi dapat dihitung dengan 

membagi jumlah prediksi benar dengan jumlah keseluruhan data dikalikan 100%.  

Akurasi = 30 / 30 x 100%= 100%. 
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4.4.2 Openface 

Untuk mendapatkan akurasi dari klasifikasi embedding yang dihasilkan 

dari Openface yang digunakan confusion matrix, dan didapatkan hasil seperti 

Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15  Confusion Matrix Klasifikasi SVM 

pada embedding hasil Openface 

Data 15 identitas pegawai yang diprediksi, hasil confusion matrix menunjukkan 

bahwa terdapat kesalahan semua prediksi tidak tepat yaitu pada label 0 dan label 

9. Pada label 0 salah diprediksi menjadi label 13 dan pada label 9 salah diprediksi 

menjadi label 10. Akurasi dapat dihitung dengan membagi jumlah prediksi benar 

dengan jumlah keseluruhan data dikalikan 100%.  

Akurasi = 14 / 15 x 100%= 93,33%. 

 

4.5 Pengujian Model 

Pengujian model klasifikasi SVM dilakukan dengan k-fold cross validation 

dengan nilai k=5 dan k=10. Pada setiap pengulangan, satu subset digunakan untuk 

sebagai validasi dan subset lainnya digunakan untuk pelatihan. Tingkat akurasi 

dihitung dengan membagi jumlah seluruh klasifikasi yang benar dengan jumlah  

semua data.  
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4.5.1 5-fold Cross Validation 

Pengujian model klasifikasi SVM dilakukan dengan k-fold cross 

validation dengan nilai k=5. Data dibagi menjadi 5 subset dari 150 gambar yang 

masing-masing subset terdiri dari 30 gambar. Proses pengulangan dilakukan 

sebanyak 5 kali untuk pelatihan dan validasi.Hasil dari pengujian 5 Fold Cross  

Validation seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. 5-fold Cross Validation Facenet & Openface 

Fold Akurasi Facenet Akurasi Openface 

1 100% 100% 

2 100% 93,33% 

3 100% 93,33% 

4 100% 86,67% 

5 100% 83,33% 

Rata-rata 100% 93,33% 
 

Dari hasil validasi menunjukkan akurasi Facenet konsisten 100% pada 5 kali 

perulangan yang dilakukan sementara Akurasi Openface berubah-ubah dari paling 

akurasi terendah 83,33% dan tertinggi 100%. 

4.5.2 10-fold Cross Validation 

Pengujian model klasifikasi SVM dilakukan dengan k-fold cross 

validation dengan nilai k=10. Data dibagi menjadi 10 subset dari 150 gambar 

yang masing-masing subset terdiri dari 15 gambar. Proses pengulangan dilakukan 

sebanyak 10 kali untuk pelatihan dan validasi. Hasil dari pengujian 10 Fold Cross 

Validation seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 10-fold Cross Validation Facenet & Openface 

Fold Akurasi Facenet Akurasi Openface 

1 100% 100% 

2 100% 93,33% 

3 100% 93,33% 

4 100% 100% 

5 100% 93,33% 

6 100% 93,33% 

7 100% 80% 
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8 100% 100% 

9 100% 80% 

10 100% 93,33% 

Rata-rata 100% 93,33% 

 

Dari hasil validasi menunjukkan akurasi Facenet konsisten 100% pada 10 

kali perulangan yang dilakukan sementara akurasi Openface berubah-ubah dari 

paling akurasi terendah 80% dan tertinggi 100%. 

Hasil validasi klasifikasi SVM pada dataset dengan pengujian 5-fold cross 

validation maupun 10-fold cross validation, Facenet mempunyai akurasi yang 

stabil pada nilai tertinggi 100%. Sedangkan Openface mempunyai akurasi 

berubah-ubah dengan rata-rata akurasi 93,33%, nilai terendah dari akurasi 80% 

dan tertinggi 100%. 

 

4.6 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem menggunakan model yang mendapatkan akurasi tertinggi 

yaitu Facenet yang dilakukan pada dua kondisi yaitu pada semua wajah yang 

berada dalam database (wajah dikenali) dan wajah yang tidak ada dalam database 

(wajah tidak dikenali). 

4.6.1 Pengujian model Facenet pada wajah dikenali 

Pengujian ini menggunakan input yang berasal dari webcam dari orang 

yang sama yang sudah ada dalam database dibandingkan dengan wajah yang 

berasal dari database wajah yang telah dibuat sebelumnya sebanyak 15 orang dan 

akan dicatat dikenali atau tidak beserta probabilitasnya, didapatkan hasil pada 

Tabel 4.5 

Tabel 4.5. Pengujian model Facenet pada wajah dikenali 

No Nama 
Dikenali 

Probabilitas 
Benar Salah 

1 andik Ya - 0,35-0,37 

2 burhan Ya - 0,36-0,38 
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3 dela Ya - 0,41-0,43 

4 diki Ya - 0,41-0,44 

5 eko Ya - 0,39-0,41 

6 farid Ya - 0,33-0,35 

7 ferry Ya - 0,39-0,41 

8 hendra Ya - 0,48-0,50 

9 huda Ya - 0,35-0,37 

10 lina Ya - 0,49-0,51 

11 oki Ya - 0,42-0,43 

12 prasetyo Ya - 0,25-0,27 

13 risa Ya - 0,36-0,39 

14 wudi Ya - 0,35-0,37 

15 yono Ya - 0,34-0,36 

 

Dari hasil percobaan didapatkan hasil semua orang dapat dikenali dengan 

probabilitas antara 0,25 sampai dengan 0,51. Akurasi pada sistem pengenalan 

wajah didapatkan dengan membagi nilai benar dibandingkan keseluruhan data uji 

mendapatkan hasil 100%. 

Akurasi = 15/15 x 100% = 100%. 

4.6.2 Pengujian model Facenet pada wajah dikenali menggunakan masker 

Pengujian ini menggunakan input yang berasal dari webcam dengan 

menggunakan masker untuk dibandingkan dengan database wajah dan dicatat 

dikenali atau tidak beserta probabilitasnya, didapatkan hasil pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6. Pengujian model Facenet pada wajah dikenali menggunakan masker 

No Nama 
Dikenali 

Probabilitas 
Benar Salah 

1 andik Ya - 0,14-0,15 

2 burhan Ya - 0,13-0,15 

3 dela Ya - 0,19-0,21 

4 diki Ya - 0,23-0,24 

5 eko Ya - 0,16-0,17 

6 farid Ya - 0,19-0,22 

7 ferry Ya - 0,16-0,18 

8 hendra Ya - 0,18-0,20 

9 huda Ya - 0,12-0,14 

10 lina - Ya 0,19-0,21 
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11 oki Ya - 0,22-0,24 

12 prasetyo Ya - 0,19-0,23 

13 risa Ya - 0,22-0,24 

14 wudi Ya - 0,14-0,16 

15 yono Ya - 0,16-0,18 

 

Dari hasil percobaan didapatkan hasil semua orang dapat dikenali dengan 

probabilitas antara 0,25 sampai dengan 0,51. Akurasi pada sistem pengenalan 

wajah didapatkan dengan membagi nilai benar dibandingkan keseluruhan data uji 

mendapatkan hasil 100%. 

Akurasi = 14/15 x 100% = 93,33%. 

4.6.3 Pengujian model Facenet pada wajah tidak dikenali 

Pengujian ini menggunakan input yang berasal dari webcam untuk orang 

baru yang tidak ada dalam database dibandingkan dengan wajah yang berasal dari 

database dan dicatat dikenali atau tidak beserta probabilitasnya, didapatkan hasil 

pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7. Pengujian model Facenet pada wajah tidak dikenali 

No Nama 
Dikenali 

Probabilitas 
Benar Salah 

1 Unknown1 - Ya 0,13-0,14 

2 Unknown2 - Ya 0,16-0,17 

3 Unknown3 - Ya 0,18-0,19 

4 Unknown4 - Ya 0,16-0,18 

5 Unknown5 - Ya 0,15-0,17 

6 Unknown6 - Ya 0,11-0,13 

7 Unknown7 - Ya 0,14-0,15 

8 Unknown8 - Ya 0,15-0,17 

9 Unknown9 - Ya 0,09-0,11 

10 Unknown10 - Ya 0,12-0,14 

11 Unknown11 - Ya 0,13-0,16 
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12 Unknown12 - Ya 0,14-0,15 

13 Unknown13 - Ya 0,11-0,13 

14 Unknown14 - Ya 0,10-0,12 

15 Unknown15 - Ya 0,12-0,15 

 

Dari hasil percobaan didapatkan hasil semua orang dapat dikenali dengan salah 

pada probabilitas antara 0,09 sampai dengan 0,17. Akurasi pada sistem 

pengenalan wajah didapatkan dengan membagi nilai benar dibandingkan 

keseluruhan data uji mendapatkan hasil 100%. 

Akurasi = 0/15 x 100% = 0%. 

4.6.4 Penentuan ambang batas (threshold) pengenalan. 

Penentuan threshold merupakan batas nilai probabilitas pengenalan wajah 

untuk identifikasi wajah, pada wajah tanpa masker dan menggunakan masker. 

a. Threshold wajah dikenali tanpa masker 

Dari kedua tabel hasil pengamatan didapatkan wajah dikenali mempunyai 

rentang probabilitas antara 0,25 sampai dengan 0,51 sedangkan wajah tidak 

dikenali mempunyai rentang probabilitas 0,09 sampai dengan 0,17. Ambang batas 

(threshold) untuk dapat dikenali diambil dengan sangat mudah karena terdapat 

jangkauan (range) yang sangat lebar antara nilai dikenali dan tidak dikenali maka 

diambil nilai terkecil dari wajah yang dapat dikenali yaitu 0,25 dan didapatkan 

akurasi 100%, dapat dilihat pada Gambar 4.6. 



46 

 

 

       Gambar 4.16 Penentuan threshold pengenalan wajah tanpa masker 

b. Threshold wajah dikenali menggunakan masker 

Dari kedua tabel hasil pengamatan didapatkan wajah dikenali 

menggunakan masker mempunyai rentang probabilitas antara 0,14 sampai dengan 

0,23 sedangkan wajah tidak dikenali mempunyai rentang probabilitas 0,09 sampai 

dengan 0,17. Ambang batas (threshold) agak sulit untuk dicari karena terdapat 

perpotongan antara kedua kondisi (dikenali dengan masker dan tidak dikenali). 

Penentuan threshold diambil dengan cara sederhana menggunakan nilai tengah 

diantara nilai maksimal dikenali dan nilai minimal dikenali menggunakan masker, 

dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.17 Penentuan threshold pengenalan wajah menggunakan masker 
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Threshold   = nilai min dikenali  + ( nilai maks tidak dikenali – nilai min dikenali ) 

        2 

          = 0,14 + ( 0,17 + 0,14 ) = 0,16 

      2 

Perhitungan threshold diperoleh dengan mengurangi nilai maksimal probabilitas 

wajah tidak dikenali dengan nilai minimal wajah dikenali menggunakan masker 

dibagi dua. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan nilai minimal dari wajah 

dikenali menggunakan masker dan didapatkan threshold 0,16 dengan akurasi 

93,33%. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan : 

1. Pengenalan wajah menggunakan model Facenet dan Support Vector Machine 

(SVM) mempunyai akurasi yang sempurna yaitu 100% lebih baik 

dibandingkan akurasi yang didapatkan dengan model Openface yang 

mempunyai nilai akurasi 93,3%. 

2. Dalam pembuatan embedding, Openface mempunyai waktu pemrosesan 4 kali 

lebih cepat daripada Facenet. 

3. Dengan memperhatikan antara akurasi dan kecepatan yang berbanding 

terbalik pada kedua model, maka dapat direkomendasikan untuk hardware 

dengan spesifikasi tinggi bisa menggunakan Facenet dengan akurasi yang 

sempurna. Sebaliknya jika spesifikasi hardware dari sistem yang akan dipakai 

rendah bisa mempertimbangkan menggunakan Openface untuk kecepatan 

yang lebih baik. 

4. Pengenalan wajah untuk presensi pegawai sangat cocok diterapkan dalam 

masa pandemi virus corona saat ini karena dapat menghindari kontak langsung 

mesin presensi. Dengan menggunakan model Facenet didapatkan akurasi 

pengenalan wajah 100% dengan mengambil ambang batas (threshold) 

pengenalan probabilitas 0,25. 

5. Penggunaan masker pada penelitian ini mengakibatkan penurunan akurasi dari 

100% menjadi 93,33%.  

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini penggunaan masker dapat mengurangi akurasi 

pengenalan wajah. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengembangan 

lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi pada pengenalan wajah menggunakan 

masker. 
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