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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai berikut: 

Tabel 2. 1. Tinjauan Pustaka 

Peneliti Metode Output Objek 

Ardy Dwi 

Caesaryanto 

(2012) 

Local Binary 

Pattern  (LBP) 

Identifikasi citra wajah 

tampak samping 

Simulasi sistem identifikasi 

wajah tampak samping 

menggunakan metode LBP 

Muhammad 

Bagas Gigih 

Yuda Prasetyo 

(2015) 

Local Binary 

Pattern  (LBP) 

Identifikasi citra wajah 

dan plat nomor 

Identifikasi wajah untuk 

keamanan sistem parkir 

dengan metode Local 

Binary Pattern  (LBP) 

Nanda Wisnu 

Perdana 

(2015) 

Local Binary 

Pattern (LBP) dan 

Principal 

Component 

Analysis (PCA) 

Citra mikro-ekspresi 

wajah 

Implementasi sistem facial 

micro-expression 

recognition untuk 

mengenali emosi 

berdasarkan mikro-

ekspresinya 

Syakira Nurina 

Shaputri 

(2015) 

Local Binary 

Pattern dan Fuzzy 

Logic  

Citra lovebird Klasifikasi dan analisis 

kualitas lovebird dengan 

melihat bentuk kepala dan 

warna bulu 

Ida Ayu Dian 

Purnama Sari 

(2015) 

Local Binary 

Pattern (LBP) 

Identifikasi aksara Bali Identifikasi aksara Bali 

menggunakan metode Local 

Binary Pattern 

Yang diajukan Local Binary 

Pattern 

Histogram  

Informasi  presensi 

(nama, NIP, jam, 

tanggal) 

Sistem Pengenalan Wajah 

Menggunakan Metode 

Local Binary Pattern 

Histogram  

 

Ardy Dwi Caesaryanto (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

membuat simulasi sistem identifikasi wajah tampak samping dengan 

menggunakan metode Local Binary Pattern (LBP) untuk mencari ciri histogram 
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yang cocok untuk identifikasi wajah yang berbeda dan mendapatkan akurasi 

minimal 80% untuk pengenalan wajah tampak samping.  

Muhammad Bagas Gigih Yuda Prasetyo (2015) melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk Identifikasi wajah untuk keamanan sistem parkir dengan 

metode Local Binary Pattern yang diperoleh nilai akurasi paling tinggi berhasil 

didapatkan pada saat pengujian threshold sebesar 1,5 yaitu 93,33%. Dan pada 

proses pengenalan citra memiliki dua output yaitu citra terdeteksi sebagai wajah 

dan citra terdeteksi bukan wajah.  

Nanda Wisnu Perdana (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengenali mikro-ekspresi dari wajah manusia dari Action Units dan analisis untuk 

performansi sistem menggunakan metode Local Binary Pattern (LBP) dan 

Principal Component Analysis (PCA) yang diperoleh hasil pengujian berupa 

akurasi program pengenalan wajah menggunakan metode eigenface terhadap 

sampel yang diujikan dan tingkat keakurasian pengenalan serta waktu proses 

pengujian. 

Syakira Nurina Shaputri (2015) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengklasifikasikan kualitas lovebird dengan menggunakan metode Local 

Binary Pattern. Hasil yang diperoleh, akurasi tertinggi adalah 93,3% didapatkan 

saat epoch = 10 dengan waktu yang dibutuhkan sistem sebesar 20,7627 detik. 

Ida Ayu Dian Purnama Sari (2015) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengenal aksara Bali melalui pengolahan citra digital dengan menggunakan 
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metode ekstraksi ciri Local Binary Pattern. Hasil yang diperoleh, akurasi tertinggi 

adalah 74,6% dengan waktu komputasi rata-rata sistem sebesar 2,3203 detik. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1 Citra 

Salah satu input yang dapat diolah dalam sistem yang berbasis biometrik 

adalah citra. Citra yang dimasukkan dalam suatu sistem memiliki ciri-ciri khusus. 

Ciri-ciri tersebut digunakan untuk membedakan suatu citra dengan citra yang lain. 

Suatu citra adalah suatu benda buatan manusia, dapat berwujud dua 

dimensi maupun tiga dimensi, dan merepresentasikan wujud suatu objek. 

Berdasarkan metode-metode yang telah beredar di pasaran, citra yang digunakan 

pada umumnya adalah citra dua dimensi. Dalam proses pengolahan, citra dua 

dimensi, dapat dinyatakan sebagai fungsi f(x,y) dengan x dan y dalam koordinat 

spasial dan f merupakan amplitudo atau intensitas dari citra pada titik tersebut. 

Apabila nilai x, y dan nilai amplitudo f secara keseluruhan bersifat diskrit atau 

berhingga maka citra tersebut disebut dengan citra digital. 

Citra digital umumnya paling banyak digunakan dalam biometrik untuk 

diolah karena kompatibel dengan perangkat komputer. Citra digital dapat 

dihasilkan dari suatu citra kontinyu yang telah melalui proses akuisisi, sampling, 

dan kuantisasi (Arif Muntasa dan Mauridhi Hery Purnomo, 2010). 

2.2.2 Citra Red Blue Green (RGB) 

Warna adalah spectrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya 

sempurna (berwarna putih). Nilai warna ditentukan oleh tingkat kecerahan 

maupun kesuraman warna. Nilai ini dipengaruhi oleh penambahan putih ataupun 
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hitam. 

Penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi warna yang memberikan 

rentang paling lebar adalah red (R), green (G), blue (B). ketiga warna tersebut 

merupakan warna pokok yang biasa disebut RGB. Warna lain dapat diperoleh 

dengan mencampurkan ketiga warna pokok tersebut dengan perbandingan 

tertentu. Setiap warna pokok mempunyai intensitas sendiri dengan nilai 

maksimum 255 (8-bit). Misal warna kuning merupakan kombinasi warna merah 

dan hijau sehingga nilai RGB : 255 255 0 (Arif Muntasa dan Mauridhi Hery 

Purnomo, 2010).. 

2.2.3 Citra Grayscale 

Citra Grayscale adalah sebuah citra dimana nilai setiap pixel sample 

tunggal hanya membawa satu informasi intensitas. Citra ini juga dikenal dengan 

citra hitam putih yang terdiri atas warna eksklusif nuansa abu-abu bervariasi dari 

hitam dengan intensitas terlemah ke warna putih dengan intensitas terkuat. 

Citra grayscale berbeda dengan citra hitam putih 1 bit dalam konteks 

pencitraan komputer. Citra hitam putih adalah citra dengan hanya dua warna saja 

yaitu hitam dan putih (disebut juga citra bilevel atau citra biner) sedangkan citra 

grayscale memiliki banyak nuansa abu-abu diantaranya. Grayscale disebut juga 

monokromatik yang menunjukkan tidak adanya variasi berwarna. Grayscale 

merupakan hasil dari pengukuran intensitas cahaya pada setiap pixel dalam single-

band dari spectrum elektromagnetik (misalnya infra red, cahaya tampak, ultra 

violet, dll). Citra RGB juga bisa dikonversi ke citra grayscale. 
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Gambar 2. 1.  Citra Grayscale 

Citra grayscale memiliki intensitas diantara kisaran tertentu antara 

minimum atau 0 (hitam) sampai dengan maksimum atau 1 (putih). konversi warna 

ke grayscale tidaklah sulit. Caranya adalah dengan menyesuaikan pencahayaan 

dari gambar grayscale ke luminansi citra warna citra lain (Arif Muntasa dan 

Mauridhi Hery Purnomo, 2010). 

2.2.4 Pengenalan Wajah 

Pengenalan wajah atau face recognition merupakan salah satu teknik 

biometrik yang membuat suatu computer atau mesin authentic lainnya dapat 

mengenal wajah seseorang. Pengenalan wajah memungkinkan komputer 

mengenal seseorang dari citra digital ataupun dari suatu frame video. Prinsip dasar 

dari pengenalan wajah mengambil karakteristik alami dari wajah seseorang yang 

nantinya akan dibandingkan dengan karakteristik alami wajah yang ada pada 

database (Darma Putra, 2009). 

Menurut Darma Putra pada tahun 2009, pengenalan wajah memiliki tiga 

tahap yaitu: 

1. Deteksi wajah dimana deteksi wajah berfungsi untuk mengetahui posisi wajah 

seseorang. 

2. Ekstraksi ciri bertujuan untuk mengetahui karakteristik wajah seseorang yang 

membedakan antara wajah seseorang. 
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3. Identifikasi wajah yang bertujuan untuk mengenali dengan cara 

membandingkan karakteristik wajah pada citra dan karakteristik wajah yang 

ada pada database yang telah dibuat sebelumnya. 

2.2.5 Ekstraksi Ciri 

Ekstraksi ciri merupakan bagian dari teknik pengenalan pola yang 

bertujuan untuk mengambil atau mengekstraksi nilai-nilai unik dari suatu objek 

yang membedakan dengan objek lain. Sebagai contoh, untuk melakukan 

pengenalan suatu objek tulisan dalam citra foto digital maka diperlukan metode 

ekstraksi ciri untuk mengambil nilai-nilai yang mewakili citra objek tersebut. 

Ekstraksi ciri suatu objek dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik statistik 

maupun sintaksis. Salah satu metode untuk mendapatkan ciri objek, dalam hal ini 

untuk citra, dapat digunakan metode Local Binary Pattern. Metode ini dapat 

digunakan sebagai pendeskripsi bentuk berdasarkan ciri yang diperoleh (Purnomo, 

Mauridhi Hery Purnomo dan Arif Muntasa, 2010). 

2.2.6 Local Binary Pattern Histogram (LBPH) 

Local Binary Pattern (LBP) merupakan suatu operasi image yang 

mentransformasikan sebuah citra menjadi sebuah susunan label integer yang 

menggambarkan kenampakan skala kecil dari suatu citra. Label atau statistik 

tersebut, biasanya merupakan sebuah histogram, kemudian digunakan lagi untuk 

analisis citra yang lebih lanjut (Pietikainen, M., Hadid A., Zhao G., and Ahonen, 

T., 2010). 

LBP memiliki cara yang berbeda untuk menggambarkan pola citra yang 

ada di dalam citra. LBP merubah atau mengkonversi setiap piksel dari citra 
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menjadi pola biner  yang ditemukan dengan membandingkan tetangganya. 

Piksel/threshold  dibandingkan dengan masing-masing tetangga yang dipilih, jika 

nilainya lebih besar dari tetangganya maka 0 ditempatkan ke posisi bit yang sesuai 

jika tidak maka ditetapkan 1. Dalam bentuk yang paling sederhana dan paling 

umum, setiap piksel dibandingkan dengan 8 tetangga terdekatnya, yang 

menghasilkan pola 8-bit. Contoh pola : 

 

Gambar 2. 2. Blok Piksel 3 x 3 

Dengan menerapkan aturan yang telah dijelaskan menghasilkan nilai-nilai 

biner berikut: 

 

Gambar 2. 3. Blok Piksel Yang Telah Diubah Nilainya Menjadi Biner 

Posisi awal adalah piksel kiri atas bergerak searah jarum jam, piksel pusat 

akan digantikan oleh urutan biner 110110001 dan menghasilkan gambar LBP 8-

bit yang lengkap dan kemudian dapat diulang langkah tersebut untuk 

menghasilkan semua gambar LBP yang sesuai. Inti dari perulangan adalah 

membandingkan setiap piksel dengan 8 tetangganya dan nilai bit diberikan 

melalui pergeseran bit sederhana (Laganiere, Robert, 2017). 
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Gambar 2. 4. Gambar Asli 

Gambar LBP diperoleh dan dapat ditampilkan sebagai gambar grayscale. 

 

Gambar 2. 5. Gambar LBP 

Representasi level keabuan ini tidak benar-benar dapat diinterpretasikan 

tetapi hanya menggambarkan proses encoding yang terjadi. 

Dua parameter pertama dari metode pembuatannya menentukan ukuran 

(radius dalam piksel) dan dimensi (jumlah piksel di sepanjang lingkaran, 

memungkinkan menerapkan interpolasi) dari ketetanggaan harus 

dipertimbangkan. Setelah gambar LBP dihasilkan, gambar dibagi menjadi kotak. 

Ukuran grid ditetapkan sebagai parameter ketiga dari pembuatan metode ini. 

Untuk setiap blok grid ini, nilai dari LBP histogram ini dibangun. Representasi 

citra global akhirnya diperoleh dengan menggabungkan hitungan jumlah bin dari 
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semua histogram ke dalam satu vektor besar. Dengan 8x8 grid, himpunan 

histogram 256-bin yang dihitung kemudian membentuk vektor 16384-dimensi 

(Laganiere, Robert, 2017). 

Perhitungan ini menghasilkan vektor panjang untuk masing-masing 

gambar referensi yang disediakan. Setiap gambar wajah kemudian dapat dilihat 

sebagai titik dalam ruang dimensi yang sangat tinggi. Ketika gambar baru 

dikirimkan ke pengenal dengan memprediksi metode, titik referensi terdekat ke 

gambar ini ditemukan. Label yang terkait dengan titik ini adalah label yang 

diprediksi dan nilai confidence adalah jarak yang dihitung dan merupakan prinsip 

yang mendefinisikan classifier tetangga terdekat. Jika tetangga terdekat dari titik 

input terlalu jauh dari itu, maka bisa diartikan bahwa titik ini sebenarnya bukan 

milik salah satu kelas referensi (Laganiere, Robert, 2017). 

Langkah-Langkah Metode Local Binary Pattern Histogram : 

Metode ini memiliki 4 parameter : 

1. Radius adalah jarak antara threshold dengan  neighbors/tetangga yang 

mengelilingi threshold. 

2. Neighbor/tetangga adalah titik sampel yang mengelilingi threshold untuk 

membangun pola biner dan menghasilkan pola 8-bit. 
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Gambar 2. 6. konversi biner ke desimal 

Dari gambar 2.6, terdapat citra yang telah dikonversi dalam bentuk grayscale.  

Citra tersebut diambil sebagian pikselnya sebesar 3 x 3 piksel yang setiap 

pikselnya memiliki nilai masing-masing. Perbandingan  yang dilakukan 

menggunakan rumus di bawah ini : 

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 =  ∑
𝑝 = 1
𝑝 = 0

 𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐)2𝑝  , 𝑠(𝑧) = {
0, 𝑧 < 0
1, 𝑧 ≥ 0

 

Piksel 3 x 3 tersebut memiliki nilai threshold 90, threshold tersebut dibandingkan 

dengan masing-masing tetangganya, jika nilai threshold lebih besar dibandingkan 

tetangganya maka nilainya diubah menjadi 0 jika sebaliknya maka nilainya diubah 

menjadi 1. Berikut perbandingannya: 

90 < 200 diubah nilainya menjadi 1 

90 > 50  diubah nilainya menjadi 0 

90 > 50  diubah nilainya menjadi 0 

90 > 50  diubah nilainya menjadi 0 

90 < 100 diubah nilainya menjadi 1 

90 < 160 diubah nilainya menjadi 1 

90 > 70  diubah nilainya menjadi 0 

90 < 210 diubah nilainya menjadi 1 

Jika dibuat polanya maka menjadi seperti gambar 2.7. : 
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Gambar 2. 7. Pola Biner 

Dari pola biner di atas, dikonversi menjadi bilangan desimal : 

 1 0 0 0 1 1 0 1 = 128 + 8 + 4 + 1 = 141 

Hasilnya ditempatkan di threshold seperti gambar 2.8. : 

 

 

 

Gambar 2. 8. Pola Desimal 

Nilai citra yang diubah menjadi citra dengan nilai desimal tersebut menghasilkan 

citra LBP seperti gambar di bawah ini : 

  

 

 

Gambar 2. 9. Citra LBP 

 

3. Grid x = jumlah sel yang arahnya horizontal 

4. Grid y = jumlah sel yang arahnya vertikal 
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Gambar 2. 10. Menghitung Nilai Histogram Dari Setiap Region 

Grid x dan grid y digunakan untuk menghitung nilai histogram dari setiap region 

dari citra. Region adalah wilayah persegi berwarna merah seperti gambar di atas. 

Setiap region memiliki nilai histogram sebanyak 256 intensitas piksel. Setiap 

histogram dari setiap region tersebut digabungkan, dengan rumus n x m x 256. 

256 merupakan nilai dari RGB dalam satu rentang histogram. Hasil dari rumus 

tersebut merupakan nilai final histogram yang digunakan untuk pencocokan citra 

wajah dengan menggunakan metode Local Binary Pattern Histogram. 
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