
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem pendeteksian wajah salah satu bentuk penelitian yang unik saat ini. 

Para peneliti telah banyak melakukan usaha-usaha untuk membuat sistem 

pendeteksian wajah untuk menjadi alat bantu mendeteksi kepribadian dasar 

manusia dengan algoritma yang kompleks, sehingga memerlukan waktu yang 

lama untuk melakukan komputasi yang panjang. Sistem pendeteksian wajah akan 

dibuat dengan menggunakan metode backpropagation. 

Wajah merupakan salah satu karakteristik perilaku. Wajah memiliki 

karakter dan keunikan yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. 

Wajah dapat memberikan gambaran mengenai mimik atau ekspresi manusia 

dengan berbagai bentuk karakter yang dihasilkan. Ekspresi atau mimik adalah 

salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang merupakan hasil dari satu atau lebih 

gerakan atau posisi otot pada wajah serta dapat menyampaikan keadaan emosi 

dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Dengan wajah maka terlihat 

jelas kondisi keadaan yang dirasakan oleh seseorang. (Kuntjojo, 2009).  

Teknologi biometrika diterapkan dengan menggunakan karakteristik 

pembeda (distinguishing traits). Secara umum karakteristik pembeda itu sendiri 

dibedakan menjadi 2, yaitu karakteristik fisiologis atau fisik, dan karakteristik 

perilaku. Ekspresi wajah merupakan salah satu karakteristik perilaku. Penggunaan 

sistem teknologi biometrika dengan karakteristik ekspresi wajah memungkinkan 

untuk mengenali mood atau emosi seseorang. Analisis ekspresi wajah 

berhubungan dengan pengenalan secara visual.  gerakan wajah dan perubahan 
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fitur wajah. Komponen dasar sistem analisis ekspresi wajah adalah deteksi wajah, 

ekstraksi data wajah, dan pengenalan ekspresi wajah. 

Terbatasnya jumlah psikolog dibandingkan populasi manusia, tidak 

memungkinkan psikolog dapat membaca karakter setiap manusia dengan 

maksimal. Seiring berkembangnya zaman teknologi komputasi juga semakin 

berkembang pesat yang memungkinkan kita untuk dapat memanfaatkan sebuah 

perhitungan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan dapat dimanfaatkan pada 

aplikasi pengenalan karakter manusia melalui bentuk bagian wajah sebagai alat 

bantu untuk mendeteksi kepribadian dasar manusia, sebagai solusi pengganti 

psikolog dalam membaca karakter manusia. 

Untuk itu Penulis melakukan penelitian ini dengan memanfaatkan Neural 

Network atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Jaringan Saraf Tiruan (JST). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode backpropagation, pemilihan 

metode backpropagation didasarkan karena metode tersebut menggunakan 

multilayer dan memiliki kemampuan lebih. Multilayer dapat memecahkan 

masalah lebih rumit daripada jaringan single layer. Manfaat lain penggunaan 

metode ini adalah metode backpropagation dapat membantu dalam 

mengklasifikasikan pola dengan baik untuk membuat aplikasi penilaian 

kepribadian dasar manusia melalui bentuk bagian wajah. Hal ini diharapkan dapat 

membantu penulis dalam melakukan penelitian khususnya dalam mendeteksi 

kepribadian dasar manusia. (Tito Juliasmi, 2012). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisis metode backpropagation dalam pembuatan 

aplikasi deteksi kepribadian dasar manusia berdasarkan bentuk wajah 

(seperti alis, mata, hidung, dan mulut) ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi untuk mendeteksi kepribadian dasar 

manusia berdasarkan bentuk wajah dengan menggunakan metode 

backpropagation ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari  penelitian aplikasi pengenalan 

kepribadian dasar manusia melalui bentuk bagian wajah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui metode backpropagation dalam pembuatan aplikasi 

deteksi kepribadian dasar manusia berdasarkan bentuk wajah (seperti 

alis, mata, hidung, dan mulut). 

2. Membangun suatu aplikasi yang dapat melakukan pengenalan 

kepribadian dasar manusia melalui bentuk bagian wajah menggunakan 

metode backpropagation. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa batasan masalah yaitu: 

1. Metode yang digunakan dalam  implementasi adalah metode 

backpropagation. 
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2. Media penampung hanya berupa gambar yang memberikan hasil gambar 

wajah yaitu foto. 

3. Pengenalan karakter tersebut hanya pada bagian mata, alis, hidung, dan 

bibir saja. 

4. Jumlah sampel yang diambil 20 orang dengan rincian 10 orang laki-laki 

dan 10 orang perempuan. 

5. Pengujian metode menggunakan aplikasi android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu proses pengenalan 

kepribadian dasar manusia melalui masukan sistem yang berupa citra bagian 

wajah yang di proses menggunakan metode backpropagation. Dan dapat 

dijadikan dasar bagi pengembangan aplikasi pengenalan lainnya yang 

menggunakan metode backpropagation. 


