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Pandemi COVID-19 mendorong Indonesia untuk mulai serius dalam memasuki era 

digital. Semua kegiatan secara fisik telah dibatasi dan didorong untuk dilakukan 

secara daring, termasuk bidang akademis. Kegiatan belajar mengajar bahkan ujian 

dituntut dilakukan secara daring. Permasalahan mengenai liveness dan kecurangan 

dalam ujian sudah menjadi tantangan sedari dulu. Penelitian ini membahas 

mengenai sistem deteksi pergerakan fitur wajah berupa kepala, mata dan alis 

sebagai upaya pengembangan sistem deteksi liveness dan deteksi kecurangan ujian 

daring melalui webcam di kemudian harinya. Penelitian dimulai dengan 

mengumpulkan puluhan ribu gambar wajah yang mengandung pergerakan fitur 

wajah yang dibutuhkan, seperti pergerakan bola mata, alis, dan kepala. Gambar 

yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dibuat sebagai dataset untuk 

membuat sistem deteksi liveness sekaligus deteksi pergerakan fitur wajah secara 

real-time. Penelitian ini menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network 

(CNN) untuk membuat model deteksi dan klasifikasi pergerakan fitur wajah, 

dengan total parameter yang digunakan sebanyak 3.5 juta. Pustaka dlib digunakan 

untuk mendeteksi dan menentukan fitur pada wajah seperti mata, alis dan rahang. 

Perancangan sistem dibagi menjadi tiga tahap yaitu pre-processing sebagai tahap 

untuk mempersiapkan dataset sebelum melakukan proses pelatihan, training 

sebagai tahap untuk melatih model dengan menggunakan dataset yang telah 

dikumpulkan dan detecting sebagai tahap terakhir untuk mendeteksi pergerakan 

fitur wajah secara real-time dengan menggunakan model yang telah dilatih 

sebelumnya. Sistem dapat bekerja dengan baik dalam kondisi terang dengan akurasi 

94.48%, dan akurasi sebesar 92.65% dalam kondisi pencahayaan dengan lampu 

ruangan. Pengunaan kacamata tidak mempenaruhi kinerja sistem, hanya saja 

penggunaan masker mempengaruhi akurasi sistem dalam pemprediksi pergerakan 

kepala. Diharapkan sistem pendeteksi pergerakan fitur wajah ini dapat membantu 

proses pengembangan sistem deteksi kecurangan kedepannya. 

 

 

Kata kunci: CNN, dataset, deteksi, fitur wajah, kecurangan, liveness, real-time, 

webcam 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE HEAD, EYE, AND 

EYEBROW MOVEMENTS DETECTION SYSTEM BASED ON 

MACHINE LEARNING 

 
By 

Mirna Fauziah 

NIM: 23218302 

(Master’s Program in Electrical Engineering) 

 

 

 
Covid-19 Pandemic in Indonesia, push all of us to get more serious about entering 

the digital era. All physical activities have been limited and encouraged to do 

online, including academics. Teaching and learning activities, including exams, 

even made online. The problem of liveness and cheating in exams has been a 

challenge in the academic field for a long time. This study discusses the facial 

feature movement (head, eye, eyebrow) detection system as an effort to develop 

liveness detection system and an online exam cheating detection system via webcam 

in the future. The research began by collecting tens of thousands of facial images 

containing the movements of the facial features needed, such as eye, eyebrows, and 

head movements. The collected images are then classified and created as a dataset 

to create a real-time facial features movement detection system. This study uses a 

Convolutional Neural Network (CNN) architecture to create a model for detection 

and classification of facial feature movement, along with liveness, with a total of 

3.5 million parameters used. The dlib library is used to detect and define facial 

features such as eyes, eyebrows, and jaw. The system design is divided into three 

stages, first pre-processing as a stage for preparing the dataset before the training 

process, the second stage is training the model using the dataset that has been 

collected, and the last stage is detecting, this stage used to detect the movement of 

facial features in real-time using a model that has been trained before. The system 

can work well in bright conditions with an accuracy of 94.48%, and an accuracy 

of 92.65% with the room light. The use of glasses does not affect the performance 

of the system, but the use of the mask can affect the system in predicting head 

movements. Hopefully, this facial feature movement detection system can help the 

process of developing a cheat detection system for online exams in the future. 

 

 

Keywords: cheating, CNN, dataset, detection, facial feature, liveness, real-time, 

webcam 
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Bab I    Pendahuluan 

 

I.1. Latar Belakang 

Kecurangan dalam akademik khususnya menyontek, merupakan permasalahan 

yang dapat ditemukan di semua tingkatan sekolah, mulai dari sekolah dasar bahkan 

hingga sekolah pascasarjana. Kecurangan ini dapat dilakukan secara individu 

ataupun kelompok, dapat dengan membuat catatan kecil ataupun bekerja sama 

dengan teman. Sebuah penelitian menyatakan bahwa dalam kegiatan menyontek, 

bahasa tubuh banyak digunakan untuk berkomunikasi baik melalui bahasa isyarat 

maupun sebagai kode [1]. Bahasa tubuh yang banyak digunakan oleh siswa dalam 

menyontek adalah dengan menggunakan raut wajah (81,4%) dan gerakan jari 

tangan (62,3%) seperti pergerakan alis mata untuk mencari atau meminta perhatian 

dari temannya, menggerakan kepala ke atas dan ke bawah sebagai isyarat siap 

membantu, menggerakan tangan atau kepala ke kanan dan ke kiri sebagai isyarat 

bila tidak tahu dan mengangkat telapak tangan sebagai isyarat tunggu [1].  

 

Semenjak pandemik COVID-19 melanda, banyak kegiatan yang terpaksa 

dirumahkan, salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Kebutuhan akan 

melakukan ujian secara mandiri mendasari penelitian ini untuk membuat suatu 

sistem yang dapat mendeteksi kecurangan hanya dengan menggunakan kamera 

web. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mendeteksi bahasa tubuh dalam 

kecurangan akademik (menyontek) dapat dengan cara menerapkan pengenalan 

gerakan tubuh (hand or body gesture recognition) dan pengenalan pergerakan 

wajah (facial recognition) menggunakan kamera. Namun akan sulit bila mencoba 

menggabungkan keduanya sekaligus, sehingga lebih baik melakukan penelitian 

secara bertahap untuk mencapai tujuan tersebut.  

 

Penelitian mengenai pendeteksi gerakan tubuh (body gesture recognition)  lebih 

berfokus pada klasifikasi bentuk pergerakan atau isyarat tangan (hand gesture) 

seperti yang dilakukan oleh Bhavanam dkk [2]. Nandakumar dkk [3] membuat 

sistem klasifikasi gestur tangan yang dapat menyampaikan makna berupa emosi 

yang dirasakan, seperti tercengang, bosan, muak, bijaksana dan khawatir; bahkan 
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tanpa disertai ekspresi wajah. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode 

convolutional neuron network (CNN). Sedangkan penelitian mengenai deteksi 

pergerakan wajah (facial gesture detection) didasari karena adanya pengenalan 

wajah atau face recognition.  Face recognition sudah banyak diterapkan sebagai 

salah satu langkah pengamanan atau fitur keamanan dengan menggunakan 

biometrik pada sebuah sistem dengan memperlihatkan wajah atau dengan ekspresi 

tertentu [4] [5]. Hanya saja sistem pengenalan wajah (face recognition) ini memiliki 

kelemahan dan rentan terhadap ancaman dari serangan face spoofing.  

 

Serangan face spoofing bertujuan untuk berpura-pura sebagai pemilik hak akses 

yang sah agar dapat masuk kedalam sistem. Serangan ini menggunakan berbagai 

cara agar dapat meniru wajah pemilik akses sah sistem, baik dengan cara 

menggunakan gambar atau foto berkualitas tinggi (HD), rekaman video (replay 

attack) ataupun menggunakan masker 3D [6] [7]. Solusi untuk mengatasi serangan 

ini adalah dengan mendeteksi “liveness” atau kehidupan dari objek yang ditangkap 

oleh kamera. Metode untuk mendeteksi liveness dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu metode statis dan metode dinamis yang disebut juga sebagai metode berbasis 

gerakan (motion-based methods) [8].  

 

Metode statis melakukan deteksi spoof berdasarkan fitur pada gambar yang dapat 

di ekstrasi seperti perubahan nilai piksel antara frame [6],[8],[9]. Metode dinamis 

atau motion-based methods bertujuan untuk mengklasifikasikan video wajah 

dengan mendeteksi gerakan bagian wajah, misalnya kedipan mata, gerakan bibir, 

pose atau gerakan wajah [6],[8],[9]. Metode dinamis memiliki peranan penting 

dalam mendeteksi “liveness” dan dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan 

wajah (facial gesture) yang mengindikasikan kecurangan. Beberapa peneliti telah 

menerapkan metode dinamis dalam penelitiannya, hanya saja penelitian tersebut 

berfokus untuk mendeteksi kecurangan saat ujian luring berlangsung, sehingga 

sistem tersebut mendeteksi postur tubuh keseluruhan dan menggunakan kamera 

CCTV bahkan kamera RGB [10],[11],[12], bukan gerakan pada wajah yang 

difokuskan untuk mendeteksi kecurangan saat ujian daring berlangsung dan 

menggunakan kamera web.  
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Adapun penelitian mengenai deteksi kecurangan saat ujian daring berlangsung, 

system ini menggunakan fitur Visual Focus of Attention (VFOA), namun ia hanya 

dapat mendeteksi pergerakan pose kepala [13] dan memiliki akurasi sebesar 75.6%, 

begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Bawarith dkk. [14], ia memanfaatkan 

fingerprint dan mendeteksi mata ketika menatap layar tanpa memperhatikan 

pergerakan fitur wajah lainnya. Yousef dkk., membuat suatu system deteksi 

kecurangan denagan memanfaatkan webcam, wearcam dan mikrofon, hanya saja 

penelitian ini dirasa kurang efisien karena membutuhkan perangkat tambahan dan 

biaya lebih.  

 

Penelitian ini membahas mengenai deteksi liveness pada wajah dengan 

menggunakan metode dinamis untuk mendeteksi beberapa gerakan wajah yang kuat 

kaitannya dengan gerakan yang sering digunakan saat menyontek, seperti 

mengangkat kedua alis, mengerutkan dahi, melirik kearah kanan, kiri ataupun 

bawah dan melihat ke kanan, kiri, atas, maupun bawah. Sistem ini memanfaatkan 

pendeteksian liveness yang biasa digunakan untuk mengatasi face spoofing, metode 

dinamis yang digunakan berbasis pada pengolahan citra oleh convolutional neuron 

network (CNN). Sistem kemudian memproses gambar-gambar dalam dataset yang 

sebelumnya telah dikumpulkan. Dataset yang digunakan merupakan kumpulan 

gambar berisi kondisi wajah ketika mengangkat kedua alis, mengerutkan dahi, 

melirik ke arah kanan, kiri ataupun bawah dan melihat ke kanan, kiri, atas, serta 

bawah dari ke 64 wajah. Sistem ini dapat mendeteksi liveness pada wajah dan 

mengklasifikasikan pergerakan yang terdeteksi sebagai gerakan indikasi 

kecurangan dengan akurasi deteksi mencapai 94%. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Latar belakang penelitian ini adalah dalam rangka mendeteksi kecurangan 

akademik, yaitu menyontek dengan menggunakan kamera bawaan laptop atau 

webcam, sehingga untuk mengerjakan konteks ini didapatkan masalah penelitian: 

1. bagaimana membuat dataset pergerakan wajah yang mengindikasikan 

kecurangan? 
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2. bagaimana sistem dapat mendeteksi pergerakan alis, mata dan wajah (facial 

gesture) dengan keakuratan diatas 90%? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem 

deteksi pergerakan fitur wajah dalam pengembangan system pendeteksi kecurangan 

yang dapat: 

1. Membuat dataset pergerakan wajah yang mengindikasikan kecurangan; 

2. Mendeteksi pergerakan wajah (facial gesture) dengan akurasi diatas 90%. 

 

I.4. Batasan Masalah 

Pada penelitian sistem deteksi liveness dan pergerakan indikasi kecurangan ini, 

sistem bekerja hanya pada satu entitas saja dan dengan menggunakan kamera 

webcam yang telah terpasang pada laptop atau komputer. Metode deteksi liveness 

yang digunakan adalah dinamis agar dapat mendeteksi gerakan yang terekam oleh 

kamera. gerakan yang dideteksi adalah lirikan mata (kanan, kiri dan bawah), 

pergerakan alis (mengangkat kedua alis, mengerutkan dahi), dan pergerakan kepala 

(melihat ke kanan, kiri, atas, maupun bawah). Dataset yang digunakan pun terbatas 

hanya pada wajah orang Indonesia tanpa adanya pergerakan tangan.  

 

I.5. Konstribusi 

Diharapkan sistem ini dapat membantu perkembangan penelitian terkait liveness 

detection khususnya pada system pendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga 

menghasilkan dataset yang berisi gerakan wajah dari orang Indonesia dengan 

menggunakan bantuan dari sistem klasifikasi gambar dan diolah kembali secara 

manual untuk menghasilkan dataset yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, 

penelitian ini menghasilkan system deteksi pergerakan fitur wajah, yang 

kedepannya, diharapkan mampu membantu pengembangan sistem deteksi 

kecurangan dan memecahkan permasalahan serangan face spoofing pada facial 

recognition. 
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I.6. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Systems Engineering Principles and Practice [15] 

sebagai pendekatan metodologi penelitian. Terdapat tiga tahapan secara umum 

dalam metodologi ini, yaitu concept development, engineering development, dan 

post-development. Namun pada tahap terakhir, post-development, tidak akan 

dilakukan, karena penelitian ini tidak akan dipasarkan. Penjabaran dari tahapan 

utama dalam pendekatan ini dapat dilihat pada Gambar I.1. 

 

Gambar I. 1 System Engineering Principles and Practice 

 

I.6.1. Need Analysis 

Tahap awal yaitu menentukan dan mengidentifikasi masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian. Masalah penelitian didapat dari pengkajian sumber literatur 

bahkan kehidupan sehari-hari. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah deteksi liveness secara realtime pada sistem pendeteksi kecurangan 

dengan menggunakan metode dinamis. 

 

I.6.2. Concept Exploration  

Setelah mengidentifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah mencari dan melakukan 

pemahaman terhadap literatur yang memiliki korelasi dengan penelitian agar dapat 

menyelesaikan permasalahan. Literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini 

yaitu: Machine Learning dan Deep Learning, metode deteksi liveness, pengolahan 

citra digital dan penggunaan OpenCV. 
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I.6.3. Concept Definition 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan konsep dari hasil concept exploration. Berikut 

ini adalah konsep-konsep yang dipilih: 

1. Teknik metode deteksi liveness yang digunakan adalah metode dinamis 

(motion-based); 

2. Dataset dibuat dengan mengumpulkan 64 wajah orang Indonesia. 

3. Model yang dihasilkan ada dua macam, untuk klasifikasi dataset dan untuk 

deteksi pergerakan secara real-time. 

4. Environment yang digunakan adalah tensorflow, dengan bantuan pustaka 

keras, dlib, OpenCV dan bahasa pemograman Python 3.7. 

 

I.6.4. Advanced Development 

Tahap ini menjelaskan kebaruan atau peningkatan yang dilakukan pada konsep 

yang telah dipilih. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu dengan merancang dan 

mengimplementasikan sistem yang dapat mendeteksi liveness dari objek secara 

realtime dan mengetahui pergerakan apa yang sedang diperbuat. Dataset yang 

digunakan merupakan hasil dari pengumpulan video berisi gerakan yang 

dibutuhkan oleh penulis yang kemudian diolah kembali hingga menjadi 

sekumpulan gambar. Hal ini dilakukan karena belum adanya dataset yang berisi 

gerakan wajah secara terperinci dan dengan model orang Indonesia. Sistem akan 

mendeteksi pergerakan alis, kedipan mata, lirikan mata dan posisi wajah. Penelitian 

sebelumnya hanya membahas mengenai pendeteksian dengan perubahan ekspresi 

[8], [16] dan kedipan mata [7], [17] yang dirasa masih kurang efektif untuk 

mendeteksi liveness dan pergerakan indikasi kecurangan. 

 

I.6.5. Engineering Design 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang akan dibuat. Desain mencakup 

semua yang telah dibahas dalam bentuk diagram blok. Terdapat 3 diagram blok 

penting yang digunakan, yaitu diagram blok untuk mengolah sekumpulan gambar 

menjadi dataset, kemudian diagram blok sistem pada saat pre-processing dan 

diagram blok untuk proses training model CNN. 
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I.6.6. Integration and Evaluation 

Diagram blok yang telah dirancang kemudian diimplementasikan menjadi sistem 

utuh yang dapat berfungsi. Sistem kemudian dilakukan pengujian fungsional, 

kinerja dan performa. Pengujian dilakukan untuk menilai rancangan sistem deteksi 

facial feature movement yang ditinjau dari ketepatan dalam mendeteksi pergerakan 

pada beberapa orang berbeda dan dengan kondisi cahaya yang berbeda. Hasil 

pengujian dianalisa dan didokumentasikan dalam laporan penelitian. Tahap 

terakhir, post-development didak dilakukan karena pada penelitian ini, produk yang 

dihasilkan dalam penelitian hanya berupa prototipe dan tidak dipasarkan. 

 

I.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

• BAB I Pendahuluan 

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

Batasan masalah, konstribusi penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

• BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori 

pendukung secara umum dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

• BAB III Perancangan dan Implementasi Sistem 

Membahas mengenai konsep dan perancangan sistem deteksi fitur wajah 

mulai dari tahap pencarian, pembuatan dan pengolahan dataset serta sistem 

deteksi fitur wajah itu sendiri yang kemudian diimplementasikan. 

• BAB IV Pengujian 

Hasil pengujian dari model dan system yang dibuat akan dibahas pada bab 

ini.  

• BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

pengembangan penelitian ini. 
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BAB II   Tinjauan Pustaka 

 

II.1. Road Map 

 

Gambar II. 1 Roadmap Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk mendeteksi liveness dan mengkategorikan pergerakan 

yang terdeteksi. Pergerakan yang dideteksi merupakan pergerakan bagian wajah 

dan kepala yang berindikasi melakukan kecurangan saat ujian daring berlangsung. 

Hal ini dipilih berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh L. Mwalongo [1] 

dan meninjau kebutuhan yang diperlukan ketika ujian secara daring berlangsung. 

Saat ini, banyak ujian yang berlangsung secara daring sehingga perlu menggunakan 

webcam sebagai media untuk mengawasi ujian berlangsung. Area yang paling 

banyak terdeteksi oleh webcam adalah area wajah, sehingga pendeteksian liveness 

atau gerakan pada area wajahlah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Keluaran 

dari sistem ini adalah mendeteksi pergerakan kepala, mata dan alis sebagai gerakan 
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indikasi kecurangan yang dapat dikembangkan pula dalam mendeteksi liveness 

untuk mengatasi face spoofing.  

II.2. Literature Map 

 

Gambar II. 2 Literature Map 

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan materi dari berbagai 

artikel konferensi, jurnal dan buku yang dipublikasikan secara nasional maupun 

internasional. Sumber literatur ini digunakan untuk menunjang proses penelitian. 

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat secara ringkas pada 

Gambar II.2 dan akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 

II.3. Kecurangan Bidang Akademis 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leopard  [1], kecurangan dalam bidang 

akademis diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu, curang dengan mengambil, 

memberi atau menerima informasi dari orang lain; curang melalui penggunaan 

materi atau informasi terlarang; curang dengan menghindari proses penilaian. 

Chinamasa, dalam penelitian Leopard [1] mengidentifikasi dua metode dalam 

kecurangan; individu dan kolaboratif. Metode individu terjadi ketika kecurangan 

hanya dilakukan oleh satu orang, dengan cara mengupayakan, atau merencakan 

atau curang dengan menggunakan strateginya sendiri. Strategi disini termasuk 
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menulis catatan di kertas, tangan atau benda disekitarnya. Metode kolaboratif 

memerlukan 2 orang atau lebih dalam menyusun strategi, seperti salah satu pelajar 

ada yang melihatkan lembar jawabannya, bahasa tubuh (gerak tubuh, raut wajah 

sebagai bahasa isyarat), bertukar lembar jawaban, bertukar tempat duduk serta 

saling mengisikan jawaban. 

 

Kecurangan dalam bidang akademis melibatkan komunikasi non-verbal atau 

disebut juga sebagai bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang digunakan berupa 

pergerakan kepala, mata, leher, tangan, lengan, gerakan atau bagian tubuh lainnya 

yang dapat mencerminkan ekspresi. Bahasa tubuh yang paling sering digunakan 

ketika menyontek, khususnya secara kolaboratif, adalah raut wajah (81.4%), 

gerakan jari tangan (62.3%), pergerakan kepala (24.6%), postur tubuh (18.5%), 

pergerakan bahu (6.8%) dan yang terakhir adalah pemindahan posisi benda (1,4%) 

[1]. Sedangkan gerakan yang umum digunakan ketika menyontek secara individu 

adalah lirikan mata dan pergerakan kepala yang dapat dimasukan pula dalam 

kategori raut wajah [1].  

 

Komunikasi non-verbal (bahasa tubuh) memberikan banyak informasi tentang 

maksud manusia itu sendiri. Bila masing-masing bahasa tubuh diartikan sebagai 

ekspresi linguistik, didapatkan hasil seperti pada Tabel II. 1. 

 

Tabel II. 1 Ekspresi Linguistik pada Kecurangan dalam Ujian 

No Pergerakan Tubuh Ekspresi Linguistik 
Persentase 

Penggunaan(%) 

1. Pergerakan Alis  Perhatian  50.5% 

Meminta bantuan  49.5% 

2. Pergerakan kepala ke atas-

bawah  

Meminta bantuan  2.0% 

Menolak membantu  20.0% 

Tidak tahu  18.5% 

Siap membantu  59.5% 

3. Memegang dan meletakan 

benda  

Perhatian 67.7% 

Meminta bantuan 20.0% 

Tidak tahu 12.2% 

4. Pergerakan kepala ke kanan-kiri  Perhatian 20.5% 

Menolak membantu 49.1% 

Tidak tahu 30.3% 

5. Pergerakan bahu ke atas-bawah Meminta bantuan 2.0% 

Menolak membantu 41.4% 

Tidak tahu 18.0% 
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No Pergerakan Tubuh Ekspresi Linguistik 
Persentase 

Penggunaan(%) 

Siap membantu 20.0% 

Tunggu  18.5% 

6.  Telapak tangan ke atas-bawah  Perhatian 30.9% 

Menolak membantu 2.0% 

Nomor pertanyaan  20.0% 

Tunggu 47.1% 

7.  Pergerakan gestur tangan dan 

jari  

Perhatian 35.5 

Meminta bantuan 34.2% 

Lihat ini  18.0% 

Nomor pertanyaan 12.2% 

 Sumber: L. Mwalongo, 2017 

Berdasarkan tabel diatas, setiap pergerakan tubuh memiliki arti yang berbeda-beda. 

Namun gerakan yang digunakan merupakan gerakan yang tetap, sehingga cukup 

mudah untuk melakukan klasifikasi gerakan yang dapat menunjukan indikasi 

kecurangan.  

 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian untuk mendeteksi 

kecurangan, salah satunya adalah system deteksi kecurangan dalam ujian berbasis 

komputer dengan cara membuat program yang dapat mengecek catatan file system 

pada komputer selama proses ujian berlangsung [18]. Menggunakan fingerprint 

sebagai metode otentikasi dan mengamati lamanya waktu mata menatap layar untuk 

mengatasi kecurangan dalam ujian daring [14], memanfaatkan nilai threshold untuk 

mendeteksi pergerakan kepala yang dikombinasikan dengan waktu tunda untuk 

mendeteksi kecurangan [13], namun sistem ini hanya menghasilkan rata-rata 

akurasi sebesar 75.6%. Yousef dkk., bahkan menggunakan kamera web dan 

perangkat tambahan seperti wearcam dan mikrofon untuk mengamati kecurangan 

[19], hanya saja hal ini dirasa kurang efisien dan membutuhkan biaya tambahan 

untuk membeli wearcam dan mikrofon. Sehingga, pengunaan kamera web 

merupakan salah satu jalan agar tidak menggunakan biaya yang tinggi, bahkan 

secara umum telah terintegrasi dengan laptop. 

 

II.4. Computer Vision 

Computer vision adalah bidang yang berhubungan dengan upaya untuk membuat 

komputer  dapat menangkap atau  mengenali  dan mengklasifikasikan  isyarat  

visual,  dengan tujuan  untuk  mendapatkan informasi  dari gambar. Computer 
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vision dapat digunakan pula pada video, karena pada dasarnya video merupakan 

serangkaian gambar. Hal ini berbeda dengan pengolahan citra (image processing) 

yang lebih menekankan pada aspek pemrosesan suatu gambar menjadi gambar lain 

[20]. Computer vision memiliki empat tugas yang dilakukan, yaitu menangkap, 

memroses, menganalisis dam memahami gambar. Ada beberapa cara dalam 

menerapkan computer vision, diantaranya dengan menggunakan model 

matematika, dan yang lebih modern dengan menggunakan machine learning. 

Dalam machine learning, computer vision dapat ditangani dengan bantuan pustaka 

berbasis open source yang benama OpenCV. OpenCV sendiri berasal dari “Open 

Source Computer Vision” [20]. Pengenalan  wajah  adalah  salah  satu  dari banyak  

bidang  dalam  komputasi  yang menggunakan computer vision dan menggunakan 

pustaka OpenCV.  

 

II.5. Teknik Deteksi Liveness 

Teknik deteksi wajah hanya berfungsi untuk menentukan apakah objek tersebut 

memiliki wajah atau tidak, tanpa memperhatikan apakah objek tersebut merupakan 

wajah asli atau hanya sebuah gambar dua dimensi. Hal ini lah yang menyebabkan 

sistem facial recognition memiliki celah keamanan dan dapat diserang dengan face 

spoofing attack. Face spoofing attack bertujuan untuk berpura-pura sebagai pemilik 

hak akses yang sah agar dapat masuk kedalam sistem. Serangan ini menggunakan 

berbagai cara agar dapat meniru wajah pemilik akses sah sistem. Secara garis besar 

face spoofing attack memiliki tiga jenis serangan yaitu; print attack, video attack 

dan mask attack [6] [7].  

 

Face spoofing attack dapat diatasi dengen mendeteksi “liveness” atau kehidupan 

dari objek yang tertangkap oleh kamera. Pergerakan wajah (facial gesture) erat 

kaitannya dengan “liveness”, dengan mendeteksi pergerakan wajah maka tujuan 

dari ”liveness” itu sendiri telah tercapai. Metode untuk mendeteksi “liveness” 

dibagi menjadi dua kategori yaitu; metode statis dan metode dinamis yang disebut 

juga sebagai metode berbasis gerakan (motion-based methods) [8]. 
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II.3.1. Metode Statis 

Metode statis merupakan metode yang melakukan deteksi spoof berdasarkan fitur 

pada gambar yang dapat di ekstrasi. Analisis yang sering dilakukan pada metode 

ini diantaranya adalah texture-based methods analysis (menghitung LBP yaitu 

Local Binary Patterns di daerah wajah gambar bersama dengan menggunakan 

SVM untuk mengklasifikasikan wajah palsu atau nyata), frequency analysis 

(menggunakan transformasi fourier untuk memeriksa wajah dalam gambar) dan 

variable focusing analysis (perubahan nilai piksel antara dua frame/gambar 

berurutan) [6],[8],[9]. 

 

II.3.2. Metode Dinamis (motion-based methods) 

Metode dinamis (motion-based methods) atau bisasa disebut juga In Heuristic-

based algorithms adalah metode yang menggunakan pergerakan tubuh bahkan 

pengenalan suara untuk mendeteksi liveness [6],[8],[9]. Gerakan-gerakan seperti 

mengedipkan mata, tersenyum, membuka mulut, membuat suatu ekspresi, 

menggerakan tangan atau kepala dan sebagainya cocok digunakan untuk mengatasi 

serangan statis (print attack), tetapi tidak untuk serangan dinamis seperti serangan 

replay atau masker 3D. Namun, penggunaan metode dinamis ini cocok untuk 

mendeteksi pergerakan yang dapat mengindikasikan kecurangan. 

 

Peneliti sebelumnya banyak menggunakan pergerakan mata (kedipan mata) untuk 

mengatasi serangan face spoofing karena dirasa sudah cukup efektif dan mudah 

dalam pengaplikasiannya [7], [17]. Penggunakan ekspresi wajah dasar (facial 

expression) yang terfokus pada area wajah dan memiliki pola yang sama untuk 

masing-masing jenis ekspresi pun kerap dilakukan [8], [16]. Bahkan untuk 

mengatasi permasalahan replay attack, peneliti sebelumnya melakukan mekanisme 

interaktif antara sistem dengan user, yaitu dengan memberikan tantangan kepada 

user untuk berekspresi sesuai yang diperintahkan sistem secara acak [8] dan 

mengucapkan kata atau kalimat yang diperintahkan [16]. Hanya saja dalam 

penerapannya, walaupun bersifat interaktif, karena perintah yang diberikan hanya 

berdasar pada tujuh emosi dasar (takut, jijik, marah, bahagia, netral, sedih dan 
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kaget), penyerang masih bisa melakukan spoofing dengan cara menyiapkan foto 

atau rekaman pengguna sah yang dapat didapatkan dimedia sosial [8]. 

 

II.6. Deteksi Wajah (Face Detection) 

Deteksi wajah (face detection) merupakan fitur yang dapat memfokuskan area pada 

bagian wajah saja, sehingga dalam pemrosesannya, sistem hanya akan fokus pada 

area wajah dan mengabaikan area lainnya. Gambar yang diambil secara real-time 

oleh kamera video kerap didominasi oleh noise yang dapat mempersulit model 

mengenai pola. Oleh karena itu, gambar akan melewati beberapa tahapan pre-

processing terlebih dahulu. Salah satu proses pre-processing nya adalah 

pendeteksian wajah pada gambar untuk diprediksi oleh model. Penelitian mengenai 

deteksi wajah sudah cukup banyak, biasanya OpenCV digunakan untuk melakukan 

deteksi wajah dengan bantuan algoritma HAAR Cascades, namun terdapat juga 

pustaka dlib yang bisa mendeteksi wajah dan menunjukan fitur dari wajah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarno dkk., algoritma dlib lebih 

cepat mendeteksi wajah baik dengan menggunakan algoritma CNN (Convolutional  

Neural Network) disusul dengan algoritma HoG dengan SVM dibandingkan 

dengan menggunakan OpenCV [21]. Penelitian ini menggunakan dlib sebagai 

pustaka pendeteksi wajah dan fitur pada wajah, namun tetap menggunakan 

OpenCV dalam melakukan pengolahan citra. 

 

II.4.1. OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah sebuah pustaka perangkat 

lunak yang ditujukan untuk pengolahan citra dinamis secara real-time, yang dibuat 

oleh Intel, dan sekarang didukung oleh Willow Garage dan Itseez. Program ini 

didedikasikan sebagaian besar untuk pengolahan citra secara real-time [22]. Kata 

open pada OpenCV dimaksudkan open source yakni gratis, tidak berbayar, bisa 

didonwload oleh siapa saja. Sementara CV pada kata OpenCV adalah kependekan 

dari Computer Vision, maksudnya adalah komputer yang digunakan untuk 

mengolah image (citra/gambar) yang ditangkap oleh alat perekam (seperti kamera 

atau webcam) yang dikonversi dari analog ke digital lalu diolah di dalam komputer. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Real-time
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Tujuan pengolahan image ini ada banyak, di antaranya untuk memperbaiki kualitas 

gambar atau untuk indentifikasi gambar. 

 

II.4.2. Dlib 

Dlib adalah suatu pustaka yang berfungsi dengan cara menganalisis bagian wajah 

dengan mengekstrak nilai gambar. Dengan mengekstrak nilai pada wajah manusia 

dlib akan menghasilkan 128 dimensional feature vector [23]. Dlib digunakan untuk 

membantu mengolah gambar wajah pada metode facial landmark. Pendeteksian 

wajah dengan dlib biasanya menggunakan algoritma HOG dan SVM Classifier 

[21]. 

 

II.4.2.1. Histogram of Oriented Gradient (HOG)  

Histogram of Oriented Gradient (HOG) merupakan algoritma yang sering 

digunakan untuk permasalahan computer vision seperti pengolahan gambar untuk 

mendeteksi objek visual [24]. HOG descriptor dapat membedakan visual objek 

pada kondisi pencahayaan yang kurang, hal ini membuat ia cocok digunakan untuk 

pengolahan gambar yang ditangkap oleh kamera web tanpa adanya pencahayaan 

sendiri atau tambahan. Contoh penggunaan HOG pada wajah dapat dilihat pada 

Gambar II. 1.  

 
Gambar II. 3 Contoh HOG (Tanase, 2016) 

 

II.4.2.2. Facial Landmark 

Facial landmark merupakan fitur yang dapat mengekstrasi fitur wajah. Ekstraksi 

fitur dalam pemrosesan gambar adalah proses membuat fitur baru yang membantu 

dalam pengenalan atau klasifikasi gambar. Dlib memiliki algoritma pembelajaran 
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mesin seperti Facial Landmark Detector. Facial Landmark Detector adalah 

algoritma yang dibuat untuk mendeteksi bagian-bagian wajah dalam waktu mili-

detik dan mencapai akurasi yang tinggi [25]. Facial landmark yang digunakan 

adalah anotasi 68 titik dan terbagi menjadi delapan kategori yaitu rahang, alis 

sebelah kanan, alis sebelah kiri, hidung, mata kanan, mata kiri, mulut dan bibir 

seperti pada Gambar II. 2. 

 

Gambar II. 4 Facial Landmark Points 

 

II.7. Convolution Neural Network (CNN) 

Convolutional Neural Networks (CNN) merupakan salah satu teknik deep learning 

yang merupakan pengembangan dari Multi Layer Perceptron (MLP) yang 

dirancang untuk mengolah data dalam bentuk grid, salah satunya citra dua dimensi 

atau dalam lingkup visual recognition, yaitu bagaimana mesin dapat mengenali 

objek berupa gambar atau video [26]. CNN digunakan untuk mengklasifikasikan 

data yang telah terlabel dengan menggunakan metode supervised learning. Metode 

supervised learning bekerja dengan cara melatih data dan menyiapkan variable 

yang ditargerkan sehingga tujuan dari metode ini adalah mengelompokan suatu data 

ke data yang sudah ada [26] [27]. CNN sering digunakan untuk mengenali suatu 

objek, dan melakukan deteksi atau segmentasi objek. 
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Gambar II. 5 Arsitektur CNN (sumber: matlab) 

Arsitektur CNN dibagi menjadi dua bagian, yaitu feature 

learning dan classification (MLP) [26]. Input berupa gambar masuk kedalam CNN 

yang kemudian diproses dalam feature learning dan hasilnya akan masuk kedalam 

proses klasifikasi hingga akhirnya akan memunculkan hasil prediksi. 

 

II.5.1. Feature Learning 

Lapisan-lapisan yang terdapat dalam feature learning berfungsi untuk 

mentranslasikan suatu input yang berupa gambar menjadi features berdasarkan ciri 

dari input tersebut, mudahnya adalah mengekstrasi fitur. Ciri yang dimaksud berupa 

angka-angka dalam vektor karena komputer membaca suatu gambar bedasarkan 

data yang direpresentasikan oleh gambar tersebut. Tahapan dalam lapisan ekstraksi 

fitur ini terdiri dari: 

 

1. Convolution 

Tahapan ini berfungsi untuk menghasilkan feature map dari gambar input. Feature 

map didapatkan dengan menyusun neuron sedemikian rupa sehingga membentuk 

sebuah filter dengan panjang dan tinggi (pixels). Filter atau kernel ini disebut juga 

sebagai feature detector. Feature detector yang merupakan sebuah matriks yang 

bisa mengonversi dari gambar awal menjadi feature map biasanya berukuran 3x3, 

naming dapat juga 5x5 maupun 7x7. Kemudian yang terjadi dalam tahap 

convolution adalah mengalikan pixel pada gambar (ditandai dengan warna merah 
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pada Gambar II.4) dengan feature detector. Hasil dari perkalian setiap pixel 

kemudian dijumlahkan dan menghasilkan nilai baru pada feature map. 

 

Gambar II. 6 Alur Mendapatkan Feature Map 

 

Proses konvolusi ini berlanjut dengan cara bergeser ke kanan (ditandai dengan 

kotak berwarna hijau pada Gambar II. 4) berdasarkan parameter “stride”. Stride 

merupakan parameter yang menentukan berapa jumlah pergeseran filter, pada 

Gambar II. 4 diketahui bahwa nilai stride adalah 1. Hasil dari perkalian ini pun 

kemudian dijumlahkan dan menghasilkan nilai baru berupa angka 0 (berwarna 

hijau). Ilustrasi pada tahap kedua adalah sebagai berikut: 

 

(0x0) + (0x0) + (0x1) + (0x1) + (1×0) + (0x0) + (0x0) + (0x1) + (0x1) = 

0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0 

 

Gambar II. 7 Alur Mendapatkan Feature Map (tahap akhir) 

 

Begitu seterusnya hingga selesai untuk semua pixel yang ada seperti pada Gambar 

II. 5. Salah satu tujuan utama feature detection ini adalah untuk memperkecil 

dimensi gambar dan membuat proses pengolahan gambar menjadi semakin cepat 

karena data pixel yang diolah juga semakin kecil (sedikit). Walaupun ukuran 

gambar mengecil, tujuan utama dari feature detector adalah mencari atau 
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mendeteksi informasi (fitur) tertentu yang bersifat integral. Dengan kata lain, 

feature map merepresentasikan gambar awal dalam versi yang lebih kecil, yang 

telah disaring oleh feature detector. Dalam proses CNN, ada banyak feature 

detector yang digunakan. Dengan demikian, maka ada banyak feature map. 

Kumpulan dari feature map disebut dengan convolutional layer. 

 

2. Activation Function 

Setelah memiliki beberapa feature maps, activation function berupa rectifier linear 

units (ReLU) perlu digunakan untuk mengurangi lineartitas dari feature map yang 

ada di convolutional layer. Mudahnya, tahapan ini berupaya mencari kesamaan 

feature di setiap pixelnya. Semakin banyak kesamaan, maka semakin besar potensi 

hubungan linear yang terjadi diantara pixelnya. 

 

Gambar II. 8 Activation function untuk ReLU 

 

Dengan menggunakan ReLU, maka algoritma CNN lebih mudah mencapai nilai 

optimum (converge). Rectified Linear Unit (ReLU) akan menghilangkan vanishing 

gradient dengan cara menerapkan fungsi aktivasi element sebagai f(x) = max(0,x), 

yang berarti aktivasi elemen akan dilakukan saat berada di ambang batas 0. 

 

3. Max Pooling 

Teknik ini melakukan proses pencarian fitur yang sudah didapat di tahap 

sebelumnya, yaitu convolution. Dari hasil convolutional layer ini, teknik max 

pooling digunakan untuk mencari fitur dengan tetap mempertahankan fleksibilitas 

yang tinggi, tanpa peduli apakah gambar miring ke kiri, kanan, diputar, diperkecil, 

diperbesar berbeda tekstur, warna dan lain sebagainya. Ia hanya peduli dengan fitur 

yang ia cari. Proses pada tahap ini mirip dengan tahap convolution, hanya saja ia 

akan mencari nilai maksimum (max pooling) ataupun rata-rata (average pooling) 
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dari dimensi pixel yang telah ditetapkan. Gambar II. 7 menunjukan proses max 

pooling dengan parameter strides yang digunakan adalah 2 (bergeser sebanyak 2 

kolom ke kanan). Tujuan pergeseran kolom agar data yang sudah dicari nilai 

maksimumnya tidak redundan (tidak dicek untuk kesekian kalinya). 

 

Gambar II. 9 Proses Max Pooling dari Feature Map 

 

Dari proses pooling ini akan dihasilkan pooling layer (pooled feature maps). Dalam 

CNN proses pooling akan dilakukan beberapa kali, sehingga akan ada banyak 

pooling layer yang dihasilkan. 

 

Gambar II. 10 Proses Gambar Awal Hingga Menjadi Pooling Layer 

 

II.5.2. Classification (Multi Layer Perception) 

Lapisan classification ini berfungsi untuk mengklasifikasikan setiap neuron yang 

telah melalui ekstrasi fitur pada tahapan sebelumnya. Tahapan selanjutnya terdiri 

dari: 

 

1. Flattening 

Tahapan flattening berfungsi untuk merubah matriks (reshape feature map) yang 

ada pada pooling layer menjadi satu kolom (sebuah vektor tunggal). Sehingga 
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nantinya vektor ini akan menjadi bagian dari input layer di artificial neural 

networks (ANN). 

 

Gambar II. 11 Proses Flattening 

 
Gambar II. 12 Proses CNN Hingga Tahap Flattening 

 

2. Full Connection 

Hasil flattening akan dimasukan ke dalam struktur ANN (artificial neural 

networks) yang utuh. Dalam konteks CNN, semua nodes harus terhubung dengan 

nodes di depan dan belakangnya, oleh karena itu disebut dengan full connection. 

 

Gambar II. 13 Ilustrasi Full Connection 

 

Gambar II. 11 menunjukan bahwa hasil flattening menjadi input dari ANN. ANN 

sendiri terbagi dari tiga bagian, yaitu input layer, hidden layer dan output layer. 
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Pada bagian output layer terdiri dari beberapa kelas (kategori) yang cukup 

disesuaikan dengan kebutuhan. Activation function yang biasa digunakan pada 

tahap ini adalah softmax. Softmax berfungsi untuk menghitung probabilitas dari 

setiap kelas target atas semua kelas target yang memungkinkan dan akan 

menentukan kelas target yang akan dijadikan input. Keuntungan utama 

menggunakan Softmax adalah rentang probabilitas output dengan nilai 0 hingga 1, 

dan jumlah semua probabilitas akan sama dengan satu. Jika fungsi softmax 

digunakan untuk model multi-klasifikasi, dia akan mengembalikan peluang dari 

masing-masing kelas dan kelas target akan memiliki probabilitas tinggi. 

 

II.5.3. Evaluasi 

Metode evaluasi digunakan untuk mengentahui kinerja dari suatu model khusunya 

kasus klasifikasi (supervised learning) pada machine learning adalah confusion 

matrix atau sering juga disebut sebagai error matrix. Confusion matrix memberikan 

informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem (model) 

dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Untuk mengetahui hasil evaluasi model yang 

dibuat, model diuji terhadap data tes. Model yang telah diuji akan menunjukan 

hasilnya dalam bentuk matriks yang disebut sebagai confusion matrix. Hasil dari 

confusion matrix ini dapat diolah untuk mengetahui performance metrics yang 

berisikan hasil perhitungan evaluasi seperti accuracy, precision (positive predictive 

value), recall atau sensitivity (true positive rate) dan f1-score [28]. 

 

Gambar II. 14 Confusion Matrix - Biner Class 

Confusion matrix merepresentasikan hasil proses klasifikasi dengan empat buat 

istilah, yaitu: 
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1. True Positive (TP), data positif yang diprediksi benar 

2. True Negative (TN), data negatif yang diprediksi benar  

3. False Postive (FP),  data negatif yang diprediksi sebagai data positif 

4. False Negative (FN), data positif yanga diprediksi sebagai data negatif 

Pembacaan istilah pada confusion matrix seperti TP, TN, FP dan FN pada 

multiclass classification dapat dilihat pada Gambar III. 13. Untuk masing masing 

nilai TP, diikuti dengan area yang menentukan TN, FP dan FN. 

 
Gambar II. 15 Multiclass confusion matrix 

Manfaat dari confusion matrix sendiri tidak hanya memberi informasi mengenai 

kesalahan yang dibuat, namun jenis kesalahan yang dibuatnya pun dapat diketahui. 

Selain itu, confusion matrix dapat digunakan untuk menghitung berbagai 

performance metrics untuk mengukur kinerja model yang dibuat, seperti:  

1. Accuracy 

Accuracy merupakan rasio perbandingan dari prediksi benar (positif dan 

negatif) dengan keseluruhan data. Accuracy merupakan tingkat kedekatan nilai 

hasil prediksi dengan nilai actual (sebenarnya). Nilai accuracy dapat diperoleh 

dengan persamaan: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 +  𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

2. Precision (Positive Predictive Value) 

Precision menggambarkan tingkat keakuratan data yang diminta dengan hasil 

prediksi yang dihasilkan oleh model. Rasio antara prediksi benar positif (true 

positive) dibandingkan dengan keseluruhan hasil data yang diprediksi positif 
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(true positive dan false positive) menghasilkan nilai precision. Nilai precion 

dapat diperoleh dengan persamaan: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

3. Recall atau Sensitivity (True Positive Rate)  

Recall merupakan rasio hasil perbandingan prediksi benar positif (true 

positive) dengan kesuruhan data yang benar positif (true positif dan false 

negative). Secara garis besar, recall menggambarkan keberhasilan model 

dalam menemukan kembali sebuat informasi. Percamaan recall: 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

4. F-score 

F-score merupakan perhitungan nilai evaluasi yang didapat dengan 

membandingkan nilai dua kalinya precision yang dikalikan dengan recall 

dengan jumlai nilai precion dan recall. 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
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Bab III   Perancangan dan Implementasi Sistem 

 

III.1. Konsep Sistem 

Penelitian ini menggunakan bantuan kamera web untuk mendeteksi setiap gerakan 

wajah, baik pergerakan alis, pergerakan kepala ke atas-bawah, pergerakan kepala 

ke kanan-kiri dan ditambah pergerakan mata melirik ke kanan-kiri untuk 

mendeteksi indikasi terjadinya kecurangan berdasarkan hasil dari Tabel II. 1. 

Lirikan mata dapat diindikasikan sebagai kecurangan karena apabila seseorang 

melakukan kecurangan dengan metode individu, pergerakan mata dan kepala akan 

sangat menentukan. Secara keseluruhan, alur kerja sistem pendeteksi kecurangan 

dapat dilihat pada Gambar III. 1, hanya saja yang telah diimplementasikan dalam 

penelitian ini adalah blok yang diberi warna biru. 

 

Gambar III. 1 Diagram Alur Sistem Deteksi Kecurangan 

 

Gambar III. 1 menunjukan digram alur secara keseluruhan, hanya saja yang telah 

diimplementasikan dalam penelitian ini berfokus pada deteksi metode dinamis 

untuk mendeteksi pergerakan-pergerakan dalam wajah dan kepala, kemudian 

mencatat hasil deteksi tersebut pada sebuah file berekstensi “.txt”. 
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III.2. Kebutuhan dan Spesifikasi Perangkat 

Penelitian ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam proses 

perancangan hingga implementasinya. Selain itu, dibutuhkan juga perangkat 

pendukung untuk proses penulisan laporan dan dokumentasi. 

 

III.2.1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop ASUS ZenBook 

Flip 14 UX461FN, dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor : Intel® Core™ i7-8565U CPU @ 1.8GHz Quad-core, with  

Turbo boost (up to 4.6GHz) and 8MB cache 

2. RAM  : 16GB 2133MHz LPDDR3 onboard 

3. System Type : 64-bit operating system, x64-based processor 

4. Camera : HD Web Camera (480 x 640, fps 30) 

  

III.2.2. Perangkat Lunak Perancanagan Sistem 

Perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan system ini adalah: 

1. Sistem Operasi Windows 10 Home Single Language. 

2. Anaconda, untuk membuat virtual environments dan menginstall paket yang 

diperlukan untuk proses deep learning. 

3. Python versi 3.7 sebagai bahasa pemograman. 

4. Tensorflow V.2.1.0. 

5. Jupyter Notebook untuk penulisan dan pengujian kode. 

6. Pustaka yang digunakan: 

- Keras, versi 2.2.4-tf 

- scipy, versi 1.4.1 

- numpy, versi 1.19.1 

- matplotlib, versi 3.2.2 

- pandas, versi 1.1.0 

- statsmodels, versi 0.11.1 

- sklearn, versi 0.23.1 
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- OpenCV, versi 4.4.0 

- DLib, versi 19.21.0 

- logging, versi 0.5.1.2 

 

III.2.3. Perangkat Lunak Pendukung 

Perangkat pendukung yang digunakan untuk penulisan buku tesis dan dokumentasi: 

1. Draw.io diunakan untuk membuat diagram alir maupun diagram blok. 

2. Mendeley digunakan untuk pembuatan daftar Pustaka. 

3. Snagit digunakan untuk merekam aktivitas pada layar laptop. 

4. Process Hacker 2 digunakan untuk memonitoring konsumsi daya dan 

memori untuk menguji kinerja sistem. 

 

III.3. Desain Sistem 

Spesifikasi sistem yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengawasan secara kontinu. 

2. Melakukan pengawasan secara real-time. 

3. Mampu menyimpan catatan runtutan kejadian gerakan yang terdeteksi. 

4. Mampu mendeteksi gerakan yang berpotensi menjadi indikasi kecurangan 

(dapat dilihat pada Tabel III. 1). 

 

Tabel III. 1 Gerakan yang Dideteksi 

Pergerakan Nama yang Terdeteksi Penjelasan 

Normal Normal 

Kondisi wajah dan mata 

menghadap layar, 

mengindikasikan bahwa tidak 

ada pergerakan mencurigakan 

yang berpotensi sebagai 

indikasi kecurangan. 

Mengerutkan Dahi Mengerutkan Dahi 
Gerakan alis dapat 

menunjukan kode sebuah 
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Pergerakan Nama yang Terdeteksi Penjelasan 

jawaban apabila kecurangan 

dilakukan secara 

berkelompok. Namun, apabila 

kecurangan dilakukan secara 

individu, pergerakan alis tidak 

terlalu dibutuhkan. 

Mengangkat Kedua 

Alis 

Mengangkat Kedua 

Alis 

Gerakan alis dapat 

menunjukan kode sebuah 

jawaban apabila kecurangan 

dilakukan secara 

berkelompok. Namun, apabila 

kecurangan dilakukan secara 

individu, pergerakan alis tidak 

terlalu dibutuhkan. 

Mata Melirik Kanan Lirik Kanan 

Mengindikasikan kecurangan 

dengan melihat catatan atau 

jawaban yang berada di 

samping kanan. 

Mata Melirik Kiri Lirik Kiri 

Mengindikasikan kecurangan 

dengan melihat catatan yang 

berada di samping kiri. 

Mata Melirik Ke 

Bawah 
Lirik Bawah 

Mengindikasikan kecurangan 

dengan melihat catatan atau 

jawaban yang berada di 

bawah tanpa menundukan 

kepala. Secara garis besar, 

kategori ini sama dengan 

“Lihat Bawah”. 

Kepala Menghadap ke 

Atas 
Lihat Atas 

Mengindikasikan kecurangan 

dengan melihat catatan atau 



41 

 

Pergerakan Nama yang Terdeteksi Penjelasan 

jawaban yang berada di atas 

layar. 

Kepala Menghadap ke 

Bawah 
Lihat Bawah 

Mengindikasikan kecurangan 

dengan melihat catatan atau  

jawaban yang berada di 

bawah. Kategori “Lirik 

Bawah” dapat termasuk 

kedalam kategori ini. 

Kepala Menghadap ke 

Kanan 
Lihat Kanan 

Mengindikasikan bahwa 

kepala dan mata tidak melihat 

kearah layar. 

Kepala Menghadap ke 

Kiri 
Lihat Kiri 

Mengindikasikan bahwa 

kepala dan mata tidak melihat 

kearah layar. 

 

III.4. Dataset 

Semakin  besar  ukuran  dataset  yang digunakan untuk sistem pengenalan wajah 

berbasis  machine  learning, maka semakin  tinggi akurasi  sistem  tersebut,  oleh  

karena  itu  dataset  sangatlah penting  dalam  mengimplementasikan  sistem 

pengenalan  wajah  berbasis  machine learning, begitu pula dengan sistem 

pengenalan gerak wajah atau sistem deteksi gerakan wajah. Dataset tidak tersedia 

secara mudah agar dapat diakses oleh masyarakat umum, salah satu dataset yang 

bersifat open source adalah NUAA dataset yang berperan untuk deteksi liveness 

dengan metode statis. Dataset untuk mendeteksi liveness dengan deteksi dinamis, 

rata-rata berisi tujuh ekspresi wajah dasar, seperti pada LFW dataset, YTF dataset, 

CASIA-WebFace dataset, dan MSCeleb-1M dataset. Namun, ke empat dataset 

tersebut tidak bersifat open source dan tidak berisikan pergerakan wajah secara 

terperinci. Sehingga memerlukan pembuatan dataset sendiri dengan fokus terhadap 

pergerakan alis, mata dan wajah, seperti kebutuhan pada Table III. 1. 
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III.4.1. Pengumpulan Dataset 

Pengumpulan dataset dilakukan secara daring dikarenakan keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk bertatap muka langsung dengan banyak orang. Data yang 

dikumpulkan berupa sebuah video yang berisikan pergerakan-pergerakan yang 

dibutuhkan (pergerakan alis, mata dan kepala). Penjelasan mengenai geraka-

gerakan tersebut ditampilkan pada halaman github dengan memberikan contoh 

gerakan serta contoh video. Video yang telah dibuat di unggah ke dalam google 

drive dengan menggunakan batuan dari https://driveuploader.com/. Langkah-

langkah untuk membuat video dan cara mengunggah pada halaman driveuploader 

dijelaskan secara terperinci pada halaman github, lengkap dengan video cara 

penggunaannya.  

 

Penyebaran tautan dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti Whatsapp 

dan Instagram. Gambar III. 2 menunjukan halaman github yang digunakan sebagai 

sarana pengumpulan dan penjelasan mengenai dataset. Gambar III. 3 menunjukan 

halaman driveuploader yang telah terhubung dengan akun google drive yang 

digunakan, apabila diakses melalui smartphone, akan muncul pilihan untuk 

mengambil gambar/video secara langsung, namun bisa juga mengunggahnya dari 

gallery. Video yang berhasil dikumpulkan ada sebanyak 65 orang berbeda dengan 

kondisi pencahayaan yang beragam dan 3 orang diantaranya menggunakan 

kacamata. 

 
Gambar III. 2 Halaman Penjelasan Dataset 

(https://github.com/mirnafauziah/Facial-movements-dataset) 

 

https://driveuploader.com/
https://github.com/mirnafauziah/Facial-movements-dataset
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Gambar III. 3 Tampilan Drive Uploader Saat Mengunggah dan Berhasil Mengunggah 

 

III.4.2.  Memproses Dataset 

Video yang telah didapat kemudian diubah menjadi sekumpulan gambar atau image 

sequence. Image sequence adalah kumpulan gambar yang sangat banyak dimana 

jika gambar itu disatukan secara berurutan menjadi sebuah video. Jumlah gambar 

yang didapat tergantung pada durasi video dan nilai frame per second (fps) dari 

video. Sekumpulan gambar tersebut kemudian dipilah dan dibuang gambar yang 

tidak jelas (terdapat blur atau gerakan yang tidak diperlukan). Setelah dipilah, 

gambar-gambar tersebut akan melalui proses alignment atau penjajaran agar 

didapatkan wajah yang sejajar, tidak miring. Wajah yang telah disejajarkan akan 

dipotong sesuai dengan area yang diinginkan (region of interest) yang kemudian 

akan diklasifikasikan sesuai kebutuhan. Gambar III. 4 merupakan proses 

keseluruhan dalam mengolah dataset. 

 

Gambar III. 4 Proses Pengolahan Dataset 
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III.4.2.1. Face Alignment 

Tidak semua gambar yang didapat menampilkan posisi wajah yang lurus atau 

sejajar, sehingga perlu dilakukan proses alignment. Proses ini akan mensejajarkan 

area wajah dengan bantuan dari pustaka dlib yang memiliki fitur 68 point facial 

landmark, namun yang akan digunakan dalam proses ini hanyalah 5 titik petanda 

wajah (facial landmark) yaitu; dua titik di mata kanan; dua titik dimata kiri; dan 

satu titik di hidung. 

 

Gambar III. 5 5 Point Facial Landmark 

 

Algoritma umum yang biasa digunakan untuk Face Alignment adalah sebagai 

berikut: 

1. Tentukan titik tengah diantara kedua buah mata (titik merah pada Gambar 

III. 6) dengan menggunakan rumus: 

 

2. Tarik garis dari titik tengah kedua mata kemudian tarik garis pula menuju 

titik pada hidung hingga membentuk segitiga (garis hijau pada Gambar III. 

6). 

3. Hitung sudut antara centroid mata (a) dengan memanfaatkan titik tengah 

kedua mata. 

4. Ambil titik tengah dari garis yang menghibungkan titik tengah mata kanan 

dan mata kiri (titik merah ditengah pada Gambar III. 6), sambungkan 

dengan titik pada hidung hingga membentuk segitiga siku-siku. Hitung 

sudut a dengan menggunakan rumus: 

 

5. Putar gambar hingga sudut “a” di kedua buah mata bernilai sama. 
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Gambar III. 6 Face Alignment 

 

Semua wajah yang telah melalui proses face alignment akan terpotong menjadi area 

wajah saja, sehingga tidak perlu melalui proses region of interest untuk bagian 

wajah lagi. Posisi wajah pun akan lebih sejajar dan mempermudah proses 

pemotongan gambar sesuai dengan area mata dan alis yang akan di gunakan pada 

proses selanjutnya (region of interest). Apabila wajah tidak melalui proses face 

alignment, maka akan sulit untuk mendeteksi fitur-fitur yang ada pada wajah, 

seperti pada Gambar III. 7. Adapun hasil dari proses face alignment ini dapat dilihat 

pada Gambar III. 8. 

 

Gambar III. 7 Hasil ROI sebelum Wajah Disejajarkan 

 

 

Gambar III. 8 Setelah Melalui Proses Face Alignment 
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III.4.2.2. Klasifikasi 

Proses selanjutnya adalah mengklasifikasikan gambar menjadi beberapa kategori. 

seperti pada Gambar III. 4, terdapat total sepuluh kategori; lima kategori untuk area 

mata dan alis; lima kategori untuk area wajah. Untuk proses pertama, gambar 

dipisahkan secara manual satu persatu sesuai dengan kategorinya hingga mencapai 

masing-masing kategori diatas 500 gambar.  

 

Tabel III. 2 Dataset Training Multiclass Classification

No. Kategori Total 

1. Mengerutkan dahi 840 

2. Mengangkat alis:  827 

3. Lirik Kanan 849 

4. Lirik Kiri 897 

5. Normal 2661 

6. Lihat Atas 696 

No. Kategori Total 

7. Lihat Bawah 534 

8. Lihat Kanan 573 

9. Lihat Kiri 554 

10. Lirik Bawah 710 

 Total 9141 

 

Tabel III. 3 Pembagian Dataset 

Total Data Train Data (90%) Test Data (10%) 

9141 

8226 

915 Train (80%) Validation (20%) 

6580 1646 

 

Dataset pertama didapatkan dengan cara mengelompokan secara manual masing-

masing gambar dari setiap orang (21 wajah berbeda). Setelah didapatkan dataset 

yang cukup memadai, dibuatlah model deep learning berbasis CNN untuk 

multiclass classification. Model yang dibuat terdiri dari dua convolutional layer 

yang diikuti dengan aktivasi relu dan maxpooling size 3x3 dengan masing-masing 

neuron didalamnya adalah 512 dan 256, kemudian diikuti dengan flatten layer dan 

dense layer dengan neuron sebanyak 128. Jumlah neuron yang digunakan dalam 

arsitektur ini merupakan hasil dari pendekatan searching hingga didapat hasil yang 

diingingkan. Layer terakhir berisikan 10 neuron sesuai dengan jumlah output dari 

dataset diikuti dengan fungsi aktifasi softmax. Gambar III. 9 menunjukan 

rangkuman model yang dirancang.  
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Gambar III. 9 Multiclass Classification Model Summary 

 

Setelah model melalui proses training selama  208.9 menit atau 3.5 jam, didapatkan 

akurasi model sebesar 98.7%, dengan grafik loss dan grafik akurasi seperti pada 

Gambar III. 10. 

 

Gambar III. 10 Grafik Loss (kiri) dan Akurasi (kanan) Model 

 

Gambar III.10 menunjukan bahwa model berhasil mempelajari data dengan baik, 

ditandai dengan semakin mengecilnya nilai loss dan membesarnya nilai akurasi 

pada setiap pengulangan. Namun karena pengulangan proses pembelajaran hanya 

dilakukan sepuluh kali, maka gambar grafik tidak terlalu terlihat bagus. Semakin 

banyak pengulangan (epoch) yang diberikan, maka hasil training pun dapat 

semakin membaik, namun akan membutuhkan waktu komputansi yang lebih lama 

pula. 
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Confusion matrix dan classification report (performance metrics) yang didapat dari 

model klasifikasi ini dapat dilihat pada Gambar III. 11 dan Gambar III. 12. 

 

Gambar III. 11 Confusion Matrix Klasifikasi Model 

 

 
Gambar III. 12 Classification Report (Performance Metrics) 

 

Bila dilihat dari hasil confusion matrix dan classification report, diketahui bahwa 

akurasi model sudah cukup baik, proses selanjutnya hanyalah mengklasifikasikan 

gambar-gambar yang tersisa dari ke 43 wajah yang tersisa hingga didapatkan 

dataset yang mumpuni untuk membuat model deteksi gerakan indikasi kecurangan. 

 

III.5. Perancangan Sistem 

Secara garis besar, perancangan system dibagi menjadi tiga tahap, yaitu proses 

prepocessing, training model dan deteksi. Alur perancangan sistem secara singkat 
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dapat dilihat pada Gambar III. 13. Subbab selanjutnya akan menjelaskan mengenai 

masing-masing tahapan perancangan sistem. 

 

 

Gambar III. 13 Alur Perancangan Sistem 

 

III.5.1. Pre-processing 

Pada proses pre-pocessing, dataset yang berupa sekumpulan gambar akan diolah 

sehingga menghasilkan sekumpulan array agar dapat digunakan saat proses 

training. Gambar yang semula berwarna dan bertipe RGB juga memiliki 

ukuran/dimensi yang berbeda-beda, akan diubah menjadi berskala abu-abu, dan 

diubah ukurannya menjadi 100x100 untuk dataset yang berisi wajah. Gambar III. 

14 merupakan digram alur proses pre-processing. Dimensi gambar mempengaruhi 

kinerja proses training, semakin besar ukuran atau dimensi gambar, maka akan 

bagus pula hasilnya, karena semakin detail, namun akan membutuhkan waktu 

proses yang lama. Sehingga ukuran dimensi 100x100 dirasa sudah cukup agar 

waktu yang dibutuhkan sedikit. 

 

Gambar III. 14 Proses Pre-processing untuk Wajah 

 

III.5.2. Training Model 

Pada proses training, model dirancang agar dapat mendeteksi mendeteksi 

pergerakan wajah secara akurat. Model dihasilkan dari proses CNN yang melalui 4 

lapisan, yaitu convolutional layer, pooling layer, flatten dan fully connected layer. 

Jumlah layer pada jaringan serta jumlah neuron pada masing-masing layer 

dianggap sebagai hyperparameter dan dioptimasi menggunakan pendekatan 

searching. Model yang dibuat berbeda dengan model klasifikasi yang sebelumnya 

digunakan untuk membantu proses pengolahan dataset. Model dirancang agar 

memiliki parameter yang lebih sedikit dibandingkan model sebelumnya namun 
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tetap memiliki akurasi yang baik, semakin sedikit parameter yang digunakan, 

semakin ringan ukuran sistem yang dibuat dan semakin ringan juga resource yang 

dibutuhkan [29]. 

 

Gambar III. 15 Arsitektur CNN  

 

III.5.2.1. Dataset 

Dataset yang digunakan adalah dataset hasil proses klasifikasi pada sub bab 

III.4.2.2., seluruh gambar dalam dataset memiliki dimensi 100x100 dan terbagi 

menjadi 10 kategori lengkap beserta jumlahnya dapat dilihat pada Tabel III. 4. 

 

Tabel III. 4 Dataset Wajah 

Kategori 
Jumlah 

Gambar 
 Kategori 

Jumlah 

Gambar 

0 Mengerutkan Dahi 7073  5 Lihat Atas 4444 

1 Mengangkat Kedua Alis 6387  6 Lihat Bawah 4726 

2 Lirik Kanan 7036  7 Lihat Kanan 4083 

3 Lirik Kiri 6423  8 Lihat Kiri 4102 

4 Normal 27515  9 Lirik Bawah 3978 

 

Tabel III. 5 Pembagian Dataset 

Total Data Train Data (90%) Test Data (10%) 

75767 

68190 

7577 Train (80%) Validation (20%) 

54552 13638 

 

Pada proses training, data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data train dan test, 

dimana perbandingannya adalah 90:10. Penentuan jumlah perbandingan ini dipilih 

dengan tujuan agar model lebih dapat mempelajari seluruh data dengan lebih 
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banyak, dan pada prosesnya pun training data akan dibagi kembali menjadi 80:20 

dengan validation data. Validation data digunakan untuk mendeteksi terjadinya 

overfitting dan memantau akurasi pengujian selama pelatihan dengan cara 

mengevaluasi model selama proses berlangsung. Test data digunakan pada saat 

mengevaluasi hasil akhir model untuk mengetahui akurasi yang didapat. Rincian 

pembagian data pada dataset yang digunakan dapat dilihat pada Tabel III. 4 dan 

Tabel III. 5.  

 

III.5.2.2. Arsitektur Model 

Perkembangan deep learning menyebabkan dalam satu model perlu diberi beberapa 

layer untuk melakukan transformasi data sebelum data diolah menggunakan 

metode klasifikasi. Sehingga memicu munculnya model neural network dengan 

jumlah layer diatas tiga (input layer, n-hidden layer, output layer). Namun karena 

fungsi layer awal berfungsi sebagai ekstrasi fitur, maka jumlah layer dalam deep 

neural network tidak memiliki aturan universal dan berlaku berbeda-beda 

tergantung pada dataset yang digunakan [30]. Hyperparameter merupakan sebutan 

untuk jumlah layer dalam jaringan serta jumlah neuron pada masing-masing layer. 

Hyperparameter ditentukan dengan menggunakan pendekatan searching. Semakin 

banyak jumlah parameter yang digunakan, maka jumlah komputansi pun semakin 

lama dan ukuran model semakin besar. 

 

Model yang dirancang memiliki convolutional layer sebanyak 2 buah, dimana 

masing-masing layer tersebut memiliki jumlah neuron sebanyak 300 dan 200 

dengan maxpooling sebesar 3x3 dan fungsi aktifasi yang digunakan adalah ReLu. 

Output dari convolutional layer yang terakhir akan melalui proses flatten dan 

kemudian menjadi input untuk dense layer dengan neuron sebanyak 128 hingga 

akhirnya menghasilkan 10 output yang menandakan 10 kategori berbeda. Proses 

pada Fully Connection Layer dilakukan dengan konsep dari ANN yang kemudian 

menggunakan Softmax sebagai fungsi aktifasinya. Agar lebih mudah dimengerti, 

rangkuman mengenai model dapat dilihat pada Gambar III. 16.  
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Pembuatan model ini berpacu pada model klasisfikasi yang sebelumnya telah 

dibuat, untuk mengurangi jumlah parameter yang digunakan, ukuran neuron yang 

digunakan dibuat sesedikit mungkin dan menambahkan jumlah pengulangan 

(epoch), selain itu, karena dataset yang digunakan pun memiliki jumlah yang 

banyak, maka tujuan untuk mendapatkan akurasi yang baik dengan parameter yang 

sedikit pun dapat terpenuhi. 

 

Gambar III. 16 Model Summary  

 

III.5.2.3. Implementasi Model 

Hasil dari training model tersebut menunjukan bahwa model dapat menghasilkan 

hasil yang baik, dan tidak terjadi overfitting maupun underfitting pada data yang 

sedang di latih. Gambar III. 17 menunjukan grafik loss dan grafik akurasi dari hasil 

training dan evaluasi. 

 

Gambar III. 17 Grafik Loss (kiri) dan Akurasi (kanan) Model 
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Hasil evaluasi menunjukan bahwa akurasi dari model yang telah di tes dengan 

menggunakan 7577 data adalah 99.7%, dengan nilai confusion matrix seperti pada 

Gambar III. 18. 

 

Gambar III. 18 Confusion Matrix 

 

Pada Gambar III. 18, sumbu Y menunjukan bagian actual dan sumbu X 

menunjukan bagian predicted. Elemen-elemen diagonal mewakili jumlah titik di 

mana label yang diprediksi sama dengan label yang sebenarnya (true positive), 

sedangkan elemen off-diagonal adalah mereka yang diberi salah label oleh model 

(true negative). Bila semua nilai yang terdapat dalam confusion matrix tersebut 

dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 7577, karena confusion matrix ini menunjukan 

hasil pengolahan data tes yang sudah ditetapkan diawal. Dari hasil diatas dapat 

diketahui bahwa saat mendeteksi “mengerutkan dahi”, “mengangkat kedua alis” 

bisa saja terjadi kesalahan dan malah mendeteksi “normal”. Atau saat mendeteksi 

“lirik kiri” bisa saja terdeteksi “lihat kiri” dan lain sebagainya. 

 

Dari confusion matrix ini dapat didapat performance metrics yang akan 

menentukan apakah program yang telah dibuat ini bagus atau tidak. Performance 

metrics yang didapatkan model ini adalah  accuracy (ACC) rata-rata sebesar 0.997, 

precision (positive predictive value / PPV) rata-rata sebesar 0.987, recall atau 

sensitivity (true positive rate) rata-rata bernilai 0.984 dan rata-rata f1-score bernilai 

0.98. Nilai untuk performance metrics setiap masing-masing output dapat dilihat 

pada Tabel III. 6. Berdasarkan nilai-nilai yang didapat dari performance metrics ini 
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diketahui bahwa sistem atau model yang dibuat memiliki performa yang bagus, 

tinggal diuji kembali dengan data yang berbeda untuk memastikan nilai akurasi dari 

hasil performance metrics yang didapat. 

 

Tabel III. 6 Performance Metrics 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �̅� 

ACC 0.997 0.997 0.999 0.996 0.991 0.999 0.999 0.999 0.997 0.998 0.997 

PPV 0.995 0.978 0.991 0.995 0.984 0.998 1 0.998 0.947 0.980 0.987 

Recall 0.975 0.987 0.993 0.959 0.993 0.984 0.990 0.986 0.998 0.976 0.984 

f-

score 
0.985 0.982 0.992 0.977 0.988 0.991 0.995 0.992 0.972 0.978 0.985 

 

III.5.3. Detection 

 
Gambar III. 19 Proses Deteksi 

 

Proses selanjutnya adalah mendeteksi wajah yang tertangkap oleh kamera webcam 

dan melakukan proses alignment agar model dapat mengenali setiap perubahan 

pada wajah dengan akurat, Sistem akan mendeteksi area wajah yang telah melalui 

proses alignment pada setiap frame kelipatan lima (agar hasil deteksi lebih stabil) 

dan menjadikannya input untuk model yang sebelumnya dibuat sehingga model 

dapat mendeteksi pergerakan pada wajah dan mengklasifikasikannya berdasarkan 

10 kategori yang telah ditetapkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, untuk 

kategori lirik bawah dan lihat bawah disatukan karena pergerakan lirik bawah sudah 

termasuk kedalam pergerakan lihat bawah, sehingga hasil akhir hanya akan 

menampilkan 9 kategori. Hasil deteksi tersebut kemudian tercatat dalam sebuah 

log. 
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Proses deteksi wajah dan alignment dilakukan dengan menggunakan bantuan 

pustaka dlib dan algoritma HoG untuk mendeteksi area wajah. Hal ini dilakukan 

karena dlib memiliki fitur facial landmark yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

setiap titik pada fitur wajah (mata, alis, hidung, mulut, rahang). Pengujian perlu 

dilakukan untuk mengetahui akurasi dan kecepatan deteksi sistem. Pengujian akan 

dilakukan dengan cara: membuat model mendeteksi sekumpulan gambar sebagai 

penentu apakah model berfungsi dengan baik untuk mendeteksi setiap fitur yang 

ada pada wajah; kemudian mendeteksi wajah pada jarak tertentu, guna 

mendapatkan jarak paling efektif untuk mendeteksi; melihat pengaruh penggunaan 

aksesoris pada wajah seperti kacamata atau masker; dan menguji performa dari 

sistem yang dibuat.  

 

Gambar III. 20 Posisi Kamera Web 

Selama proses pengujian berlangsung, posisi kamera web berada pada titik atas 

tengah layar seperti pada Gambar III.20. Untuk pengujian dengan posisi kamera 

web berada di samping kanan atau kiri atas bagian layar, maupun kamera web tidak 

sejajar dengan posisi layar (misal samping atas/bawah), tidak dilakukan dalam 

penelitian ini. Adapun bila terdapat kondisi seperti itu, perlu ditambahkan proses 

further preprocessing terlebih dahulu pada tahap “detection” untuk melakukan 

kalibrasi agar sistem dapat mendeteksi pergerakan dengan baik. Hanya saja hal 

tersebut tidak dilakukan dalam penelitian ini. 
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BAB IV   Pengujian dan Analisis 

 

IV.1. Pengujian Fungsional 

Pengujian funsional dilakukan dengan tujuan untuk menguji fungsi dari model atau 

sistem yang telah dibuat apakah telah bekerja dengan baik atau belum. Pengujian 

ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: pengujian model klasifikasi untuk dataset 

yang memiliki parameter sebanyak 8559242 dengan ukuran model mencapai 

100MB dan digunakan untuk mengklasifikasikan gambar-gambar yang didapat dari 

proses image sequence video dataset responden; dan pengujian model deteksi real 

time yang memiliki parameter sebanyak 3544860 dengan ukuran model sebesar 

41MB. Pengujian dilakukan dengan posisi kamera web berada pada titik atas tengah 

layar 

 

IV.1.1. Model Klasifikasi untuk Dataset 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh 

penulis, hal ini dikarenakan tidak adanya dataset umum yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Walaupun ada, terbatas hanya pada salah satu bagian mata saja (hanya 

mata kanan atau mata kiri, tidak keduanya) seperti pada dataset “Helen Eye 

Dataset” yang dapat diakses di halaman Kaggle [31] dan ada pula beberapa dataset 

yang perlu mengajukan permintaan untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk 

pergerakan alis dan gerakan wajah pun tidak ditemukan dan jikalau ada mungkin 

tidak di publikasikan.  

 

IV.1.1.1. Kondisi Terang 

 
Gambar IV. 1 Kondisi Terang 
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Pengujian pertama dilakukan pada 1441 data hasil proses konversi video menjadi 

sekumpulan gambar. Gambar-gambar yang digunakan dalam kondisi terang atau 

cukup pencahayaan, seperti pada Gambar IV. 1. Sekumpulan gambar ini di 

klasifikasikan dan disimpan secara otomatis pada folder yang sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. Hasil proses klasifikasi dapat dilihat pada Tabel IV. 1. 

Tabel IV. 1 Jumlah Hasil Klasifikasi Dataset 

Klasifikasi Jumlah 

Mengerutkan Dahi 65 

Mengangkat Kedua Alis 123 

Lirik Kanan 61 

Lirik Kiri 12 

Normal 744 

Lihat Atas 6 

Lihat Bawah 20 

Lihat Kanan 229 

Lihat Kiri 46 

Lirik Bawah 0 

No Face 135 

Total Dapat Diakses 1306 

Total Keseluruhan 1441 

 

Jumlah yang didapatkan untuk setiap gerakan berbeda-beda, hal tersebut 

dikarenakan responden merekam setiap gerakan dengan durasi yang berbeda-beda 

dan tidak konsisten. Hal ini berlaku untuk semua responden yang berpartisipasi. 

Klasifikasi “No Face” pada Tabel IV. 1 memili arti bahwa gambar dapat dibuka 

oleh program, namun program tidak dapat menemukan area wajah pada gambar 

tersebut sehingga tidak dapat dilakukan proses klasifikasi. 

 

Tahap selanjutnya adalah memeriksa folder hasil klasifikasi model tersebut untuk 

mengetahui apakan hasil klasifikasi model sudah akurat atau belum. Hasil 

pemeriksaan ini dapat dilihat pada Tabel IV. 2. 

Tabel IV. 2 Hasil Pengecekan Folder Klasifikasi 

  

  

 

Output 

 

Kategori 

PREDICTED Total 

Keseluru

han 

Akurasi 

(%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutka

n Dahi 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 100.00% 

1 
Mengangkat 

Kedua Alis 
0 105 0 0 3 1 1 0 5 8 123 85.37% 
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Output 

 

Kategori 

PREDICTED Total 
Keseluru

han 

Akurasi 

(%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Lirik Kanan 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 100.00% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 100.00% 

4 Normal 52 0 1 1 633 42 13 0 0 2 744 85.08% 

5 Lihat Atas 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 100.00% 

6 Lihat Bawah 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 100.00% 

7 Lihat Kanan 3 0 2 39 95 10 2 65 1 12 229 28.38% 

8 Lihat Kiri 0 0 3 1 0 1 1 0 27 14 47 57.45% 

9 Lirik Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Rata-rata Akurasi 75.63% 

 

Berdasarkan data diatas, model memiliki akurasi sebesar 75.63% dimana akurasi 

milik kategori lihat kanan dan lirik bawah memiliki nilai akurasi terendah, bahkan 

lirik bawah sama sekali tidak terklasifikasi padahal pada kategori normal, lihat 

kanan dan lihat kiri ditemukan sebanyak 12 dan 14 gambar yang seharusnya masuk 

kedalam kategori lirik bawah. Sehingga pada pelaksanaannya, penulis harus 

mengecek ulang hasil pengelompokan agar didapatkan dataset yang baik dan stabil. 

 

IV.1.1.2. Kondisi Sedikit Cahaya 

 
Gambar IV. 2 Kondisi Sedikit Cahaya 

 

Pengujian selanjutnya dilakukan pada gambar dengan kondisi pencahayaan yang 

minim (redup/gelap). Gambar yang diujikan sebanyak 1087 hasil proses konversi 

video menjadi sekumpulan gambar. Seperti pada Gambar IV. 2. Sekumpulan 

gambar ini di klasifikasikan dan disimpan secara otomatis pada folder yang sesuai 

dengan kategorinya masing-masing. Hasil proses klasifikasi dapat dilihat pada 
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Tabel IV. 3. Namun, dalam proses ini terdapat gambar yang tidak dapat diakses 

oleh sistem sebanyak 2 gambar. Tabel IV.4 merupakan hasil klasifikasi setelah 

dilakukan pengecekan pada setiap kategori untuk mengetahui apakah terjadi 

kesalahan dalam pengelompokan atau tidak. 

Tabel IV. 3 Jumlah Hasil Klasifikasi Dataset 

Klasifikasi Jumlah 

Mengerutkan Dahi 0 

Mengangkat Kedua Alis 80 

Lirik Kanan 53 

Lirik Kiri 48 

Normal 516 

Lihat Atas 50 

Lihat Bawah 128 

Lihat Kanan 2 

Lihat Kiri 2 

Lirik Bawah 0 

Total Dapat Diakses 879 

No Face 206 

Tidak Dapat Diakses 2 

Total Keseluruhan 1087 
 

Tabel IV. 4 Hasil Pengecekan Folder Klasifikasi 

 Output Kategori 
PREDICTED 

Total 

Keseluruhan 

Akurasi 

(%) 0 1 2 3 4 
5 

6 7 8 9 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutkan 

Dahi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

1 
Mengangkat 

Kedua Alis 
0 74 0 0 0 0 0 0 6 0 80 92.50% 

2 Lirik Kanan 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 100.00% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 38 0 5 0 0 5 0 48 79.17% 

4 Normal 208 19 8 0 281 0 0 0 0 0 516 54.46% 

5 Lihat Atas 0 0 0 0  35 0 0 15 0 50 70.00% 

6 Lihat Bawah 0 0 0 0 2 0 126 0 0 0 128 98.44% 

7 Lihat Kanan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 100.00% 

8 Lihat Kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 100.00% 

9 Lirik Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Rata-rata Akurasi 69.46% 

 

Setelah dilakukan proses pengecekan, kategori mengerutkan dahi dan lirik bawah 

tidak mendapatkan hasil apapun. Namun, nyatanya pada kategori normal, 

ditemukan sebanyak 208 gambar yang seharusnya masuk kedalam kategori 

mengerutkan dahi. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi pencahayaan yang 
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kurang akan menghasilkan gambar yang tidak cukup jelas, sehingga mempersulit 

system untuk membaca pixel-pixel yang ada pada gambar untuk di proses dan 

kemudian diklasifikasikan, sehingga menurunkan tingkat efektivitas system dalam 

mengklasifikasikannya. 

 

IV.1.1.3. Kondisi Cukup Cahaya dengan Penggunaan Kacamata 

 
Gambar IV. 3 Penggunaan Kacamata dalam Kondisi Terang 

 

Pengujian selanjutnya dilakukan pada 1577 data hasil proses konversi video 

menjadi sekumpulan gambar pada responden yang menggunakan kacamata dengan 

kondisi pencahayaan terang, seperti pada Gambar IV. 3. Sekumpulan gambar ini di 

klasifikasikan dan disimpan secara otomatis pada folder yang sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. Hasil proses klasifikasi dapat dilihat pada Tabel IV. 5. 

Sedangkan Tabel IV.6 merupakan hasil klasifikasi setelah dilakukan pengecekan 

pada setiap kategori untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam 

pengelompokan atau tidak.  

Tabel IV. 5 Jumlah Hasil Klasifikasi Dataset 

Klasifikasi Jumlah 

Mengerutkan Dahi 187 

Mengangkat Kedua Alis 131 

Lirik Kanan 68 

Lirik Kiri 135 

Normal 831 

Lihat Atas 101 

Lihat Bawah 1 

Lihat Kanan 26 

Lihat Kiri 37 
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Klasifikasi Jumlah 

Lirik Bawah 1 

Total Dapat Diakses 1518 

No Face 57 

Tidak Dapat Diakses 2 

Total Keseluruhan 1577 
 

Tabel IV. 6 Hasil Pengecekan Folder Klasifikasi 

 
 

Output 

 

Kategori 

PREDICTED Total 

Keseluruhan 

Akurasi 

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutkan 

Dahi 
183 0 0 0 0 3 0 0 1 0 187 97.86% 

1 
Mengangkat 

Kedua Alis 
0 110 0 0 0 0 15 0 0 6 131 83.97% 

2 Lirik Kanan 0 0 55 0 0 1 8 0 0 4 68 80.88% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 69 0 0 0 66 0 0 135 51.11% 

4 Normal 59 0 0 1 675 0 26 0 0 70 831 81.23% 

5 Lihat Atas 0 0 0 0 16 84 0 0 1 0 101 83.17% 

6 Lihat Bawah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00% 

7 Lihat Kanan 0 0 0 0 3 0 3 12 0 8 26 46.15% 

8 Lihat Kiri 0 0 0 0 2 3 8 0 24 0 37 64.86% 

9 Lirik Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 

Rata-rata Akurasi 78.92% 

Berdasarkan data diatas, model memiliki akurasi sebesar 78.92% dimana kategori 

lihat bawah dan lirik bawah hanya terdeteksi 1 gambar saja padahal pada kategori 

lain terdapat beberapa gambar yang seharusnya masuk kategori tersebut. Akurasi 

untuk kategori lihat kanan dan lihat kiri pun memiliki nilai yang kecil. Hal ini 

disebabkan program deteksi wajah sulit mengenali wajah ketika tidak dalam posisi 

line of sight dengan kamera. Penggunaan kacamatapun tidak mempengaruhi hasil 

klasifikasi khususnya pada area mata. 
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IV.1.1.4. Kondisi Sedikit Cahaya dengan Penggunaan Kacamata 

 

Gambar IV. 4 Penggunaan Kacamata dalam Kondisi Redup 

 

Pengujian selanjutnya dilakukan pada 84 data hasil proses konversi video menjadi 

sekumpulan gambar pada responden yang menggunakan kacamata namun dengan 

kondisi pencahayaan yang redup, seperti pada Gambar IV. 4. Sekumpulan gambar 

ini di klasifikasikan dan disimpan secara otomatis pada folder yang sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. Hasil proses klasifikasi dapat dilihat pada Tabel IV. 7. 

Sedangkan Tabel IV.8 merupakan hasil klasifikasi setelah dilakukan pengecekan 

pada setiap kategori untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam 

pengelompokan atau tidak 

Tabel IV. 7 Jumlah Hasil Klasifikasi Dataset 

Klasifikasi Jumlah 

Mengerutkan Dahi 4 

Mengangkat Kedua Alis 3 

Lirik Kanan 6 

Lirik Kiri 3 

Normal 62 

Lihat Atas 1 

Lihat Bawah 0 

Lihat Kanan 1 

Lihat Kiri 3 

Lirik Bawah 0 

Total Dapat Diakses 83 

No Face 1 

Tidak Dapat Diakses 0 

Total Keseluruhan 84 
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Tabel IV. 8 Hasil Pengecekan Folder Klasifikasi 

   PREDICTED Total 

Keseluruhan 

Akurasi 

(%)  Output Kategori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A

C
T

U
A

L
 

0 Mengerutkan Dahi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100.00% 

1 
Mengangkat Kedua 

Alis 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100.00% 

2 Lirik Kanan 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 6 66.67% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 100.00% 

4 Normal 2 0 0 0 46 2 3 0 0 9 62 74.19% 

5 Lihat Atas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 

6 Lihat Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

7 Lihat Kanan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.00% 

8 Lihat Kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 100.00% 

9 Lirik Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Rata-rata Akurasi 74.09% 

 

Hasil akurasi yang diapat dari proses klasifikasi pada keaadaan redup adalah 

74.09%, lebih kecil bila dibandingkan hasil klasifikasi dalam keadaan terang. 

Namun hasil akurasi untuk medeteksi gerakan di area sekitar mata yang terdapat 

kacamata tidak memiliki hasil yang terlalu buruk, yang berarti system tetap dapat 

mendeteksi area sekitar mata walaupun terdapat kacamata. 

 

IV.1.2. Model Deteksi Real-time 

Pada model deteksi secara realtime, parameter yang digunakan lebih sedikit bila 

dibandingkan model klasifikasi untuk membuat dataset, yaitu sebanyak 3544860. 

Dengan parameter yang lebih sedikit, memori penyimpanan yang dihasilkan untuk 

model ini pun hanya berukuran 41MB. Pengujian dilakukan terhadap ribuan 

gambar dengan kondisi pencahayaan yang berbeda-beda dan ada pula yang 

menggunakan kacamata. Tabel IV.9 menunjukan hasil klasifikasi dari model.
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Tabel IV. 9 Hasil Prediksi Model Deteksi Realtime 

 Output Kategori 
PREDICTED No 

Face 

Total 

Terklasi

fikasi 

Total 

Keselu

ruhan 

Akurasi 

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutkan 

Dahi 
829 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 837 837 99.04% 

1 
Mengangkat 

Kedua Alis 
0 803 0 0 10 0 1 0 6 0 2 820 822 97.93% 

2 Lirik Kanan 0 0 820 0 9 0 0 0 7 0 0 836 836 98.09% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 801 40 0 3 0 5 0 0 849 849 94.35% 

4 Normal 1 3 0 0 2638 0 0 0 0 0 0 2642 2646 99.85% 

5 Lihat Atas 1 1 4 7 25 293 1 1 1 0 266 334 600 87.72% 

6 Lihat Bawah 0 0 0 1 16 0 308 0 1 23 155 349 504 88.25% 

7 Lihat Kanan 1 0 8 1 2 0 10 452 14 2 212 490 702 92.24% 

8 Lihat Kiri 0 0 0 8 0 0 0 1 569 0 196 578 774 98.44% 

9 Lirik Bawah 0 0 11 106 53 0 46 0 0 520 0 736 736 70.65% 

Rata-rata Akurasi 92.66% 

 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, kategori lirik bawah memiliki akurasi yang paling rendah, yaitu 70.65%. Kategori lihat bawah pun 

sebenarnya terdapat beberapa gambar yang mengindikasikan bahwa ia merupakan lirik bawah. Namun, setelah ditinjau ulang, sebaiknya 

kategori lirik bawah disatukan saja dengan kategori lihat bawah karena memiliki kemiripan yang signifikan dan untuk menghasilkan akurasi 

yang lebih baik. Sehingga nilai akurasi yang semula 92.66%, menjadi 94.48% seperti pada Tabel IV.10 
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Tabel IV. 10 Hasil Akhir Prediksi Model Deteksi Realtime 

 Output Kategori 
PREDICTED 

No Face 
Total 

Terklasifikasi 

Total 

Keseluruhan 

Akurasi 

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutkan 

Dahi 
829 0 0 0 4 0 2 1 1 0 837 837 99.04% 

1 
Mengangkat 

Kedua Alis 
0 803 0 0 10 0 1 0 6 2 820 822 97.93% 

2 Lirik Kanan 0 0 820 0 9 0 0 0 7 0 836 836 98.09% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 801 40 0 3 0 5 0 849 849 94.35% 

4 Normal 1 3 0 0 2638 0 0 0 0 0 2642 2646 99.85% 

5 Lihat Atas 1 1 4 7 25 293 1 1 1 266 334 600 87.72% 

6 Lihat Bawah 0 0 11 107 69 0 897 0 1 155 1085 1240 82.67% 

7 Lihat Kanan 1 0 8 1 2 0 12 452 14 212 490 702 92.24% 

8 Lihat Kiri 0 0 0 8 0 0 0 1 569 196 578 774 98.44% 

Rata-rata Akurasi 94.48% 

 

Pengujian dilakukan pula dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup yang hanya mendapatkan sumber cahaya dari lampu ruangan. 

Hasil akurasi yang didapat dari pengujian ini adalah 92.65%, sedikit menurun dari hasil pengujian sebelumnya yang banyak berisikan gambar-

gambar dengan pencahayaan yang terang. Tabel IV.11 merupakan hasil pengujian dalam ruangan dengan pencahayaan dari lampu ruangan. 
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Tabel IV. 11 Pencahayaan dengan Lampu Ruangan 

  

Output 

 

Kategori 

PREDICTED No 

Face 

Total 

Terdeteksi 

Total 

Keseluruhan 

Akurasi 

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutkan 

Dahi 
95 0 0 0 32 0 0 0 0 0 127 127 74.80% 

1 
Mengangkat 

Kedua Alis 
0 134 0 0 0 0 2 0 0 0 136 136 98.53% 

2 Lirik Kanan 0 0 172 0 0 0 1 0 0 0 173 173 99.42% 

3 Lirik Kiri 0 0 0 118 0 0 1 0 0 0 119 119 99.16% 

4 Normal 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 162 162 100.00% 

5 Lihat Atas 0 0 1 0 20 98 0 0 0 12 119 131 82.35% 

6 Lihat Bawah 0 0 0 4 10 0 144 0 0 0 158 158 91.14% 

7 Lihat Kanan 0 0 2 0 0 0 0 140 0 22 142 164 98.59% 

8 Lihat Kiri 6 0 0 0 0 0 0 0 53 62 59 121 89.83% 

Rata-rata Akurasi 92.65% 

 

Hasil dari kedua pengujian tersebut memperlihatkan bahwa pada kategori lihat atas, lihat bawah, lihat kanan dan lihat kiri terdapat gambar-

gambar yang terdeteksi sebagai “No Face” atau wajah tidak terdeteksi. Hal ini disebabkan karena system deteksi wajah yang digunakan 

adalah sistem deteksi yang disediakan oleh pustaka dlib. Pada system deteksi wajah dengan menggunakan dlib sendiri, apabila f itur wajah 

tidak dapat dilihat atau tidak berada pada line of sight kamera, sistem tidak akan mendeteksinya sebagai wajah.
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IV.2. Pengujian Kinerja 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja dari sistem yang telah 

dibuat. Pada saat pengujian berlangsung, posisi kamera web yang digunakan berada 

pada titik atas tengah layar. 

IV.2.1. Pengujian Terhadap Jarak 

Pengujian terhadap jarak dilakukan sebanyak lima kali, yaitu pada jarak 30cm, 

40cm, 50cm, 60cm, dan 70cm. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jarak 

terbaik agar sistem dapat mendeteksi setiap gerakan. Tabel IV. 12 menunjukan 

bahwa system dapat mendeteksi Gerakan dengan baik pada jarak antara 30 - 70cm. 

 

Tabel IV. 12 Hasil Pengujian Terhadap Jarak 

Kategori 
PREDICTED 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mengerutkan Dahi 
✓✓✓

✓✓ 
- - - - - - - - 

Mengangkat 

Kedua Alis 
- 

✓✓✓

✓✓ 
- - - - - - - 

Lirik Kanan - - 
✓✓✓

✓✓ 
- - - - - - 

Lirik Kiri - - - 
✓✓✓

✓✓ 
- - - - - 

Normal - - - - 
✓✓✓

✓✓ 
- - - - 

Lihat Atas - - - - - 
✓✓✓

✓✓ 
- - - 

Lihat Bawah - - - - - - 
✓✓✓

✓✓ 
- - 

Lihat Kanan - - - - - - - 
✓✓✓

✓✓ 
- 

Lihat Kiri - - - - - - - - 
✓✓✓

✓✓ 

Keterangan:  

✓ : Hasil Pengujian pada Jarak 30 cm 

✓ : Hasil Pengujian pada Jarak 40 cm 

✓ : Hasil Pengujian pada Jarak 50 cm 

✓ : Hasil Pengujian pada Jarak 60 cm 

✓ : Hasil Pengujian pada Jarak 70 cm 

 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pada jarak antara 30 – 70 cm sistem 

tetap dapat mendeteksi pergerakan pada area wajah dengan baik asalkan wajah 

masih dalam area line of sight kamera. 
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IV.2.2. Pengujian dengan Aksesoris pada Wajah 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem tetap dapat 

bekerja dengan baik walaupun terdapat aksesoris disekitar wajah baik berupa 

kacamata ataupun masker. Pengujian dilakukan dengan jarak 45cm antara wajah 

dengan kamera dan dengan pencahayaan yang terang. 

IV.2.2.1. Kacamata 

Tabel IV. 13 Hasil Pengujian dengan Menggunakan Kacamata 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui bahwa akurasi sistem dalam 

mendeteksi gerakan indikasi kecurangan walaupun terdapat objek berupa kacamata 

pada wajah tidak menurun, namun tetap diatas 90%. Sehingga sistem tetap dapat 

mendeteksi dengan baik. 

IV.2.2.2. Masker 

Tabel IV. 14 Hasil Pengujian dengan Menggunakan Masker 

 Outpu

t Kategori 
PREDICTED No 

Face 

Total 

Terklasifi

kasi 

Total 

Keseluru

han 

Akur

asi 

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutk

an Dahi 
716 0 0 0 10 0 0 0 0 0 726 726 98.62 

1 

Mengangk

at Kedua 

Alis 

0 685 0 0 6 0 9 0 0 0 700 700 97.86 

2 
Lirik 

Kanan 
0 0 828 0 24 0 11 16 0 0 879 879 94.20 

3 Lirik Kiri 0 0 0 693 10 0 10 0 0 0 713 713 97.19 

4 Normal 8 13 36 7 808 11 30 0 11 0 924 924 87.45 

   PREDICTED 
No 

Face 

Total 

Terklasifi

kasi 

Total 

Keseluru

han 

Akura

si (%)  Outpu

t 
Kategori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A
C

T
U

A
L

 

0 
Mengerutk

an Dahi 
163 0 0 0 1 0 0 0 0 0 164 164 99.39 

1 

Mengangk

at Kedua 

Alis 

0 128 0 0 0 0 3 0 0 0 131 131 97.71 

2 
Lirik 

Kanan 
0 0 174 0 4 0 9 0 0 0 187 187 93.05 

3 Lirik Kiri 0 0 0 214 5 0 4 0 0 0 223 223 95.96 

4 Normal 0 0 5 4 298 0 17 0 0 0 324 324 91.98 

5 Lihat Atas 0 0 0 0 1 69 0 0 0 0 70 70 98.57 

6 
Lihat 

Bawah 
0 0 3 8 11 0 204 0 0 0 226 226 90.27 

7 
Lihat 

Kanan 
0 0 0 0 3 0 0 50 0 2 53 55 94.34 

8 Lihat Kiri 0 0 4 2 6 0 1 1 155 0 169 169 91.72 

Rata-rata Akurasi 94.78 
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 Outpu

t Kategori 
PREDICTED No 

Face 

Total 

Terklasifi

kasi 

Total 

Keseluru

han 

Akur

asi 

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Lihat Atas 0 0 4 0 24 29 0 1 0 61 58 119 50.00 

6 
Lihat 

Bawah 
7 0 28 13 71 0 527 0 1 111 647 758 81.45 

7 
Lihat 

Kanan 
0 0 0 7 0 0 0 817 0 0 824 824 99.15 

8 Lihat Kiri 0 0 0 0 6 0 1 7 655 75 669 744 97.91 

Rata-rata Akurasi 89.35 

Objek selanjutnya yang diuji adalah masker. Berdasarkan hasil pengujian diatas, 

didapatkan akurasi sebesar 89.35%, jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan 

hasil akurasi ketika tidak ada masker pada wajah. Hal ini disebabkan karena sistem 

menjadi kesulitan dalam mendeteksi area wajah dan fitur pada wajah khususnya 

area rahang. Masker menutup hampir sebagian area pada wajah, sehingga system 

tidak dapat melakukan proses deteksi wajah dan proses klasifikasi gerakan dengan 

baik, khususnya untuk gerakan lihat atas dan lihat bawah. 

IV.2.3. Pengujian Output Catatan Log 

  

Gambar IV. 5 Catatan pada Sistem (kiri) dan Catatan pada Log (kanan) 

 

Hasil deteksi tercatat dan tersimpan didalam log seperti pada gambar IV.5, sehingga 

memudahkan proses pengecekan pergerakan yang terjadi selama sistem 

berlangsung walaupun sistem telah selesai digunakan. 

IV.3. Pengujian Performa 

Pengujian performa melingkupi pengujian untuk mendeteksi seberapa cepat sistem 

mendeteksi perubahan gerakan, konsumsi daya dan memori yang dibutuhkan 
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selama sistem bekerja. Pengujian dilakukan dengan posisi kamera web berada pada 

titik atas tengah layar. 

IV.3.1. Kecepatan Mendeteksi 

Pengujian dilakukan dengan mendeteksi sebuah video yang telah direkam 

sebelumnya (tidak real-time) untuk mengetahui kecepatan sistem dalam 

mendeteksi setiap gerakan pada setiap frame didalam video. Tabel IV. 15 

merupakan hasil pengujian kecepatan deteksi pergerakan. 

Tabel IV. 15 Kecepatan Deteksi Gerakan 

Kategori Rata-rata per frame (s) Rata-rata per lima frame 

(s) 

Mengerutkan Dahi 0.01 0.01 

Mengangkat Kedua Alis 0.01 0.01 

Lirik Kanan 0.01 0.01 

Lirik Kiri 0.01 0.01 

Normal 0.010139319 0.010443131 

Lihat Atas 0.01 0.01 

Lihat Bawah 0.01 0.01 

Lihat Kanan 0.01 0.011666667 

Lihat Kiri 0.01 0.01 

Lirik Bawah 0.01 0.01 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kecepatan sistem dalam mendeteksi 

setiap gerakan, baik pada setiap frame, maupun setiap lima frame sekali, memiliki 

rata-rata kecepatan deteksi sebesar 0.01 detik. 
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IV.3.2. Konsumsi Daya 

 

Gambar IV. 6 Konsumsi Daya 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak daya yang digunakan saat 

sistem sedang berjalan. Pengujian dilakukan dengan bantuan aplikasi Process 

Hacker 2. Pengujian ini dilaksanakan dengan melihat jumlah persentase konsumsi 

daya yang digunakan oleh sistem pada setiap sepuluh detik selama 45 menit. Durasi 

yang digunakan merupakan durasi yang biasanya digunakan saat ujian berlangsung. 

Hasil dari pengujian ini, menunjukan bahwa system mengonsumsi daya rata-rata 

sebesar 15.88%. Hasil konsumsi daya selama 45 menit pengujian berlangsung, 

dapat dilihat pada Gambar IV.6. 

 

IV.3.3. Konsumsi Memori 

 

Gambar IV. 7 Konsumsi Memori 
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Masih dengan menggunakan aplikasi Process Hacker 2, penggunaan memori pun 

dapat diukur. Selama proses pengujian 45 menit, diketahui bahwa rata-rata 

konsumsi memori yang digunakan oleh sistem adalah sebesar 301.0058 MB. Hal 

ini menunjukan bahwa sistem tidak membutuhkan konsumsi memori yang banyak 

dalam penggunaannya. 
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BAB V   Kesimpulan dan Saran 
 

V.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan sebuah dataset yang berisi pergerakan fitur wajah yang 

berfokus pada area mata alis dan pergerakan kepala; dan sebuah sistem pendeteksi 

gerakan fitur wajah secara real-time sebagai gerakan indikasi kecurangan sekaligus 

dapat mendeteksi liveness dari suatu objek dengan menggunakan metode dinamis. 

Sistem dapat mendeteksi pergerakan fitur wajah dengan akurasi sebesar 94.48% 

dalam keadaan terang dan akurasi sebesar 92.65% dalam kondisi pencahayaan 

dengan lampu ruangan. Sistem tetap dapat mendeteksi pergerakan dengan baik 

dalam jarak 30-70cm dan sistem dapat mendeteksi setiap gerakan dalam rentan 

waktu 0.01 detik. Penggunaan aksesoris pada wajah, seperti kacamata tidak 

mempengaruhi akurasi sistem dalam mendeteksi gerakan yang ada pada area mata 

dan alis, hanya saja aksesoris seperti masker cukup mempengaruhi akurasi sistem 

dalam memprediksi pergerakan kepala ketika melihat ke arah kanan, kiri, atas 

maupun bawah; sehingga menyebabkan wajah tidak dapat terdeteksi oleh sistem. 

Sistem hanya mengkonsumsi daya rata-rata dari CPU sebesar 15.88% dan memori 

rata-rata sebesar 301MB selama 45 menit sistem berjalan.  

 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa kekurangan dan 

menyarankan beberapa pengembangan dan perbaikan untuk penelitian selanjutnya 

yaitu: 

1. Mengimplementasikan system deteksi pergerakan ini untuk membuat 

sistem yang dapat mengatasi permasalahan face spoofing. 

2. Melakukan proses further pre-processing agar dapat mengatasi 

permasalahan penempatan kamera web dan pada kondisi pencahayaan yang 

kurang. 

3. Memperbaiki sistem deteksi wajah sehingga dapat mendeteksi pergerakan 

arah kepala (melihat ke kanan, kiri, atas dan bawah) lebih akurat dan tidak 

dianggap sebagai “no face” atau tidak ada wajah. 
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4. Mengembangkan sistem agar dapat memutuskan bahwa telah terjadi 

kecurangan atau tidak, hanya saja akan membutuhkan dataset baru yang 

berisikan satu kelas berlaku curang dan satu kelas berlaku jujur untuk 

menguji sistem. 

5. Merealisasikan sistem deteksi kecurangan secara keseluruhan dengan 

menambahkan fitur login, pengenalan wajah, dan deteksi metode statis 

untuk memastikan bahwa hanya wajah asli yang dapat mengakses sistem. 
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