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ABSTRAK 

Kejahatan merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi kota-kota besar. 

Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah pencurian. Banyak 

pencuri pulang ke rumah menggunakan kunci duplikat atau menggunakan metode 

khusus untuk membuka kunci pintu. Oleh karena itu diperlukan suatu alat yang 

mampu mengantisipasi terjadinya pencurian yaitu suatu sistem yang menggunakan 

kunci khusus. Kunci yang hanya identik dengan pemilik rumah, salah satunya adalah 

bagian muka. Pada tugas akhir ini dibuat sistem keamanan pintu dengan 

menggunakan pengenalan wajah sebagai kunci pembuka pintu. Metode yang 

digunakan pada alat ini adalah metode pengenalan wajah. Langkah utama dalam 

pengenalan wajah adalah deteksi wajah. Firebase sebagai penyimpanan database. 

Citra wajah pengguna akan diambil menggunakan Modul ESP32-CAM. Gambar yang 

diambil disimpan dalam database laptop dan dicocokkan dengan database yang ada. 

Kata kunci : Keamanan Pintu, Pengenalan wajah, ESP32-CAM 
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Abstract 

Crime is one of the classic problems facing big cities. One type of crime that is 

rampant today is theft. Many thieves return home using duplicate keys or using 

special methods to unlock doors. Therefore we need a tool that is able to anticipate 

the occurrence of theft, namely a system that uses a special key. Keys that are only 

identical to the owner of the house, one of which is the front. In this final project, a 

door security system is made using facial recognition as the key to open the door. The 

method used in this tool is the facial recognition method. The main step in face 

recognition is face detection. Firebase as database storage. The user's face image 

will be taken using the ESP32-CAM Module. The captured images are stored in the 

laptop database and matched with the existing database. 
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