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ABSTRAK 

 

Algoritma pendeteksian wajah manusia merupakan suatu algoritma yang 
bertujuan untuk mendeteksi wajah manusia  pada gambar yang memiliki 
karakteristik wajah manusia. Dalam  pendeteksian wajah manusia metode yang 
digunakan adalah haarcascade Classifier.  

Metode haarcascade Classifier dalam pendeteksian wajah manusia  yang 
digunakan untuk mengklasifikasikan wajah  dengan cara setiap masukan 
kemudian dihitung nilai fiturnya menggunakan citra integral. Hasil perhitungan 
ditraining  menggunakan suatu algoritma boosting yang merupakan variasi dari 
algoritma AdaBoost. Hasil training inilah yang digunakan untuk membentuk 
Cascade Classifier, Akan tetapi dalam membantu proses deteksi wajah , terdapat 
juga tahapan-tahapan proses yang diantaranya adalah  grayscale,threshold,dan 
rectangle. Tahapan proses-proses tersebut pada dasarnya untuk merubah gambar 
pixel berwarna menjadi pixel abu-abu (grayscale),untuk merubah pixel berwarna 
menjadi waran hitam putih (threshold) dan untuk menandai hasil  proses 
pendeteksian wajah manusia menggunakan fungsi rectangle .  
 Hasil dari aplikasi deteksi wajah ini akan menghasilkan sub-sub citra baru 
berupa gambar wajah manusia yang sudah terpisah dari gambar asalnya, serta 
dapat menghitung jumlah wajah yang terdeteksi dari  gambar yang diproses. Dari 
20 uji coba dengan aplikasi secara otomatisi yang yang telah dilakukan, 16 uji 
coba dapat di deteksi dengan secara akurat, dengan kriteria wajah  menghadap ke 
depan (frontal), dalam posisi tegak, tidak terhalangi sebagian oleh objek 
lain(wajah, tangan, rambut yang menutupi sebagian wajah, dll) 
 

 

Kata Kunci : Metode Haarcascade Classifier, Deteksi Wajah Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem biometrik  saat ini telah mencapai perkembangan yang luar  biasa 

dalam menggantikan sistem konvensional, Sistem biometrik adalah sistem untuk 

melakukan identifikasi dengan cara menggunakan ciri-ciri fisik atau anggota 

badan manusia, seperti sidik jari, retina mata, suara. Teknologi biometrik ini 

memiliki beberapa kelebihan seperti tidak mudah hilang, tidak dapat lupa, tidak 

mudah dipalsukan, dan memiliki keunikan yang berbeda antara manusia satu 

dengan yang lain. Dalam sistem pengenalan wajah, pendeteksian posisi wajah 

merupakan salah satu tahap yang penting karena di dunia nyata wajah dapat 

muncul di dalam citra dengan berbagai ukuran dan posisi (Fraser F, 2003). 

Wajah manusia menimbulkan masalah bahkan lebih dari benda-benda lain 

karena memiliki karakteristik (pola) yang khas. wajah manusia adalah obyek 

dinamis yang datang dalam berbagai bentuk dan warna (Fraser, F, 2003). Namun 

deteksi wajah manusia dan pelacakan memberikan banyak manfaat dalam 

perkembangan dunia teknologi dewasa ini.Komputer Interaksi Human (HCI) 

sangat bisa menjadi ditingkatkan dengan menggunakan emosi, berpose, dan 

pengakuan isyarat, semua dari yang membutuhkan wajah ,fitur deteksi wajah dan 

pelacakan .Pixels sering membutuhkan analisis untuk skala dan presisi. Viola dan 

Jones merancang algoritma, yang disebut Klasifayer Haar, untuk cepat 

mendeteksi benda, termasuk wajah manusia, menggunakan Haarcascades 
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classifier Ada Boost yang didasarkan pada Haar-seperti fitur dan bukan pixel 

(Viola P &Michael J Jones, 2001). 

Pengenalan karakteristik (pola) wajah manusia merupakan salah satu bidang 

yang sangat menarik untuk diteliti karena sampai sekarang masih belum 

ditemukan suatu metode yang benar-benar sempurna dalam mengenal suatu 

wajah. Hal ini dikarenakan wajah manusia terlalu kompleks, sehingga untuk 

mengembangkan suatu perhitungan yang ideal adalah hal yang sulit. Di dalam 

setiap penelitian tentang pengenalan karakteristik (pola) wajah manusia, pasti 

akan kita temukan sesuatu yang berhubungan dengan image processing dan 

computer vision. Image Processing adalah salah satu jenis teknologi untuk 

menyelesaikan masalah mengenai pemrosesan gambar. Dalam Image Processing, 

gambar yang ada diolah sedemikian rupa sehingga gambar tersebut lebih mudah 

diproses, sedangkan Computer Vision mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

membuat suatu keputusan yang berguna tentang obyek fisik nyata yang didapat 

dari perangkat atau sensor (Viola P &Michael J Jones, 2001). 

Dari sekian banyak metode pengenalan wajah yang telah digunakan, kami 

mencoba untuk mengembangkan metode yang sudah ada yaitu metode 

Haarcascade Classifier. Hal yang paling mendasari dalam pengambilan metode 

Haarcascade Classifier ini adalah karena metode Haarcascade Classifier 

mempunyai kelebihan antara lain dapat merepresentasi image wajah manusia 

dengan sangat rapi,  proses yang cepat,  tingkat keakurasian yang (Viola P 

&Michael J Jones, 2001). 
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Metode HaarCascade Classifier merupakan salah satu metode yang berada di 

library emgu cv. library emgu cv  sendiri merupakan wrapper dari Library 

Open.cv  yang  khusus berjalan di bahasa pemgroman berbasis (.net) contohnya 

seperti C #, VB .net, VC + +, IronPython dll (Seo N, 2007).  

Aplikasi yang akan dibuat menerima input berupa gambar  manusia yang  

memiliki karakteristik  wajah manusia, yang diperoleh dari kamera digital, yang 

kemudian akan ditransfer menjadi digital image dengan format JPEG ke komputer 

untuk diproses. Output dari aplikasi deteksi wajah adalah foto wajah manusia 

yang sudah terpotong dari foto asal. Foto wajah manusia  tersebut akan disimpan 

ke dalam database komputer  untuk keperluan pendataan. 

 Aplikasi deteksi  wajah manusia secara otomatis ini pada dasarnya adalah 

untuk pencarian (identifikasi) posisi wajah manusia  yang akan menghasilkan 

gambar wajah manusia  yang telah terpotong. Pencarian posisi akan dilakukan 

dengan salah satu metode pengolahan citra biner yaitu operasi HaarCascade 

Classifier yang dipadukan dengan karakteristik  wajah manusia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  

1) Menerapkan tahapan proses untuk membuat aplikasi deteksi wajah 

manusia dengan menggunakan visual studio.net 2010. 

2) Menerapkan metode Haarcascade Classifier kedalam pembuatan 

apliakasi deteksi wajah manusia.  
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3) Menerapkan library Emgu Cv  dalam Aplikasi deteksi wajah 

manusia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjaga fokus dari penelitian ini, maka beberapa batasan yang 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1)  Wajah yang akan dideteksi adalah wajah yang menghadap ke depan 

(frontal), dalam posisi tegak, dan tidak terhalangi sebagian oleh 

objek lain. 

2) Pengambilan gambar dilakukan dengan memanggil file dari 

komputer dengan format JPEG dan JPG. (Still  image) 

3) Dengan tahapan proses resize, pendeteksian wajah, rectangle 

,pemotongan (Cropping)  dan penyimpanan (save). 

4) Hasil dari pendeteksian wajah manusia akan di simpan  dengan 

format JPEG dengan resolusi VGA (256 x 256 pixel).  

5) Menggunakan metode HaarCascade Classifier di library Emgu Cv 

(2.4.2.1777) untuk mendeteksi wajah manusia 

6) Bahasa pemrograman yang dipakai adalah visual basic (.net) dengan 

kompiler microsoft visual studio 2010. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah melakukan deteksi wajah manusia 

dengan metode HaarCascade Classifier pada library emgu cv. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Sebagai dasar solusi untuk membantu sistem keamanan seperti keamanan 

log in sistem, identifikasi dan autofikasi, yang akan dapat mengidentifikasi 

wajah secara otomatis. 

2.   Aplikasi deteksi wajah yang berguna untuk mendeteksi wajah manusia 

dengan tingkat akurasi yang tinggi, cepat, dan hasil yang konsisten dalam 

pengujiannya 

3. Dapat mengetahui secara lebih detail teknik pengenalan wajah manusia  

oleh komputer, dengan menggunakan metode  HaarCascade Classifier. 

Pada tools yang terdapat di library Emgu Cv  

4. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk sistem 

pengenal wajah manusia secara otomatis dan dapat dipergunakan untuk 

berbagai keperluan. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data skripsi ini antara lain : 

a) Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi 

kepustakaan guna menunjang pembuatan tugas akhir dengan membaca dan 

mempelajari buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berhubungan dengan 

pengenalan citra berbasis komputer khususnya deteksi wajah manusia. 
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b) Metode Analisis 

Metode analisis dalam penulisan ini mencakup bagaimana menganalisa 

cara kerja algoritma untuk mendeteksi citra wajah manusia secara 

sistematis. 

c)  Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Melakukan perancangan algoritma yang digunakan, perancangan struktur 

data,diagram alur serta interface yang akan digunakan untuk implementasi 

dalam perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian dilakukan 

pengimplementasian ke dalam bahasa pemrograman yang untuk aplikasi.  

d) Pengujian dan Evaluasi Aplikasi 

Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat serta  mengevaluasi 

hasil  yang diperoleh untuk perbaikan aplikasi sehingga dapat mengetahui 

apakah aplikasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

e) Pembuatan Naskah Skripsi 

Melakukan dokumentasi dari semua tahap agar dapat dipelajari untuk 

pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-dasar teori dan metode 

yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain perangkat lunak dan 

implementasinya, hasil pengujian aplikasi termasuk juga perbaikan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Pada penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 

dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 
 

 
 

gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 

bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN : 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : 

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori 

pendukung pembuatan tugas akhir ini. 

 

BAB III    ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM: 

Pada bab ini berisi tentang analisis dan perancangan aplikasi 

dalam pembuatan Tugas Akhir Deteksi Wajah Manusia 

Menggunakan Algoritma Cascade Classifier  Pada Library 

Emgu CV. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : 

Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari aplikasi secara 

keseluruhan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 

pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji coba dapat 

dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisis aplikasi, desain 

aplikasi dan tahap penerapan aplikasi atau implementasi. 

Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan 
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kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi 

sehingga dapat diperbaiki 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 

pengembangan aplikasi. 

DAFTAR PUSTAKA : 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir 

ini. 
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