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ABSTRAK 

Penerapan teknologi deteksi wajah telah digunakan pada berbagai aplikasi, namun pada 
implementasinya perlu dilakukan penelitian untuk menghitung jumlah objek bergerak yang berfluktuasi. 
Penelitian ini menggunakan sistem deteksi wajah metode Viola Jones dengan menggunakan algoritma 
haar cascade classifier dengan pose wajah secara tegak lurus. Pose, ekspresi, jarak dan gerakan wajah  
berpengaruh terhadap keberhasilan mendeteksi, namun secara umum hasil penelitian memperlihatkan 
kemampuan sistem menghitung fluktuasi  jumlah wajah dengan kecepatan kurang dari 1 ( satu) detik 
menggunakan Usbcam berkualitas HD. 

Kata Kunci : Deteksi wajah, haar Cascade, Viola-Jones   

 

PENDAHULUAN 

      Saat ini pemanfaatan pengolahan citra dan komputer visi yang banyak dikembangkan adalah 
sistem deteksi wajah manusia ( face detection ). Sistem deteksi wajah bisa digunakan pada objek 
diam maupun objek bergerak secara realtime yang diambil dari  kamera.  Pemanfaatan deteksi 
wajah sebagai pencacah objek juga telah dilakukan, namun belum ditemukan penelitian sistem 
penghitung objek yang jumlahnya bersifat fluktuatif menggunakan deteksi wajah. Oleh karena 
itu, penelitian ini akan diarahkan kepada sistem penghitung fluktuasi jumlah wajah sebagai objek 
bergerak.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Citra dan Video 

Citra direpresentasikan oleh matriks data yang memuat ber-baga i inf ormasi tentang nilai fungsi 
citra tersebut. Dengan kata lain, citra yang tampak oleh mata kita sebenarnya merupakan kum-
pulan nilai-nilai tertentu yang membentuk suatu pola berdasarkan keadaan yang telah 
dikondisikan. Berbagai tingkatan derajat ke-abuan yang lazim digunakan adalah 1 bit, 4 bit, 8 
bit, 16 bit, 24 bit, 32 bit dengan representasi nilai-nilai intensitas yang berbeda untuk masing-
masing format pixel yang dikandungnya.                                 

   

B. RGB Image dan Grayscale 

 RGB merupakan suatu model warna yang terdiri dari warna merah (Red), hijau (Green), dan biru 
(Blue), yang digabungkan kemudian menghasilkan suatu susunan warna yang luas. Setiap warna 
dasar, misalnya warna merah, dapat diberi rentang nilai. Suatu triplet dengan nilai 67, 228 dan 

mailto:munawir.ridwan@gmail.com


PROSIDING – Kajian Ilmiah Dosen Sulbar  ISBN: 978-602-60838-1-4 
2017 
_____________________________________________________________________________ 

220 | Hal  Forum Dosen Indonesia – DPD Sulbar 
 

180 berarti akan mengeset nilai R ke nilai 67, G ke nilai 228 dan B k nilai 180. Angka-angka 
RGB ini yang disebut color values. Pada format .bmp citra setiap pixel pada citra 
direpresentasikan dengan dengan 24 bit, 8 bit untuk R, 8 bit untuk G dan 8 bit untuk B, dengan 
pengaturan seperti pada gambar 2.1 (Fatta dan Hanif., 2007). 

 

 

   

Gambar 2.1. Model Citra RGB (Fatta dan Hanif., 2007). 

 

C. Deteksi Tep (Edge Detection) 

Tepi (edge) adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak (besar) dalam jarak 
yang singkat  Ada tiga macam tepi yang terdapat di dalam citra digital, yaitu : Tepi curam  

Tepi dengan perubahan intensitas yang tajam. Arah tepi berkisar 90o. 

1. Tepi landai 

Disebut juga tepi lebar, yaitu tepi dengan sudut arah yang kecil. Tepi landai dapat dianggap terdiri 
dari sejumlah tepi-tepi lokal yang lokasinya berdekatan. 

2. Tepi yang mengandung derau (noise) 

Umumnya tepi yang terdapat pada aplikasi computer vision mengandung derau. Operasi 
peningkatan kualitas citra (image enhancement) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum 
pendeteksian tepi. 

 

 

D. Metode Viola Jones 

      Metode Viola-Jones, yaitu metode yang menggabungkan Haar feature, integral image, 
algoritma boosting, dan klasifikasi bertingkat (cascade classifier). Gambar 2.2 memperlihatkan 
model fitur haar untuk mengenali wajah. 



PROSIDING – Kajian Ilmiah Dosen Sulbar  ISBN: 978-602-60838-1-4 
2017 
_____________________________________________________________________________ 

221 | Hal  Forum Dosen Indonesia – DPD Sulbar 
 

 

Gambar 2.2. Model fitur Haar untuk mengenali wajah 

 

Haar Cascade Classifier 

      Fitur yang digunakan oleh Viola dan Jones didasarkan pada Wavelet Haar. Adanya fitur Haar 
ditentukan dengan cara mengurangi rata-rata piksel pada daerah gelap dari rata-rata piksel pada 
daerah terang. Jika nilai perbedaannya itu diatas nilai ambang atau threshold, maka dapat 
dikatakan bahwa fitur tersebut ada.  

 

IMPLEMENTASI PROGRAM 

Adapun tampilan sistem yang dibuat terdiri atas dua bagian utama, yaitu : 

1. Tampilan konsol memperlihatkan fluktuasi jumlah wajah terdeteksi, durasi mendeteksi 
wajah ( t ) dan jumlah frame per detik ( fps ). Tampilannya dapat dilihat pada gambar 3.1. 

2. Tampilan Objek memperlihatkan wajah yang terdeteksi. Wajah yang terdeteksi akan 
diberi kotak berwarna hijau. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 3.1.            
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Gambar 3.1. Tampilan Wajah terdeteksi dan Konsol 

 

Hasil pengambilan data yang dilakukan oleh sistem akan disimpan ke database. Adapun contoh 
tampilan database dapat dilihat pada table 3.1. 

 

Tabel 3.1. Hasil Pengambilan data yang tersimpan di database 

Waktu Pengambilan Data Jumlah 
Wajah fps t ( detik ) 

9/14/2015 0:04 4 167.813313 0.042544 

9/14/2015 0:04 3 166.476984 0.067988 

9/14/2015 0:04 4 165.841437 0.03504 

9/14/2015 0:04 3 164.371839 0.05232 

9/14/2015 0:04 4 164.47953 0.025378 

9/14/2015 0:04 3 163.341751 0.062786 

9/14/2015 0:04 4 163.000901 0.074596 

9/14/2015 0:04 3 162.164422 0.092045 

9/14/2015 0:04 4 162.247101 0.027269 

9/14/2015 0:04 5 158.320495 0.046994 

9/14/2015 0:04 4 158.576226 0.063972 

9/14/2015 0:04 5 157.275098 0.037268 

9/14/2015 0:04 4 153.481248 0.068642 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

       Secara umum hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem dan penghitung objek 
bergerak dengan menggunakan deteksi wajah berhasil mendeteksi dan menghitung jumlah wajah 
yang fluktuatif dengan cepat dan sangat baik.  

      Sistem pendeteksi  dan penghitung jumlah wajah ini masih memerlukan penelitian lebih 
lanjut yang mampu mendeteksi pose kemiringan wajah diatas 45o. Implementasi metode deteksi 
dan penghitung wajah yang lain juga diharapkan untuk memperoleh perbandingan hasil dan 
kinerja sistem.  
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