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ABSTRAK 

 

Era teknologi informasi semakin maju dengan cepat dan tidak dapat dipisahkan dengan yang 

namanya multimedia. Gambar dalam multimedia memegang sebuah peranan penting dalam 

menyampaikan informasi. Kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari sebuah objek tertentu 

hanya dengan menggunakan gambar, contohnya kita mampu mengenali seseorang. Secara kasat 

mata kita bisa langsung mengetahui orang tersebut, namun berbeda jika kita melakukan 

pengenalan wajah orang tersebut dengan menggunakan sebuah mesin komputasi. Sebelum 

mengenali, kita perlu untuk mendeteksi wajah terlebih dahulu. Namun ternyata untuk dapat 

mendeteksi wajah dalam sebuah citra tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak para ilmuan 

melakukan penelitian dan berlomba-lomba menciptakan sebuah solusi agar proses pendeteksian 

wajah dengan mengguakan mesin komputasi berlangsung dengan cepat dan mudah. Salah satu 

penelitian yang telah diakui sebagai metode tercepat dan terakurat untuk mendeteksi wajah 

adalah metode Viola-Jones. Dalam penelitian ini membahas tentang pembuatan sebuah sistem 

deteksi wajah dengan menggunakan metode Viola-Jones. Hasil dari penelitian ini adalah sistem 

dapat mendeteksi wajah dengan baik terhadap data gambar yang berukuran 60 x 60 dengan 

tingkat akurasi sebesar 80,55%. 

 

Kata kunci: Wajah, Deteksi, Algoritma Viola-Jones 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era teknologi informasi semakin maju dengan 

cepat dan tidak dapat dipisahkan dengan yang 

namanya multimedia. Gambar dalam multimedia 

memegang sebuah peranan penting dalam 

menyampaikan informasi. Kita bisa mendapatkan 

sebuah informasi dari sebuah objek tertentu hanya 

dengan menggunakan gambar, contohnya kita 

mampu mengenali seseorang di dalam sebuah foto 

yang terdapat wajah dari orang tersebut. Secara kasat 

mata kita bisa langsung mengetahui orang tersebut, 

namun berbeda jika kita melakukan pengenalan 

wajah orang tersebut dengan menggunakan sebuah 

mesin komputasi. Untuk dapat melakukan 

identifikasi terlebih dahulu harus melakukan proses 

deteksi [1]. Jika wajah mampu terdeteksi oleh 

komputer, maka proses pengenalan akan dilakukan 

dengan mudah. Namun ternyata untuk dapat 

mendeteksi wajah dalam sebuah citra tidak semudah 

yang kita pikirkan. 

Pendeteksian wajah dengan komputer adalah 

topik yang banyak dibahas dan telah berkembang 

selama dua dekade terakhir. Banyak para ilmuan 

melakukan penelitian dan berlomba-lomba 

menciptakan sebuah solusi agar proses pendeteksian 

wajah dengan menggunakan mesin komputasi 

berlangsung dengan cepat dan mudah. Salah satu 

penelitian yang telah diakui sebagai metode tercepat 

dan terakurat untuk mendeteksi wajah adalah metode 

Viola-Jones. Metode ini mempunyai tingkat 

kecepatan deteksi 15 kali lebih cepat dari Rowley-

Baluja- Kanade detector dan sekitar 600 kali lebih 

cepat dari Schneiderman-Kanade detector [2]. 

Meskipun tercepat, metode ini mempunyai arsitektur 

yang cukup rumit. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti 

akan membangun sebuah sistem pendeteksian wajah 

dengan menggunakan metode tersebut. Penelitian ini 

akan mengangkat judul “Implementasi Algoritma 

Viola-Jones untuk Mendeteksi  Wajah Tampak 

Depan”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian pengimplementasian 

metode Viola-Jones ini mencakup berbagai hal, 

sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan dengan memasukkan data 

gambar dengan background yang sama. 

b. Sumber gambar adalah koleksi pribadi peneliti 

dengan format ekstensi gambar adalah .jpg dan 

dengan warna RGB. 

c. Gambar yang diolah adalah gambar yang telah 

dilakukan preprocessing berupa proses crop dan 

resize sehingga memiliki ukuran 50x50 piksel, 

60x60 piksel dan 75x75 piksel. 

d. Sistem akan dibangun dengan memanfaatkan 

data fitur Haar Cascade Frontal Face yang 

berbentuk file xml hasil penelitian [3]. 

e. Sistem akan dibangun dengan menggunakan 

Java NetBeans berbasis GUI. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Menerapkan metode Viola-Jones untuk 

mendeteksi wajah tampak depan. 

b. Mengetahui nilai akurasi hasil penerapan 

metode Viola-Jones dalam mendeteksi wajah 

tampak depan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari sistem deteksi 

wajah pada penelitian ini adalah:  

a. Memberikan alternatif penerapan metode viola-

jones untuk mendeteksi wajah diluar metode 

lain seperti PCA, template matching, 

morphological method dan lain sebagainya 

yang umum digunakan. 

b. Menjadi referensi bagi peneliti lain untuk 

membuat secara mandiri sistem deteksi wajah 

dengan menggunakan metode Viola-Jones. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

Penelitian oleh  Wijanarko, R. dan Eko, N. 

(2017), dengan judul Deteksi Wajah Berbasis 

Segmentasi Warna Kulit Menggunakan Ruang 

Warna Ycbcr & Template Matching. Pada penelitian 

ini membahas tentang melakukan deteksi wajah 

dengan menggunakan segmentasi warna kulit dan 

template matching. Langkah pertama adalah 

membuat model warna kulit dengan  

mentransformasikan ke dalam YCbCr kemudian 

mencari angka rerata warna kulit wajah. Selanjutnya 

membangun distribusi Gaussian untuk crhoma chart 

yang menunjukkan  kemungkinan  warna kulit. 

Adaptive  tresholding  digunakan untuk mempertegas  

area kulit dan bukan kulit yang kemudian disajikan 

dalam citra biner. Segmentasi area kulit dilakukan 

dengan pelabelan. Kandidat wajah diperoleh dari 

perhitungan jumlah lubang pada area kulit 

tersegmentasi,  perhitungan rasio lebar-tinggi wajah 

dan pencocokan dengan template wajah (template 

matcing). Centroid dari wajah yang terdeteksi 

dihitung dan ditempatkan penanda di centroid wajah 

pada citra. Penelitian ini memiliki keakurasian 

mencapai 81,58 % terhadap 76 dataset citra dengan 

bermacam-macam variasi background dan 

pencahayaan [4]. 

Penelitian oleh Sugandi, B. (2018), dengan 

judul Deteksi dan Pelacakan Wajah Berdasarkan 

Warna Kulit Menggunakan Partikel Filter. Penelitian 

ini membahas tentang penggunaan filter warna HSL 

(Hue, Saturation, Luminance) dikombinasikan 

dengan partikel filternya untuk mendeteksi wajah. 

Filter warna HSL akan digunakan untuk mendeteksi 

wajah berdasarkan warna kulit dengan cara mengatur 

threshold, sedangkan artikel partikel filternya akan 

disebar secara random di sekitar wajah yang 

terdeteksi untuk kemudian dihitung bobot tiap 

partikel berdasarkan jarak tiap partikel terhadap 

posisi wajah. setelah itu dilakukan proses resampling 

dan dihitung rata-rata tiap posisi hasil resampling 

tersebut. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata 

kesalahan pelacakan posisi wajah menggunakan 

jumlah partikel filter 100, 200, dan 500 pada sumbu x 

dan y berturut-turut adalah (1.25; 1.02), (0.86; 0.81), 

dan (0.59; 0.57) [5]. 

Penelitian oleh Satriya, A. B. dan Agustini, 

S. (2017), yaitu dengan judul Face Recognition using 

Modified Triangle Method. Pada penelitian ini 

membahas tentang aplikasi yang dapat mendeteksi 

wajah dan mengenali wajah menggunakan metode 

triangle yang dimodifikasi. Pada penelitian ini, untuk 

mendeteksi wajah dilakukan pemrosesan gambar 

dimana semua gambar dijadikan dalam resolusi yang 

sama. Kemudian, metode ini akan melakukan skin 

detection berdasarkan warna kulit dari gambar, non-

face object akan dihapus oleh morphological method  

untuk mendapatkan hanya gambar wajah saja, 

segmentasi wajah, deteksi features point dari wajah 

(mata kanan, mata kiri, dan mulut) dan kemudian 

menghitung Euclidean distance antara masing-

masing fitur wajah. Jarak antara masing-masing fitur 



wajah akan dibandingkan dengan database untuk 

proses pengenalan wajah. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metode ini dapat mencapai 

tingkat keberhasilan 90% dalam deteksi wajah dan 

50% untuk pengenalan wajah [6]. 

Penelitian oleh  Lubis, dkk. (2016), dengan 

judul Implementasi Metode Speed Up Features  

Dalam Mendeteksi Wajah. pada penelitian ini 

membahas tentang sebuah sistem yang dapat 

mendeteksi area wajah yang telah mengalami 

transformasi rotasi, skala dan 2 dimensi 

menggunakan metode Speed-Up Robust Features 

(SURF). Metoda SURF merupakan sebuah metode 

deteksi fitur yang menggunakan keypoint dari sebuah 

gambar, keypoint itu sendiri adalah bagian-bagian 

dari sebuah gambar yang nilainya tetap ketika 

mengalami perubahan skala, rotasi, blurring, 

transformasi 2 dimensi dan pencahayaan. Dari hasil 

penelitian ini, metode SURF dapat mengektraksi nilai 

interest point dengan baik [7]. 

Penelitian oleh Susanti, R. dan Fadillah, N. 

(2019), dengan judul Deteksi Wajah Secara Real 

Time Menggunakan Metode Camshift. Pada 

penelitian ini dibahas tentang deteksi dan penjajakan 

(tracking) wajah dengan menggunakan metode 

Camshift. Camshift merupakan singkatan dari 

Continously Adaptive Mean Shift dan hasil 

pengembangan dari algoritma Mean Shift yang 

dilakukan secara terus menerus untuk melakukan 

adaptasi atau penyesuaian terhadap distribusi 

probabilitas warna yang selalu berubah tiap 

pergantian frame dari video. Dalam metode ini juga 

dilakukan beberapa proses antara lain preprocessing, 

filtering, ektraksi baru kemudian dilakukan 

pencocokan atau pengenalan citra wajah di akhir 

proses. Dan dari hasil penelitian ini semakin jauh 

jarak antara kamera dengan obyek maka semakin 

kecil hasil akurasi pengenalannya, ini dikarenakan 

semakin jauh obyek dengan titik fokus kamera 

semakin kecil piksel dari citra sehingga apabila 

dilakukan resizing menjadi 200 x 200 piksel, maka 

citra akan menjadi blur atau pecah yang akibatnya 

akan berpengaruh terhadap penurunan hasil 

pengenalan [8]. 

 

2.2 Deteksi Objek Viola-Jones 

Metode Viola-Jones merupakan metode 

pendeteksian obyek yang memiliki tingkat 

keakuratan yang cukup tinggi yaitu sekitar 93,7 %  

dengan kecepatan 15 kali lebih cepat dari pada 

detektor Rowley Baluja-Kanade dan kurang lebih 600 

kali lebih cepat dari pada detektor Schneiderman-

Kanade. Metode Viola-Jones menggabungkan empat 

kunci utama yaitu fitur haar-like, Integral Image, 

boosting dengan Adaboost dan Cascade classifier [9]. 

a. Fitur Haar-like 

Fitur haar-like adalah sebuah fitur yang 

melakukan pengambilan piksel pada citra 

dengan membentuk segi empat sederhana yang 

dibagi menjadi dua bagian area atau daerah [3]. 

Berikut pada Gambar 2. 1 adalah fitur haar-like 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2. 1 Fitur Haar-like 

b. Integral Image 

Integral image merupakan salah satu tahap 

paling penting dalam metode Viola-Jones. 

Integral image mereperesentasikan citra baru 

yang digunakan untuk menentukan ada atau 

tidaknya dari fitur haar-like pada sebuah gambar 

secara efisien. Semakin efisien perhitungannya, 

semakin cepat sistem dalam melakukan proses 

deteksi wajah. Berikut pada Persamaan 2. 1 

adalah rumus dari integral image. 

Persamaan 2. 1 Rumus Integral Image 

𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦) + 𝑠(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑠(𝑥 − 1, 𝑦1) +
𝑠(𝑥 − 1, 𝑦 − 1)                                                              (1) 
 

Keterangan: 

𝑠(𝑥, 𝑦) = Jumlah piksel pada daerah 

yang diinginkan 

𝑖(𝑥, 𝑦) = Nilai intensitas diperoleh 

dari piksel citra masukan 

𝑠(𝑥, 𝑦 − 1) = Nilai piksel pada sumbu 𝑦 

𝑠(𝑥 − 1, 𝑦) = Nilai piksel pada sumbu 𝑥 

𝑠(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) = Nilai piksel ujung  

 

c. Adaboost (Adaptive Boosting) 

Viola Jones menggunakan algoritma 

boosting yang merupakan variasi dari algoritma 

AdaBoost. Tujuan dari dilakukannya algoritma 

ini adalah untuk membentuk suatu template 

objek yang akan dideteksi. Untuk mendapatkan 

template objek deteksi harus melalui proses 

pelatihan yang cukup panjang dan lama. 

Spesifikasi komputer akan sangat berpengaruh 

dalam kinerja proses hal ini. Semakin besar 



spesifikasi komputer yang digunakan, semakin 

cepat proses dan waktu yang diperlukan. 

 

d. Cascade Classifier 

Cascaded classifier merupakan suatu 

metode pengklasifikasian bertingkat, dimana 

input dari setiap tingkatan merupakan output 

dari tingkatan sebelumnya. Pada classifier 

tingkat pertama, yang menjadi inputan adalah 

seluruh citra sub-window. Semua citra sub-

window yang berhasil melewati classifier 

pertama akan dilanjutkan ke classifer ke dua, 

dan seterusnya. Apabila suatu sub-window 

berhasil melewati semua tingkat classifier, 

maka sub-window tersebut dinyatakan sebagai 

wajah. Sedangkan untuk sub-window yang 

gagal melewati suatu tingkat classifier akan 

langsung dieliminasi dan dinyatakan sebagai 

bukan wajah (diberhentikan prosesnya dan 

menuju sub-window selanjutnya). Hal ini 

sangat mempercepat proses pengklasifikasian, 

karena jumlah masukan yang diterima di setiap 

classifier akan semakin berkurang. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan pada Gambar 2. 2 berikut 

ini. 

 

 

Gambar 2. 2 Diagram Tahapan Cascade Classifier 

 
Sedangkan untuk langkah-langkah 

melakukan algoritma Viola-Jones dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan fitur wajah yang merupakan 

fitur haar-like. 

2. Merubah gambar yang berwarna RGB 

menjadi grayscale. 

3. Menghitung integral image dari gambar 

yang telah diubah menjadi grayscale. 

4. Mengaplikasikan fitur haar-like terhadap 

gambar yang telah diubah menjadi 

grayscale. 

5. Menghitung delta area gambar terhadap 

fitur. 

6. Mencari daerah yang positif wajah 

berdasarkan perhitungan dengan fitur yang 

sebelumnya. 

  

2.3 Haarcascade Template File 

Dalam penelitian ini, fitur wajah diambil dari 

file xml yang bersumber dari 

https://github.com/opencv/opencv/blob/master/data/

haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml. 

Template ini memiliki 26 tahap atau stagei cascade, 

yaitu tahap 0 sampai tahap 25. Tahapan disini 

menunjukkan jumlah tingkatan classifier yang 

digunakan dalam template ini. Jadi setiap citra sub-

window akan melewati masing-masing tahapan 

tersebut untuk diseleksi. Jika sub-window tersebut 

berhasil mencapai keseluruhan tahapan dari awal 

sampai akhir, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sub-window tersebut merupakan citra wajah 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini antara lain 

adalah data gambar digital wajah sebanyak 36 gambar 

dengan jumlah dan pengkategorian kondisi sebagai 

berikut:  

a. Enam wajah tanpa ekspresi dengan posisi wajah 

di sebelah kiri gambar. 

b. Enam wajah tanpa ekspresi dengan posisi wajah 

di sebelah tengah gambar. 

c. Enam wajah tanpa ekspresi dengan posisi wajah 

di sebelah kanan gambar. 

d. Enam wajah ekspresi gigi terlihat dengan posisi 

wajah di sebelah kiri gambar. 

e. Enam wajah ekspresi gigi terlihat dengan posisi 

wajah di sebelah tengah gambar. 

f. Enam wajah ekspresi gigi terlihat dengan posisi 

wajah di sebelah kanan gambar. 

Selain menggunakan 36 data gambar di atas, 

sistem juga akan diuji pada data gambar dengan latar 

belakang yang ramai dan bervariasi sebagai 

pembuktian pengujian. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan proses 

pengumpulan informasi dengan mengambil 

informasi dari jurnal, skripsi dan sumber lain 

yang sesuai dengan kasus deteksi wajah. 

b. Mengumpulkan Data 

Hal pertama yang dilakukan pada pada 

tahap mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah menyiapkan tempat kamera serta tempat 

foto atau studio kecil dengan warna latar 

belakang yang sama. Setelah itu akan dilakukan 

proses pemotretan objek wajah manusia. 

c. Mempersiapkan Data 

Setelah semua data terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah melakukan proses 

preprocessing. Proses preprocessing dalam 

penelitian ini adalah melakukan cropping dan 

resizing pada data gambar. Gambar akan dicrop 



dengan mengambil daerah dampai sebatas dada 

objek. Setelah itu akan diresize ukurannya 

menjadi 50x50 piksel, 60x50 piksel, dan 75x75 

piksel. 

d. Desain Sistem 

Pada Gambar 3. 1 berikut ini adalah 

desain sistem dalam penelitian ini secara garis 

besar. Beberapa tahapan seperti integral image, 

perhitungan fitur, dan mencari luas daerah 

overlap akan dijelaskan secara terperinci pada 

bab selanjutnya. 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Sistem 

e. Implementasi 

Implementasi adalah proses pembuatan 

sistem dari hasil rancangan yang telah dibuat 

sebelumnya. Dalam sistem deteksi wajah yang 

akan dibangun, sistem dibangun dengan 

menggunakna bahasa pemrograman Java. 

f. Revisi Program 

Revisi program adalah proses yang harus 

dilakukan setelah proses implementasi atau 

pengkkodean sistem telah selesai dibuat sampai 

akhir. Proses ini dilakukan jika terdapat 

kesalahan dalam pengkodean atau sistem tidak 

berjalan seperti yang seharusnya. Maka dari itu 

harus dilakukan proses revisi program agar 

sistem dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan 

desain yang telah dibuat. 

g. Pengujian 

Sistem deteksi wajah yang telah selesai 

dibangun kemudian dilakukan pengujian untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi pada sistem 

yang dibangun bekerja dengan semestinya atau 

tidak. Pengujian yang dilakukan menggunakan 

pengujian black box dan pengujian tingkat 

keakurasian sistem yang dibangun 

dibandingkan dengan sistem koreksi secara 

konvensional. 

 

4. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Analisa Sistem 

Sistem deteksi objek wajah yang berjalan 

tanpa algortima viola-jones melakukan deteksi objek 

dengan melakukan komputasi dari tiap piksel dalam 

gambar ditiap prosesnya. Cara komputasi ini dinilai 

cukup berat dan lambat karena jumlah komputasi 

yang dilakukan akan menjadi sangat banyak. 

Sehingga sistem dengan metode deteksi objek selain 

viola-jones akan membutuhkan perangkat keras yang 

cukup kuat untuk menjalankannya. Hal ini menjadi 

kelemahan yang dimiliki sistem menggunakan 

metode deteksi objek selain viola-jones. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 4. 1 berikut ini. 

 

 

Gambar 4. 1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Metode viola-jones digunakan karena metode 

ini dipercaya merupakan algortima deteksi objek 

yang paling ringan proses komputasinya dibanding 

metode lain. Hal ini dapat terjadi karena metode 

viola-jones memanfaatkan perhitungan nilai integral 

image bukan perhitungan per-piksel seperti pada 

metode deteksi objek lain. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 4. 2 berikut ini. 

 

Gambar 4. 2 Analisis Sistem yang Diusulkan 

4.2 Rancangan Sistem 

Rancangan perangkat lunak yang akan 

dibangun berupa rancangan diagram alir (flowchart) 

dari tiap algotima yang digunakan dalam metode 

deteksi wajah viola-jones serta rancangan antar muka 

perangkat lunak. 

1. Diagram Alir 

Diagram alir menggambarkan alur kerja 

penerapan metode viola-jones pada perangkat 

lunak yang akan dibangun. Dalam penelitian ini 

digunakan lima diagram alir untuk 

menggambarkan kesulurah alur kerja perangkat 

lunak. Diagram yang pertama adalah diagram 



integral image, seperti pada Gambar 4. 3 berikut 

ini. 

 

 

Gambar 4. 3 Diagram Alir Integral Image 

Integral image adalah proses pertama yang harus 

dilakukan. Setelah proses pembuatan array 

integral image selesai dilakukan, dilanjutkan 

dengan proses scalling fitur untuk proses deteksi 

wajah. Proses ini dilakukan dengan melakukan 

perulangan beberapa kali. Dalam tiap perulangan, 

nilai ukuran fitur diperbesar sejumlah nilai skala 

yang telah ditetapkan. Proses ini dapat dilihat 

dalam Gambar 4. 4 berikut ini. 

 

Gambar 4. 4 Diagram Alir Scalling Fitur 

Di tengah proses scalling fitur diatas, dilakukan 

proses deteksi objek wajah menggunakan metode 

haar cascading. Proses haar cascading ini 

melihat gambar dalam beberapa area fitur. Di tiap 

area tersebut dilakukan pemeriksaan nilai piksel 

dalam beberapa stage dengan beberapa weak 

classifier di setiap stage tersebut. Proses ini 

memeriksa apakah nilai area piksel sesuai dengan 

nilai ambang batas (treshold) yang ditentukan 

dalam tiap weak classifier di suatu stage. Apabila 

nilai tersebut sesuai (berada di bawah atau sama 

dengan) ambang batas, maka pemeriksaan akan 

dilanjut ke stage berikutnya. Apabila tidak, maka 

area tersebut akan langsung ditolak dan proses 

pemeriksaan akan dilanjutkan ke area selanjutnya. 

Proses ini digambarkan pada diagram alir dalam 

Gambar 4. 5 berikut ini. 

 

 

Gambar 4. 5 Deteksi Wajah Haar Cascading 

Proses deteksi dengan haar cascading diatas akan 

menghasilkan keluaran berupa array yang berisi 

daerah-daerah temuan. Setiap daerah-daerah 

temuan tersebut kemudian dihitung nilai luas 

daerah piksel yang saling tumpang tindih 

(overlap). Dari nilai luas tersebut selanjutnya 

dicari daerah temuan dengan nilai luas daerah 

tumpang tindih terbesar. Daerah tersebut akan 

diambil sebagai daerah keputusan lokasi deteksi 

wajah. Keseluruhan proses pencarian nilai luas 

daerah tumpang tindih ini dapat dilihat dalam 

Gambar 4. 6 berikut ini. 

 



 

Gambar 4. 6 Diagram Alir Daerah Overlap 

 

5. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

5.1 Implementasi 

Perangkat lunak penerapan metode viola-

jones yang dibangun dalam penelitian ini hanya 

memiliki satu form. Dalam form ini terdapat sembilan 

tombol, satu text field, satu list, satu text area, dan 

lima buah canvas. Untuk lebih jelasnya bisi dilihat 

pada Gambar 5. 1 berikut ini. 

 

 

Gambar 5. 1 Tampilan Interface 

5.2 Pembahasan 

a) Pengujian 

Tahap pengujian atau testing dilakukan setelah 

selesai tahap pembuatan sistem dan seluruh data 

telah dimasukkan. Sistem akan menguji gambar 

yang sama dengan ukuran yang berbeda, yaitu 

ukuran 50 x 50 piksel, 60 x 60 piksel, 75 x 75 

piksel serta ditambahkan dengan pengujian 

gambar wajah dengan latar belakang yang 

berwarna ramai. Berikut pada Tabel 5. 1 berikut 

ini. 

 

Tabel 5. 1 Pengujian Gambar Ukuran 60x60 Piksel 

Wajah Asli Daerah 

Temuan 

Daerah Hasil 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Setelah sistem diuji coba pada gambar dengan 

ukuran 50x50 piksel, 60x60 piksel, dan 75x75 

piksel, selanjutnya sistem diuji coba pada 

gambar dengan latar belakang yang ramai. 

Pengujian sistem pada gambar dengan latar 

belakang ramai di sini bertujuan untuk 

melakukan pengujian terhadap sistem yang 

dibangun apakah bisa digunakan untuk 

mendeteksi wajah pada latar belakang ramai 

atau tidak. Pengujian pada gambar dengan latar 

belakang ramai bisa dilihat pada Tabel 5. 2 

berikut ini. 

 

 



Tabel 5. 2 Pengujian Sistem pada Gambar Latar Belakang 

Ramai 

Wajah Asli Daerah 

Temuan 

Daerah Hasil 

   

   

   

   

   
 

b) Hasil Perhitungan Akurasi 

Hasil pengujian sistem mendapatkan hasil 

yaitu pengujian gambar 50 x 50 piksel 

didapatkan 19 gambar terdeteksi wajah 

dengan benar. Untuk pengujian gambar 

dengan ukuran 60 x 60 piksel didapatkan 29 

gambar yang terdeteksi daerah wajah tampak 

depan dengan benar. Sedangkan untuk gambar 

dengan ukuran 75 x 75 piksel didapatkan 10 

gambar yang terdeteksi dengan benar. Dari 

hasil tersebut dapat dihitung nilai akurasinya 

dan berikut adalah perbandingannya, bisa 

dilihat pada Tabel 5. 3 berikut ini. 

Tabel 5. 3 Hasil Perhitungan Akurasi 

No. 

Ukuran Piksel 

Gambar (satuan 

piksel) 

Tingkat 

Akurasi 

1 50 x 50 52,77% 

2 60 x 60 80,55% 

3 75 x 75 20,78% 

 

 

 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian ini didapatkan 

beberapa kesimpulan antara lain: 

1) Pembuatan sistem pendeteksian wajah 

dengan algoritma Viola-Jones dapat 

terimplementasikan dengan baik. 

2) Pengujian sistem yang dilakukan pada data 

gambar dengan ukuran 50 x 50 piksel 

mempunyai nikai akurasi yang lebih kecil 

dari pada pengujian sistem terhadap data 

gambar dengan ukuran 60 x 60 piksel, 

sedangkan pengujian sistem terhadap data 

gambar dengan ukuran 75 x 75 piksel 

mempunyai nilai akurasi yang jauh lebih 

kecil dari kedua pengujian yang dilakukan 

sebelumnya.  

3) Sistem yang dibuat oleh peneliti dapat 

mengenali gambar dengan sangat baik pada 

data gambar dengan ukuran 60 x 60 piksel. 

4) Sistem dapat digunakan untuk melakukan 

pendeteksian wajah pada data gambar 

dengan latar belakang yang lebih ramai dan 

bervariasi. 

6.2 Saran 

Adapun saran untuk mengembangkan sistem ini 

adalah: 

1) Sistem dapat dikembangkan untuk 

melakukan deteksi wajah lebih dari satu 

wajah dalam satu gambar dan dengan latar 

belakang yang lebih ramai. 

2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

membangun sistem dengan menggunakan 

metode lain seperti metode R-CNN setelah 

itu membandingkan hasil pengujian sistem 

R-CNN dengan hasil pengujian sistem 

menggunakan algoritma Viola-Jones. 

3) Sistem dapat dikembangkan menjadi sebuah 

sistem dapat melakukan identifikasi pemilik 

wajah.  
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