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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Era teknologi informasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari multimedia 

yaitu dimana data dan informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi 

juga dapat disajikan dalam bentuk gambar, audio(bunyi,suara,musik) dan video. 

Citra (image) sebagai salah satu komponen multimedia memegang peranan sangat 

penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang 

tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Sekarang ini 

model wajah manusia melalui citra foto dapat diperoleh dengan cepat melalui 

teknologi kamera digital atau camcorders . 

Beberapa tahun terakhir ini, deteksi wajah dan fitur manusia menjadi 

sangat penting dalam perkembangan ilmu pengolahan citra digital. Penelitian 

tersebut telah banyak dilakukan dengan kelebihan dan kekurangannya. Dari 

sebuah wajah, banyak informasi fitur yang dapat dibaca, misalnya mata, hidung, 

dan mulut. Karena alasan ini, maka sebuah metode pendeteksian wajah harus bisa 

menangani berbagai permasalahan. Sasaran pendeteksian wajah adalah untuk 

menentukan “ya” atau “tidak” adanya wajah dalam sebuah gambar. Dalam kasus 

penentuan lokasi wajah, tujuanya adalah untuk mendeteksi letak posisi dari fitur 

wajah manusia misalnya mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan metode 

pendeteksian wajah.  

Hal yang sering menjadi permasalahan dalam pendeteksian wajah yaitu 

Intensitas, ada tiga jenis intensitas: warna, derajat keabuan, dan biner.  Pose, yaitu 

berhubungan dengan letak posisi dari obyek wajah pada suatu gambar seperti 

permukaan wajah menghadap frontal kedepan kamera atau sebaliknya. Komponen 

struktural, yaitu berhubungan dengan permukaan wajah seperti jenggot, kumis, 

dan memakai atau tidak memakai kacamata atau aksesoris. Perputaran gambar, 

yaitu berhubungan dengan posisi wajah dalam suatu gambar. Ekspresi wajah, 

yaitu berhubungan dengan ekspresi wajah seseorang. Intensitas yang tak wajar, 

yaitu seperti yang terdapat pada gambar dan film cartoon dimana terdapat bentuk 

wajah yang tidak wajar. Kondisi wajah, yaitu keadaan dimana wajah memakai 
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aksesoris seperti memakai syal, topi dll. Kekuatan penerangan cahaya, yaitu 

berhubungan dengan posisi sumber penerangan ke wajah. 

 Pengambilan kesimpulan skripsi ini dilakukan untuk mendeteksi fitur 

wajah menggunakan perhitungan Integral image for feature dimana perhitungan 

ini digunakan untuk menentukan fitur wajah melalui mata, hidung, dan mulut 

kemudian dari morfologi inilah kita dapat mendeteksi wajah dengan 

menggunakan metode perhitungan Rectangle filter. Metode perhitungan ini 

merupakan pengembangan dari metode Integral image itu sendiri yang 

diperkenalkan oleh Viola dan Jones. Metode ini digunakan untuk mencari  jumlah 

nilai piksel dari white area dan shaded area.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara mendapatkan obyek dari wajah.  

2. Bagaimana cara mengekstraksi fitur-fitur dari wajah.  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini kami hanya mendeteksi wajah berdasarkan fitur 

wajah yaitu mata, hidung, dan mulut. 

2. Dalam penelitian ini kami hanya menggunakan metode Rectangle filter 

pengembangan dari metode  Integral image oleh Viola dan Jones. 

3. Dalam penelitian ini kami  hanya meneliti image Bitmap. 

4. Dalam penelitian ini kami menggunakan bahasa pemograman java dengan 

menggunakan Neatbeans IDE 7.0.1. 

5. Ukuran piksel dibatasi sampai 1024x1024. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah seperti di atas adalah: 
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1. Mengetahui bagaimana cara kerja metode Integral image for feature 

extraction. 

2. Mengetahui deteksi objek wajah dengan menggunkan metode Rectangle 

filter  

1.5 Metodologi 

 Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literatur yang 

berhubungan dengan: ekstraksi fitur menggunakan metode rectangle 

filter untuk mendeteksi wajah. Sedangkan literatur yang digunakan 

berasal dari: paper, buku referensi, jurnal dan dokumentasi dari 

internet. Setelah mendapatkan literatur yang dibutuhkan maka 

dilakukan pemahaman yang menyeluruh pada literatur tersebut. 

 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengumpulan citra wajah yang memiliki 

kondisi intensitas cahaya rata-rata cukup baik, dari basisdata dengan 

basisdata yang memiliki intensitas cahaya sangat tinggi, dimana citra 

wajah ada yang memakai aksesoris seperti kacamata dan dari 

beberapa citra yang diambil dari internet 

 

1.5.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak ekstraksi 

fitur menggunakan metode rectangle filter untuk mendeteksi wajah. 

Tahap ini dibagi menjadi dua langkah, langkah yang pertama proses 

ekstraksi fitur pada wajah seperti mata, hidung, dan mulut 

menggunakan metode rectangle filter untuk pengambailan pixel dan 

langkah yang kedua proses windowing untuk pendeteksian wajah.  

 

1.5.4 Pembuatan Aplikasi 

Tahap ini akan dilakukan proses implementasi berdasarkan 

rancangan yang telah dibuat. Aplikasi yang telah dirancang, 
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diimplementasi dengan menggunakan bahasa pemograman java 

NeatBeans IDE 7.0.1. 

 

1.5.5 Ujicoba dan Analisa 

Tahap ini dilakukan ujicoba dan analisa terhadap perangkat 

lunak yang telah dibuat untuk mengetahui kemampuan dan keakuratan 

algoritma yang dipakai. Uji dilakukan pada proses pencarian nilai 

threshold terhadap algoritma ekstraksi fitur menggunakan metode 

rectanggle filter. Dimana dalam ujicoba ini menggunakan 20 citra dari 

basisdata. Dari hasil ujicoba tersebut akan dilakukan analisa dengan 

menggunakan precission dan recall. 

 

1.5.6 Pembuatan Dokumentasi 

Tahap ini dilakukan penulisan buku Tugas Akhir yang 

merupakan dokumentasi dari teori penunjang, perancangan perangkat 

lunak, pembuatan perangkat lunak dan dokumentasi dari ujicoba dan 

analisa, beserta kesimpulan dan saran. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar 

perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang dibahas menjadi mudah 

dipahami, jelas dan sistematis untuk tiap-tiap subbab bahasan.  

Bab 1 Pendahuluan  

Bab ini berisikan gambaran umum yang membahas latar belakang, tujuan 

yang akan dicapai, permasalahan yang dihadapi dan batasannya, metodologi 

dan sistematika penulisan.  

 

Bab 2 Dasar Teori  

Bab ini berisikan dasar ilmu yang mendukung pembuatan aplikasi ekstraksi 

fitur menggunakan metode rectangle filter untuk mendeteksi wajah, yang 

meliputi penjelasan mengenai algoritma ekstraksi fitur menggunakan 

rectangle filter dan pendeteksian wajah menggunakan windowing. 
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Bab 3 Perancangan Perangkat Lunak  

Bab ini berisikan desain algoritma, desain proses dan desain antarmuka dari 

sistem ekstraksi fitur menggunakan metode rectangle filter untuk mendeteksi 

wajah.  

Bab 4 Implementasi  

Bab ini berisikan proses implemetasi dari desain-desain sistem yang sudah 

dibuat pada Bab 3.  

Bab 5 Ujicoba dan Analisa Hasil  

Bab ini membahas hasil ujicoba yang telah dilakukan dan melakukan analisis 

terhadap hasil ujicoba. 

Bab 6 Simpulan dan Saran  

Bab ini berisikan simpulan yang diambil dari pengerjaan tugas akhir dan 

berisi saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 


