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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi yang amat pesat, menuntut pula adanya 

otomatisasi dan efisiensi dalam memperoleh informasi. Hal ini didukung pula oleh 

perkembangan mobile device atau perangkat bergerak seperti tablet dan smartphone 

yang semakin memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai aktifitas. 

Perkembangan mobile device pada saat ini lebih mengarah kepada 

perkembangan smartphone. Di mana smartphone sendiri merupakan mobile device 

yang dijalankan dengan system operasi yang menggabungkan sebagian besar 

fungsi- fungsi utama pada cellular phone, personal digital assistant (PDA), pemutar 

audio, global positioning system (GPS), personal computer (PC) dan kamera digita l 

sehingga mendukung komputasi yang lebih kompleks. Dari beberapa sistem operasi 

yang banyak digunakan oleh smartphone saat ini, salah satunya adalah sistem 

operasi Android yang dikembangkan oleh Google.  

Human counter adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur 

jumlah dan arah orang yang melintasi atau melewati suatu bagian tertentu.  Secara 

umum, human counter digunakan untuk mendapatkan data dari jumlah orang pada 

area tertentu dan mendeteksi pergerakan mereka [1] 

Deteksi wajah (face detection) merupakan salah satu domain dalam aplikasi 

computer vision. Deteksi wajah didasarkan pada identifikasi dan menemukan lokasi 

citra wajah manusia dalam gambar terlepas dari ukuran, posisi, dan kondisi [2]. 

Deteksi wajah (face detection) adalah salah satu tahap awal yang sangat penting 

dalam sistem pengenalan wajah (face recognition) yang digunakan dalam 

identifikasi biometric. Deteksi wajah juga dapat digunakan untuk pencarian atau 

pengindeksan data wajah dari citra atau video yang berisi wajah dengan berbagai 

ukuran, posisi, dan latar belakang [3]. 

OpenCV (open source computer vision) adalah library open source berlisens i 

BSD yang berisi ratusan algoritma pengolahan computer vision. Library ini 

memiliki lebih dari 2.500 algoritma yang telah dioptimalkan, yang mencakup set 

komprehensif computer vision baik klasik maupun modern dan algoritma machine 
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learning. Algoritma ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali wajah, 

mengidentifikasi objek, mengklasifikasikan tindakan manusia  dalam video, track 

camera movements, tracking objek bergerak, ekstraksi model  objek 3D, 

menyatukan bagian-bagian gambar untuk menghasilkan citra beresolusi  tinggi, 

menemukan gambar yang sama dari database gambar, menghapus mata merah  dari 

gambar yang diambil menggunakan flash, mengikuti gerakan mata, mengena li  

pemandangan dan membangun penanda untuk melapisinya dengan augmented 

reality, dan  lain sebagainya.  

Perhitungan manual dengan menggunakan tenaga manusia tentunya memilik i 

beberapa kelemahan diantaranya, human error, validitas data serta tingkat 

efisiensinya. Oleh sebab itu diperlukan sebuah perangkat yang dapat menggantikan 

peran manusia dalam melakukan perhitungan tersebut. Aplikasi yang akan 

dibangun nantinya memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan jumlah 

manusia bedasarkan wajah. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat tugas akhir 

dengan judul “HUMAN COUNTER DENGAN METODE FACE 

DETECTION MENGGUNAKAN OPENCV PADA PLATFORM 

ANDROID”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya: 

a) Bagaimana membangun aplikasi human counter dengan metode face detection 

pada platform android? 

b) Bagaimana menghitung jumlah wajah sehingga didapat data yang valid? 

c) Bagaimana mengaplikasikan library opencv sehingga dapat digunakan untuk 

mengenali wajah untuk kemudian dihitung jumlahnya? 

1.3 Tujuan 

Beberapa tujuan yang terdapat pada penyusunan tugas akhir ini, diantaranya 

adalah: 

a) Merancang aplikasi human counter dengan menggunakan metode face 

detection pada platform android 

b) Mengimplementasikan library opencv pada aplikasi yang dibangun 
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c) Menghitung jumlah wajah pada aplikasi yang dibangun 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan masalah pada 

penelitian ini, adalah: 

a) Aplikasi yang dibangun hanya diterapkan pada sistem operasi android 

b) Data yang didapat hanya berupa integer 

c) Wajah yang dideteksi hanya wajah dengan kepala tegak lurus kedepan 

d) Gambar yang digunakan sebagai masukan hanya gambar dengan resolusi 

maksimal 1024px x 1024px 

1.5 Metodologi 

Adapun metodologi yang digunakan pada pembuatan tugas akhir ini, antara 

lain sebagai berikut: 

a) Analisa 

Tahap ini merupakan tahap awal di mana analisis awal ditentukan. Menentukan 

latar belakang permasalahan disertai dengan perkiraan solusi yang 

memungkinkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Mengumpulkan 

semua referensi tentang human counter, face detection, library opencv , sistem 

operasi android, jurnal, dan artikel lainnya yang mendukung. 

b) Perancangan 

Tahap ini merupakan tahap perancangan aplikasi yang sedang dibangun. 

Setidaknya terdapat satu class utama sebagai induk terhadap class lainnya. 

Class utama ini menghubungkan user terhadap proses back-end pada aplikasi. 

Berikut perancangan sistem aplikasi: 

1) Terdapat satu class utama untuk menghubungkan user dengan proses 

back-end pada aplikasi 

2) User menginputkan gambar untuk kemudian dilakukan proses scanning 

3) Proses scanning dilakukan untuk mencari apakah sistem mendeteksi 

terdapat setidaknya satu wajah pada gambar yang telah diinputkan. 
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4) Jika terdapat minimal satu wajah pada input, hasilnya akan ditampilkan 

pada layar. Jika tidak, maka sistem akan meminta user untuk 

menginputkan gambar lain. 

c) Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan kode program (coding) aplikasi yang 

sedang dibangun serta mengimplementasikan aplikasi ke smartphone android. 

d) Pengujian 

Pengujian dilakukan pada smartphone atau tablet android. Adapun hal-hal 

yang diujikan terhadap aplikasi tersebut diantaranya: 

1) Scanning wajah terhadap sampel 

2) Mencocokkan jumlah yang didapat pada hasil scanning dengan sampel 

3) Analisa dengan sampel yang berbeda untuk mendapatkan data yang lebih 

akurat 

e) Pembuatan laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya telah selesai 

dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan seluruh hasil analisis beserta 

pengujian dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca memahami tulisan ini, maka penulis membagi 

tulisan ini kedalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi beberapa hal yang menjadi landasan teori dalam penelit ian 

ini, yaitu tentang teori-teori dan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai 

referensi serta pendukung dalam proses pembuatan sistem aplikasi. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang cara kerja beserta analisa perancangan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada dalam aplikasi human counter dengan 

metode face detection menggunakan opencv pada platform android. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembuatan program aplikasi dan sistem 

yang telah dibangun serta pengujian sistem yang sudah terbentuk guna 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat sudah dapat berfungsi dengan baik. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti yang dilakukan 

serta saran-saran yang bisa diberikan, baik untuk pengembangan sistem 

selanjutnya maupun agar sistem dapat lebih bermanfaat dan berguna. 


