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ABSTRAK 

 

  Augmented reality  adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi 

ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan 

benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata[1]. Penerapan augmented reality ini akan 

dilakukan untuk pembuatan aplikasi simulasi model rambut. Pengguna dapat mencoba berbagai 

jenis model rambut dengan konsep augmented reality sehingga pengguna seakan-akan sedang 

menggunakan model rambut yang sedang dipilih dalam aplikasi. Pengguna hanya perlu berada 

dalam jangkauan webcam saat mengaktifkan fitur pemasangan model rambut pada aplikasi dan 

model rambut buatan akan terpasang dengan sendirinya pada wajah pengguna. Aplikasi 

simulasi ini didukung oleh berbagai macam pilihan model rambut yang dapat dicoba oleh 

pengguna. Metode Viola-Jones diimplementasikan di sistem aplikasi ini untuk proses 

pendeteksian wajah. Hasil  pengujian aplikasi menunjukan simulasi model rambut menggunakan 

Augmented Reality membantu pengguna memberikan gambaran mengenai model rambut yang 

akan dipakai. 

 

Kata Kunci: Augmented Reality, Viola-Jones, Simulasi 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Augmented reality is a technology that combines the virtual objects are two dimensions or three 

dimensions into a real three dimensions environment and projecting the virtual objects in real 

time[1]. The application of augmented reality applications will be made for the creation of hair 

models simulation. Users can try different kinds of hair model with the concept of augmented 

reality so that the user as if they were using a hairstyle that is currently selected in the 

application. Users only need to be within range of the webcam while activating feature in the 

haircut installation and hairstyle application made will be installed by itself on the user's face. 

The simulation application is supported by a wide variety of hairstyle options that can be tried 

by the user. Viola-Jones method is implemented in the application system for the face detection 

process. The test results demonstrate the application of simulation models using Augmented 

Reality hair give helps users an idea of the haircut will be used. 
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PENDAHULUAN 

Augmented Reality adalah teknologi 

yang menggabungkan benda maya dua 

dimensi ataupun 3 dimensi kedalam sebuah 

lingkungan nyata tiga dimensi lalu 

memproyeksikan benda-benda maya tersebut 

dalam waktu nyata. 

 

.Aplikasi yang dibangun dengan 

augmented reality dituntut untuk dapat 

bekerja secara real-time dan dapat 

berinteraksi dengan pengguna. Dengan 

demikian aplikasi augmented reality dapat 

menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna.  

 

Penerapan augmented reality diterapkan 

untuk pembuatan aplikasi simulasi model 

rambut. Pengguna dapat mencoba berbagai 

jenis model rambut dengan konsep 

augmented reality sehingga pengguna 

seakan-akan sedang menggunakan model 

rambut yang sedang dipilih dalam aplikasi. 

Pengguna hanya perlu berada dalam 

jangkauan webcam saat mengaktifkan fitur 

pemasangan model rambut pada aplikasi dan 

model rambut buatan akan terpasang dengan 

sendirinya pada wajah pengguna karena 

metode Viola-Jones yang diimplementasikan 

di sistem aplikasi simulasi model rambut 

untuk pendeteksian wajah.  

 

Aplikasi simulasi ini didukung oleh 

berbagai macam pilihan model rambut yang 

dapat dicoba oleh pengguna sehingga 

membantu pengguna memberikan gambaran 

mengenai model rambut yang akan dipakai. 

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan Augmented 

Reality pada aplikasi untuk memilih 

model rambut 

2. Bagaimana sistem dapat mendeteksi 

wajah menggunakan algoritma Viola-

Jones 

 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

membangun aplikasi simulasi model rambut 

menggunakan teknologi Augmented Reality.  

 

Batasan Masalah 

Batasan permasalahan yang dirumuskan, 

antara lain: 

1. Aplikasi dapat terintegrasi dengan 

kondisi cahaya matahari terang (day 

light) 5600 Kelvin .  

2. Pengenalan bentuk wajah dilakukan 

oleh user 

3. Metode Viola-jones digunakan 

untuk mendeteksi wajah. 

 

LANDASAN TEORI 

Pengenalan Augmented Reality
 [1]

 

Augmented Reality adalah sebuah istilah 

untuk lingkungan yang menggabungkan 

dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat 

oleh komputer sehingga batas antara 

keduanya menjadi sangat tipis. Augmented 

Reality memiliki banyak potensi didalam 

industri dan penelitian akademis. Faktor 

penting dari aplikasi Augmented Reality 

adalah komunikasi antara dunia nyata dan 

dunia maya. Komunikasi tersebut harus 

berjalan simultan dan terintegrasi. Salah satu 

contoh penggunaan augmented reality di 

dalam dunia game pada.  

 

Simulasi
[2] 

 Simulasi merupakan proses yang 

diperlukan untuk operasional model, atau 

penanganan model untuk meniru tingkah 

laku sistem yang sesungguhnya. Dalam 

metode simulasi dapat memperkirakan 

dampak dari suatu keputusan yang diambil, 

tetapi harus diketahui dimana dan kapan 

simulasi ini dapat diterapkan. 

 

AForge.NET
[3]

 

AForge.NET merupakan library yang 

digunakan dalam bidang Computer Vision 
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Secure Socket Layer Artificial Intelligent. 

Framework.NET yang dikembang oleh 

Andrew Kirillov ini digunakan dalam bahasa 

pemograman C# dan C++.  

 

OpenCV
[4]

 

OpenCV adalah library Open Source 

untuk Computer Vision untu C/C++, 

OpenCV didesain untuk aplikasi real-time, 

memiliki fungsi-fungsi akuisisi yang baik 

untuk image/video. 

 

EmguCV
[5] 

 EmguCV berperan untuk 

menjembatani C# dan OpenCV, EmguCV 

adalah wrapper.Net untuk openCV. Dengan 

EmguCV, fungsi-fungsi dalam OpenCV bisa 

dipanggil melalui bahasa pemograman 

compatible dengan .NET seperti C#, VN dan 

VC++. 

 

Viola Jones
[6] 

 Proses deteksi adanya citra wajah 

dalam sebuah gambar pada OpenCV, 

menggunakan sebuah metoda yang 

dipublikasikan oleh Paul Viola dan Michael 

Jones tahun 2001. Umumnya disebut metoda 

Viola-Jones. Pendekatan untuk mendeteksi 

objek dalam gambar menggabungkan empat 

konsep utama :  

 Fitur segi empat sederhana yang 

disebut fitur Haar. 

 Integral image untuk pendeteksian 

fitur secara cepat. 

 Metoda machine learning AdaBoost. 

 Pengklasifikasi bertingkat (Cascade 

classifier) untuk menghubungkan 

banyak fitur secara efisien. 

 

 

 
 

Gambar 1. Contoh Fitur Haar 

Sumber:( 

:(Putro,dwisnanto.(2012).Sistem 

deteksi wajah menggunakan Viola-

Jones, Yogyakarta) 

 

Analisis Kebutuhan Sistem  

 Kebutuhan software untuk 

pengembangan aplikasi yaitu: AForge.NET, 

OpenCV, Microsoft Visual Studio, EmguCV. 

 

Analisis Metode Viola-Jones 

 Dalam sistem tahap analisis 

dikhususkan dalam proses pendeteksian 

wajah, Viola Jones mempunyai tahapan-

tahapan dalam proses pendeteksian wajah, 

berikut ini merupakan penjelasan dari 

tahapan-tahapan yang ada:   

 

1. Menentukan fitur wajah 

 Metode Viola Jones 

menggunakan data latih dari citra-

citra yang kurang  tajam sebagai 

bagian dari proses pengklasifikasian 

citra. Klasifikasi citra  dilakukan 

berdasarkan nilai dari sebuah fitur.  

 

Keberadaan ada atau tidaknya fitur 

wajah ditentukan dengan mengurangi 

nilai pixel di wilayah gelap dengan 

nilai pixel di wilayah terang. Jadi 

Setiap gambar dirubah kedalam 

warna hitam dan putih. Jika nilai dari 

hasil perbedaanya di atas dari ambang 

batas selama masa pembelajaran citra 

maka fitur tersebut dapat dikatakan 

ada. Fitur-fitur ini merupakan 

gambaran dari wajah manusia yang 

dikelompokkan berdasarkan sisi yang 

terang dan sisi yang gelap 

 

2. Citra integral 

 Untuk memudahkan proses 

perhitungan nilai dari setiap fitur 

Haar pada  setiap lokasi gambar 

digunakan teknik yang disebut citra 

integral. Secara umum integral 

mempunyai makna menambahkan 
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bobot, bobot merupakan nilai-nilai 

pixel yang akan ditambahkan ke 

dalam gambar asli. Nilai integral dari 

setiap pixel merupakan jumlah dari 

semua pixel sebelah atasnya dan di 

sebelah kirinya. Keseluruhan gambar 

dapat diintegrasikan dengan operasi 

bilangan bulat per pixel. 

 

Dengan mendapatkan nilai dari citra 

integral maka jumlah dari seluruh 

pixel yang ada dalam setiap persegi 

panjang dapat dihitung dengan empat 

nilai. Nilai-nilai ini merupakan pixel 

pada citra integral yang bertepatan 

dengan sudut-sudut persegi panjang 

yang ada pada citra masukkan. 

 

3. Algoritma AdaBoost 

 AdaBoost mengkombinasikan 

banyak citra-citra yang kurang tajam 

(weak classifiers) untuk menjadi 

citra-citra yang lebih tajam (strong 

classifiers) dengan memberi bobot 

kepada citra weak classifiers. 

 

 
 

Gambar 2. Cascade classifier 

Sumber:(indrawan,prasetya.(2012

).Implementasi Sistem 

Pengenalan Wajah Sebagai 

Penghubung Jejaring sosial, 

Universitas Indonesia, Depok) 

 

Threshold (nilai ambang) dapat diterima 

untuk masing-masing level filter di set 

rendah. Selama proses pemfilteran, bila ada 

salah satu filter gagal untuk melewatkan 

sebuah daerah gambar, maka daerah itu 

langsung digolongkan sebagai bukan wajah. 

Namun ketika filter melewatkan sebuah 

daerah gambar dan sampai melewati semua 

proses filter yang ada dalam rangkaian filter, 

maka daerah gambar tersebut digolongkan 

sebagai wajah. Viola dan Jones memberi 

sebutan cascade. Urutan filter pada cascade 

ditentukan oleh bobot yang diberikan 

AdaBoost. Filter dengan bobot paling besar 

diletakkan pada proses pertama kali, 

bertujuan untuk menghapus daerah gambar 

bukan wajah secepat mungkin. 

 

Perancangan 

  Workflow adalah otomatisasi 

proses bisnis yang meliputi perpindahan 

dokumen melalui suatu prosedur kerja. 

Untuk menggambarkan cara kerja sistem dari 

aplikasi yang dikembangkan dapat dilihat 

workflow pada gambar 2 yang 

memperlihatkan setiap tahapan proses yang 

dilakukan oleh user dan system. 

 

 

 

face detection

user

Aplikasi 

Result 

 
 

Gambar 3. Workflow 

 

Berikut adalah penjelasan dari setiap 

tahapan proses yang dilakukan. 

1. User membuka aplikasi melalui komputer 

2. Aplikasi akan membuka webcam untuk 

melakukan face detection  

3. Lalu user memilih model rambut yang 

diinginkan pada tampilan layar 

4.  Kemudian user dapat melihat hasil 

simulasi rambut secara langsung. 

 

Perancangan 

  

 Flowchart atau diagram alir 

merupakan sebuah diagram dengan simbol-

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
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simbol grafis yang menyatakan 

aliran algoritma atau proses yang 

menampilkan langkah-langkah yang 

disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta 

urutannya dengan menghubungkan masing 

masing langkah tersebut menggunakan tanda 

panah. Diagram ini bisa memberi solusi 

selangkah demi selangkah untuk 

penyelesaian masalah yang ada di dalam 

proses atau algoritma tersebut. Seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3, gambar tersebut 

merupakan perancangan dari flowchart 

sistem yang akan diterapkan pada aplikasi 

AR. 
 

 

Start 

Input 

wajah

Deteksi wajah

Viola 

Jones

Proses 

pendeteksian 

wajah

Apakah 

wajah 

terdeteksi

End 

Ya Memilih model 

rambut

Tidak

1

2

3

4

5

67

Capture

simpan Ya

Tidak

10

9

8

 
 

Gambar 4. Flowchart sistem 

1. Merupakan state awal dari aplikasi. 

2. State masukan wajah merupakan 

langkah awal pengguna, dengan 

menghadapkan wajah ke webcam.  

3. Pada state deteksi wajah berfungsi 

untuk mendeteksi wajah user dengan 

menggunakan metode. 

4. Pada state viola-jones menerapkan 

metode viola-jones pada aplikasi 

simulasi model rambut ini  yang 

berfungsi membantu mendeteksi 

wajah secara real-time. 

5. Pada state proses pendeteksian wajah 

dijelaskan mengenai proses system 

mendeteksi wajah pengguna. 

6. Pada decision apakah wajah 

terdeteksi, jika wajah terdeteksi maka 

bisa memulai memilih model rambut. 

Jika tidak terdeteksi maka simulasi 

memilih model rambut tidak bisa 

digunakan 

7. Pada state memilih model rambut 

user memulai dengan memilih model 

rambut virtual yang telah disediakan 

oleh sistem. 

8. Pada state capture, user dapat 

mengambil gambar dari hasil 

simulasi. 

9. Pada decision simpan, pengguna 

dapat menyimpan foto . 

10. State end program aplikasi AR 

berakhir di state ini. 

 

Perancangan 

 Model use case merupakan deskripsi 

dari aksi yang dapat dilakukan oleh aktor 

ketika aktor tersebut berinteraksi dengan 

aplikasi.  

 

User

Memilih Model

rambut

Mengambil Foto

«uses»

«uses»

 
Gambar 5. UseCase 

http://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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Pada Gambar 16 terdapat seorang aktor dan 

dua buah use case. User sebagai aktor 

menginisialisasi tiga buah use case yang 

terdiri dari ‘memilih model rambut’ dan 

‘mengambil foto’ 
 

Scenario Use Case Diagram 

 
Tabel 1. Scenario use case diagram 

 

 
 

Perancangan 

  

 Sequence diagram dibuat untuk  

menggambarkan interaksi antara obyek dan 

mengindikasikan komunikasi diantara obyek-

obyek tersebut. Sequence diagram  

menggambarkan bagaimana sistem bekerja 

secara teknis dalam proses pemilihan model 

rambut. User pertama kali masuk kedalam 

simulasi model rambut kemudian melakukan 

pemilihan model rambut yang sesuai . 

 

user HairSimulation

click_start_detection

List:MoRambut

create

getURL

return

XML

return

getRambut

pilihRambut

click_close

 
 

Gambar 6. Sequence Diagram memilih 

model rambut 

 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Implementasi dan pengujian sistem 

dari pembangunan aplikasi Pembangunan 

Aplikasi Simulasi Model Rambut 

Menggunakan Augmented Reality. 

 

Implementasi Interface 

 Pada tampilan interface terdapat 

pilihan model rambut. Berikut ini tampilan 

interface hasil simulasi pilih model rambut. 

 

 
 

Gambar 7. Interface Simulasi 
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Pengujian simulasi 

 Ada dua macam pengujian yang akan 

dilakukan, yaitu pengujian performansi dan 

pengujian fungsional. 

 

Pengujian Performansi 

 Pengujian performansi dilakukan 

dengan serangkaian percobaan-percobaan 

dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat 

mempengaruhi keefektifan kinerja sistem 

pendeteksian wajah. 

 

1. Pengujian deteksi wajah berdasarkan 

jarak 

Parameter yang juga sangat berpengaruh 

pada bagian pendeteksian wajah kali ini 

adalah jarak antara pengguna dengan 

kamera yang digunakan. Namun pada 

pengujian kali ini hanya dilakukan pada 

user yang pendeteksiannya tepat pada 

area wajah yang tegak lurus dan 

ketinggiannya sejajar dengan tinggi 

webcam. 

 

a. Jarak 25 cm, hasil pengujian 

terdeteksi dengan presentase 

keberhasilan 100% 

b. Jarak 50 cm, hasil pengujian 

terdeteksi wajah dengan 

presentase keberhasilan 100% 

c. Jarak 75 cm, hasil pengujian 

terdeteksi dengan presentase 

keberhasilan 100% 

 

2. Pengujian deteksi wajah berdasarkan 

kondisi cahaya 

Pengujian ini dilakukan untuk 

membuktikan bahwa ketika pengguna 

melakukan simulasi, apakah wajah user 

terdeteksi oleh sistem dalam kondisi 

cahaya yang berbeda-beda. 

 

a. Pencahayaan gelap, hasil 

pengujian tidak terdeteksi wajah 

b.  Pencahayaan sedang, hasil 

pengujian terdeteksi wajah  

c. Pencahayaan terang, hasil 

pengujian terdeteksi wajah  

 

Berdasarkan hasil pengujian ketika 

pengguna berada di kondisi cahaya yang 

ruangannya terang dan redup maka 

wajah terdeteksi, sedangkan pada 

pencahayaan yang gelap maka wajah 

tidak terdeteksi karena pencahayaan 

harus merata pada wajah. 

 

3. Pengujian deteksi wajah berdasarkan 

kecepatan gerakan wajah 

 Pada pengujian ini dilakukan untuk 

menguji kemampuan sensitivitas frame 

per second (fps) webcam dalam 

menangkap dan mendeteksi  gerakan 

wajah yang bergerak. Uji coba terhadap 

deteksi pergerakan ini dilakukan dengan 

cara melakukan perubahan gerakan 

wajah dari satu posisi ke posisi yang 

lain. 

 
Tabel 2. Berdasarkan kecepatan 

gerakan wajah 

No Gerak Wajah Hasil 

1 Diam Terdeteksi  

2 Sedang  Terdeteksi  

3 Cepat Delay 1s 

 

Tabel 2 menjelaskan bahwa semakin 

cepat gerakan yang dilakukan maka 

sensitifitas dari sistem face detection akan 

semakin rendah, begitu pula sebaliknya jika 

gerakan wajah semakin lambat. 

 

4. Pengujian berdasarkan posisi wajah 
 

Tabel 3. Berdasarkan posisi wajah  

No Posisi 

Wajah 

Hasil 

1 Depan Terdeteksi  

2 Kiri Tidak Terdeteksi  

3 Kanan Tidak Terdeteksi  

4 Atas Terdeteksi 

5 Bawah Tidak Terdeteksi 
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Tabel 3 menjelaskan bahwa ketika frontal 

akurasi deteksi mencapai 100%, waktu untuk 

deteksi kurang dari 0.5 detik, ketika non-

frontal wajah tidak terdeteksi  

 

Pengujian Fungsional 

 

Pengujian fungsional yang digunakan 

untuk menguji sistem yang baru adalah 

metode pengujian alpha. Pengujian alpha 

dilakukan dengan menggunakan metode 

black box. Pengujian black box berfokus 

pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 

 

1. Rencana Pengujian 

Rencana pengujian yang akan 

dilakukan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 
Tabel 4. Rencana Pengujian Aplikasi 

 
 

2. Kasus dan Hasil Pengujian 

Berikut adalah kasus untuk menguji 

perangkat lunak yang sudah dibangun 

menggunakan metode black box 

berdasarkan Tabel 4. Rencana 

Pengujian yang telah dibuat. 

 
 

 

 

 

 

Tabel 5. kasus dan hasil uji 

 
 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

mengenai simulasi rambut berbasiskan 

Augmented Reality, yaitu: 

a. Sistem dapat mendeteksi wajah user 

dengan dengan menggunakan metode 

Viola-Jones. 

b. Aplikasi ini bisa membantu pengguna 

dalam memberikan gambaran tentang 

model rambut. 
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