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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Revolusi  digital  telah  merubah  banyak  hal dalam kehidupan. Pada Oktober  

2020,  total  pengguna ponsel sebesar 5,2 miliar atau 67% dari total populasi dunia. 

Sementara pengguna internet sebanyak 4,66  miliar  atau  60%  penduduk seluruh 

dunia.  Pengguna  aktif  sosial media  sebesar  4,14  miliar atau 53% dari populasi 

dunia. Dengan angka pengguna internet dan teknologi yang sedemikian besar terdapat 

potensi untuk memanfaatkannya menjadi inovasi demi mengurangi krisis terumata 

dibidang kesehatan. Teknologi Artificial Intelligence merupakan sebuah  solusi dalam  

mengatasi  permasalahan terutama dalam bidang kesehatan  (Fitri Andri Astuti, 2021)   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anarki, dkk (2021) yang berjudul 

“Penerapan Metode Haar Cascade Pada Aplikasi Deteksi Masker”, untuk mendeteksi 

seseorang memakai masker adalah dengan model Haar Cascade. Haar Cascade 

adalah model object detection yang ditemukan oleh Paul Viola serta kerabatnya yaitu 

Michael Jones. Menurut Deepti Muhammad Abdul, dkk (2020) pada penelitiannya 

yang berjudul  “Prototipe Pendeteksi Masker Pada Ruangan Wajib Masker Untuk 

Kendali Pintu Otomatis Berbasis Deep Learning Sebagai Pencegahan Penularan 

Covid-19”, Dasar penelitiannya merupakan Deep learning yaitu algoritma tingkat 

tinggi. Sistem mereka menggunakan bahasa python serta hardware Raspberry Pi 

untuk microcontroller dan juga alat pendeteksi masker pada seseorang adalah 

kamera, dan automatic door yang mereka gunakan yaitu Motor Servo. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Darusalam (2021) yang berjudul “Face 

Recognition Menggunakan Opencv Dengan Bahasa Pemograman Python OOP Untuk 

Sistem Presensi Rumah Sakit”, mereka menerapkan open computer vision atau 

OpenCV sebagai core deteksi wajah yang dapat mengenali masker dengan 

menggunakan Library pada OpenCV.  
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Covid-19 merupakan virus yang penularannya sangat cepat, dikarenakan 

penularan dari orang yang positif ke seseorang yang negatif sangatlah mudah. 

Penyakit ini menular melalui tetesan air mulut ataupun apabila bersin dan juga pada 

saat batuk. Situasi ini menyebabkan memakai masker sangat penting untuk setiap 

orang supaya dapat mencegah tersebarnya Covid-19, akan tetapi cukup banyak 

penduduk Indonesia yang tidak memakai masker ketika ditempat publik yang bisa 

menyebabkan peningkatan penyebaran virus ini. Oleh karena hal tersebut, harus 

adanya suatu sistem atau aplikasi yang dapat mengidentifikasi masker pada seseorang 

dan pengenalan wajah untuk mencegah dan mengenali orang yang tidak memakai 

masker (Abdul, dkk 2020). 

Melihat dari pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, perlunya 

sebuah cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut yaitu diperlukan 

aplikasi deteksi masker sekaligus pengenalan wajah yang dapat mengidentifikasi 

identitas wajah tersebut apabila seseorang tidak menggunakan masker. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah 

bagaimana mengembangkan aplikasi deteksi masker dan pengenalan wajah dengan 

memanfaatkan teknologi OpenCV. 

1.3.   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sistem hanya dapat mengenali 

wajah seseorang apabila orang tersebut telah terdaftar pada dataset wajah di database 

aplikasi. 

1.4.   Tujuan Penelitian 

a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi deteksi masker 

dan pengenalan wajah secara real time menggunakan perangkat kamera. 

b. Dapat menerapkan teknologi OpenCV dan mengembangkan aplikasi deteksi 

masker sekaligus pengenalan wajah. 
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1.5.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah mengurangi penularan virus Covid-19 

jika sistem diterapkan pada tempat umum yang mewajibkan seseorang menerapkan 

protokol kesehatan atau wajib menggunakan masker. 
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