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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian Pembangunan Aplikasi Untuk Mengoperasikan Pointer 

Dengan Wajah dan Mata ini digunakan bantuan library OpenCV untuk 

pendeteksian wajah dan mata. Pendeteksian menggunakan classifier yang 

dibentuk sebelumnya dengan proses training dengan fungsi yang telah disediakan 

oleh library OpenCV.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah 

kesimpulan  dari pembangunan perangkat lunak untuk mengoperasikan fungsi 

mouse dengan wajah dan mata:  

1. Pointer berhasil digerakan berdasarkan posisi wajah. Posisi wajah yang 

digunakan merupakan hasil deteksi dari OpenCV kemudian sistem 

menghitung posisi titik tengah yang menjadi acuan pergerakan mouse. 

Karena adanya perbedaan ukuran gambar yang ditangkap kamera webcam 

dan ukuran layar, maka dilakukan penskalaan. Cara tersebut berhasil 

diterapkan dan setelah dilakukan pengujian, 100% pengujian berhasil 

menggerakan mouse dengan menggunakan wajah. 

2. Hasil deteksi mata dari OpenCV belum diketahui posisi kanan atau kiri. 

Untuk itu sistem melakukan pendeteksian apakah hasil deteksi merupakan 

mata kanan atau mata kiri. Sistem melakukan pendeteksian dengan cara 

melakukan pengecekan apakah titik tengah posisi mata yang terdeteksi 

berada dibagian kanan wajah atau kiri wajah.  

3. Sistem melakukan pendeteksian klik kanan dan klik kiri dengan 

membandingkan keberadaan posisi mata yang terdeksi dengan keberadaan 

posisi mata hasil deteksi sebelumnya.  Akan tetapi hasil deteksi mata yang 

masih belum akurat mempengaruhi cara kerja sistem dalam mendeteksi 

perintah klik kanan dan klik kiri. Berdasarkan pengujian 60% pengujian 
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berhasil dilakukan. Kegagalan sebanyak 40% diakibatkan kegagalan dalam 

pendeteksian mata. 

5.2 Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut, saran-saran yang diberikan pada 

penelitian ini adalah  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pendeteksian objek, terutama 

pada objek yang berukuran kecil seperti mata selain menggunakan haar 

cascade classifier pada OpenCV. 

2. Perlu dilakukan pengembangkan lagi dalam pendeteksian gerakan klik 

dengan menggunakan mata dengan metode lainnya agar hasil deteksi klik, 

terutama jika gerakan klik dibarengi dengan gerakan mengarahkan pointer 

ke daerah yang lebih kecil. 

 

 


