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BAB 1   

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

    
Kemajuan teknologi semakin pesat di era globalisasi ini membawa 

perubahan yang sangat besar di berbagai sektor1kehidupan manusia. Namun 

tidak menutup kemungkinan bahwa dengan1berkembangnya seluruh teknologi 

yang ada, juga berdampingan dengan permasalahan yang timbul. Beberapa bulan 

kebelakang tepatnya pada 17 November 2019 diduga merupakan kasus pertama 

terjadinya pandemi virus di China dan berangsur-angsur menyebar ke seluruh 

penjuru dunia yang menyebabkan kekacauan dalam berbagai sektor kehidupan 

manusia. Virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan bisa berakibat 

kematian ini disebabkan oleh virus Corona COVID-19.    

COVID-19 merupakan pandemi yang baru saja terjadi di lebih dari 180 

negara dengan total korban meninggal mencapai 1,48 juta jiwa. Dampak dari 

pandemi ini dapat dirasakan oleh berbagai kalangan tanpa terkecuali. 

Dikarenakan vaksin dari virus COVID-19 ini belum direalisasikan maka langkah 

yang diambil untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini antara lain 

menerapkan protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan sebelum/sesudah 

melakukan aktivitas, memakai masker saat berpergian, dan menerapkan social 

distancing dari orang-orang disekitar. Penerapan social distancing sendiri dapat 

menurunkan angka penularan sekitar 3%. Namun masih banyak masyarakat yang 

menganggap social distancing tidak begitu penting karena mereka sudah 

memakai masker dan mencuci tangan sebelum/sesudah beraktivitas.  

Dengan kemajuan teknologi yang ada dalam menangani kasus COVID-19 

ini, dikembangkan sebuah sistem social distancing yang dapat memonitor sebuah 

area yang nantinya dapat menilai setiap orang yang belum menerapkan protokol 

kesehatan tersebut sehingga dapat ditandai karena jarak antara orang tersebut 

dengan yang lain kurang dari 2 meter. Beberapa penelitian sudah dilakukan 



2 
 

diantaranya jurnal yang berjudul “A deep learning-based social distancing 

monitoring framework for COVID-19” oleh Imran Ahmed, Misbah Ahmed, Joel 

J.P.C. Rodrigues, Gwanggil Jeon, dan Sadia Din. Dalam penelitian tersebut hasil 

paling maksimal didapatkan dengan menggunakan YOLOv3 (trained overhead 

data set) dengan keberhasilan sebesar 95% namun kekurangan dari penelitian 

tersebut adalah harus dilakukannya transfer learning agar mencapai nilai 

maksimal dan kesulitan dalam pengambilan video real time bila harus 

menggunakan sampel overhead (Ahmed et al., 2020).  

Dalam jurnal selanjutnya yang berjudul “Real-Time Social Distancing 

Detector Using Socialdistancing-19 Deep Learning Network” oleh Rinkal 

Keniya dan Ninad Mehendale sudah menggunakan model yang bagus yaitu 

SocialdistancingNet-19 dengan tingkat akurasi sebesar 92,8% namun terdapat 

kekurangan seperti bounding box yang belum menyeluruh pada bagian objek 

yang diteliti dan tidak menjelaskan terkait kecepatan FPS (frame per second) 

yang dihasilkan bila menggunakan model tersebut (Keniya & Mehendale, 2020).  

Oleh karena itu dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang makin 

pesat dan beberapa penelitian terkait yang sudah dihasilkan maka pada tugas 

akhir ini saya mencoba mengembangkan sebuah sistem deteksi social distancing 

dengan metode Convolution Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur 

YOLO. Diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat memantau kerumunan 

orang yang ada disuatu tempat secara real time untuk mengetahui masyarakat 

yang tetap menjalankan protokol social distancing.  

  

1.2  Perumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 
 

1. Bagaimana merancang sistem deteksi social distancing dengan metode 

Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur YOLO? 
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2. Bagaimana mengimplementasikan sistem deteksi social distancing 

dengan metode Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan 

arsitektur YOLO? 
 

3. Bagaimana mengevaluasi sistem deteksi social distancing dengan 

metode Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur 

YOLO? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki 

beberapa batasan, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Menggunakan Perangkat Lunak pada perangkat keras komputer dengan 

spesifikasi OS Windows 10 berkapasitas RAM 8 GB. 

2. Menggunakan CCTV Dahua Dome 1240 SL Indoor 2MP. 

3. Metode yang digunakan adalah metode Convolutional Neural Network 

(CNN) dengan arsitektur YOLO. 

4. Jumlah data set yang diambil sebanyak 200 gambar di PT. Pratama 

Sumber Milindo Surabaya. 

5. Jumlah set data untuk pelatihan sebanyak 70 persen dari jumlah set data 

dan 30 persen dari jumlah set data untuk proses uji. 

6. Menggunakan Bahasa pemrograman phyton. 

7. Sistem tidak diimplementasikan pada angkutan umum dan pasar. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 
 Tujuan penelitian ini seharusnya menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah jadi: 
 

1. Merancang sistem deteksi social distancing dengan Convolutional 

Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur YOLO. 
 

2. Melakukan implementasi sistem deteksi social distancing dengan 

Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur YOLO. 
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3. Mengevaluasi sistem deteksi social distancing dengan Convolutional 

Neural Netword (CNN) menggunakan arsitektur YOLO. 

 
 

1.5  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

 

1. Mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat melakukan proses 

perhitungan jarak dari 2 objek yang dapat dideteksi sehingga mampu 

memberikan warning, apakah objek tersebut sudah melakukan social 

distancing atau belum.  

2. Memberikan solusi untuk kedisiplinan social distancing dengan memonitor 

ruang publik dan memberikan peringatan bagi masyarakat yang melanggar 

protokol kesehatan tersebut.   

3. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait pengembangan sistem 

deteksi social distancing dengan menggunakan artificial intelligence (AI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


