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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab 2 menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pembuatan 

sistem social distancing yang akan diajukan untuk tugas akhir. Penjelasan 

dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai perangkat lunak yang akan dibuat, serta berguna sebagai 

penunjang dalam pengembangan perangkat lunak. 

 

2.1 Penelitian Terkait 

 
Pada beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan pengujian 

dengan berbagai metode dan hasil yang didapat. Guna mencapai hasil yang 

maksimal dalam penelitian yang dilakukan, maka perlu dilakukan adanya 

Analisa terkait dengan penelitian sebelumnya dari berbagai sumber. Berikut 

merupakan beberapa penelitian terkait dengan penerapan sistem social 

distancing yang sebeumnya sudah dilakukan. 

 Penelitian sebelumnya dengan judul “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).  

 Penelitian selanjutnya dengan judul “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 
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pada bagian objek yang diteliti dan tidak menjelaskan terkait kecepatan FPS 

(frame per second) yang dihasilkan bila menggunakan model tersebut 

(Keniya & Mehendale, 2020).  

 Penelitian selanjutnya dengan judul “Monitoring COVID-19 

social distancing with person detection and tracking via fine-tuned YOLO 

v3 and Deepsort techniques” oleh Narinder Singh Punn, Sanjay Kumar 

Sonbhadra and Sonali Agarwal menjelaskan terkait dengan penelitian sistem 

deteksi social distancing yang mereka peroleh mendapatkan hasil yang 

cukup seimbang antara nilai mAP sebesar 0.846, Training Time sebesar 

5659, dan FPS sebesar 23 dan dengan menggunakan deepsort yang berguna 

untuk mengatasi masalah terkait dengan oklusi. Namun dengan memperoleh 

total loss yang cukup tinggi sebesar 0.87 bila dibandingkan dengan metode 

RCNN (Punn et al., 2020).    

Penelitian berikutnya dengan judul “A Vision-based Social 

Distancing and Critical Density Detection System for COVID-19” oleh 

Dongfang Yang, Ekim Yurtsever, Vishnu Renganathan, Keith A. Redmill, 

dan Umit Ozguner melakukan penelitian yang lebih menekankan pada 

kepadatan sosial yang diperoleh dari jumlah total pelanggaran jarak 

sosial(Redmill, 2020). Dengan keunggulan menggunakan YOLO v4 

menghasilkan mAP yang cukup bagus dengan nilai sekitar 41.2-43.5 % pada 

pengujian real time yang menggunakan dataset di Oxford Town Center, 

Train Station, dan Mall. 

Penelitian terakhir yang menjadi tinjauan pustaka pada proposal ini 

memiliki judul “Deep Learning Implementation of Facemask and Physical 

Distancing Detection with Alarm Systems” oleh Sammy V. Militante dan 

Nanette V. Dionisio. Menggunakan Phyton dan OpenCV dengan 

menerapkan model supervised learning dengan 80% dataset digunakan 

dalam pelatihan, 15% digunakan untuk pengujian, dan 5% untuk validasi 

serta ukuran batch sebanyak 32 dan 100 iterasi(Militante & Dionisio, 2020). 

Pengujuan dilakukan untuk menemukan pelanggaran baik dari penggunaan 

masker maupun penerapan social distancing. Model yang dilatih mampu 
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memperoleh hasil sebesar 97% untuk menunjukan tingkat akurasi yang 

cukup tinggi untuk melakukan pendeteksian. Namun dalam menggunakan 

metode CNN pada jurnal tidak disertakan mengenai nilai FPS, TL, dan juga 

mAPnya sehingga bila dilakukan pada pengujian real time apakah sistem 

tersebut akan mengalami penurunan performa atau tidak.   

  

 

Tabel 2. 1 Perbandingan Jurnal Terdahulu 

Judul Peneliti Kelebihan Kekurangan 

“A deep learning-

based social 

distancing 

monitoring 

framework for 

COVID-19” 

(Ahmed et 

al., 2020).  

 

Dalam penelitian 

tersebut hasil paling 

maksimal didapatkan 

dengan menggunakan 

YOLOv3 (trained 

overhead data set) 

dengan keberhasilan 

sebesar 95%. 

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. 

“Real-Time Social 

Distancing 

Detector Using 

Socialdistancing-

19 Deep Learning 

Network” 

(Keniya & 

Mehendale, 

2020) 

Dengan menggunakan 

model yang bagus yaitu 

SocialdistancingNet-19 

dengan tingkat akurasi 

sebesar 92,8% 

Terdapat 

kekurangan 

seperti bounding 

box yang belum 

menyeluruh pada 

bagian objek 
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yang diteliti dan 

tidak 

menjelaskan 

terkait kecepatan 

FPS (frame per 

second) yang 

dihasilkan bila 

menggunakan 

model tersebut. 

“Monitoring 

COVID-19 social 

distancing with 

person detection 

and tracking via 

fine-tuned YOLO 

v3 and Deepsort 

techniques” 

(Punn et al., 

2020) 

Menjelaskan terkait 

dengan penelitian sistem 

deteksi social distancing 

yang mereka peroleh 

mendapatkan hasil yang 

cukup seimbang antara 

nilai mAP sebesar 0.846, 

Training Time sebesar 

5659, dan FPS sebesar 

23 dan dengan 

menggunakan deepsort 

yang berguna untuk 

mengatasi masalah 

terkait dengan oklusi. 

Namun dengan 

memperoleh total 

loss yang cukup 

tinggi sebesar 

0.87 bila 

dibandingkan 

dengan metode 

RCNN 

“A Vision-based 

Social Distancing 

and Critical 

Density Detection 

System for 

COVID-19” 

(Redmill, 

2020) 

Dengan keunggulan 

menggunakan YOLO v4 

menghasilkan mAP yang 

cukup bagus dengan nilai 

sekitar 41.2-43.5 % pada 

pengujian real time yang 

menggunakan dataset di 

Melakukan 

penelitian yang 

lebih 

menekankan pada 

kepadatan sosial 

yang diperoleh 

dari jumlah total 
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Oxford Town Center, 

Train Station, dan Mall. 

pelanggaran jarak 

sosial 

“Deep Learning 

Implementation of 

Facemask and 

Physical 

Distancing 

Detection with 

Alarm Systems” 

(Militante 

& Dionisio, 

2020) 

Menerapkan model 

supervised learning 

dengan 80% dataset 

digunakan dalam 

pelatihan, 15% 

digunakan untuk 

pengujian, dan 5% untuk 

validasi serta ukuran 

batch sebanyak 32 dan 

100 iterasi. Model yang 

dilatih mampu 

memperoleh hasil 

sebesar 97%   

Namun dalam 

menggunakan 

metode CNN 

pada jurnal tidak 

disertakan 

mengenai nilai 

FPS, TL, dan 

juga mAPnya 

sehingga bila 

dilakukan pada 

pengujian real 

time apakah 

sistem tersebut 

akan mengalami 

penurunan 

performa atau 

tidak.   

 

2.2  Social Distancing  

Social distancing adalah sebuah bentuk tindakan untuk mengupayakan 

penurunan penularan penyakit dengan cara memperlebar jarak antar tiap 

orang yang satu dengan orang lainnya. Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) telah dilakukan oleh negara Indonesia sebagai bentuk upaya yang 

dilakukan untuk pendisiplinan social distancing bagi masyarakatnya. 

Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan yang terkait 

dengan kegiatan maupun pekerjaan tertentu seluruh penduduk dalam suatu 

area tertentu yang diduga terdampak virus COVID-19 untuk pencegahan 
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yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus COVID-19 (Pradana et 

al., 2020). 

Menjaga jarak antar social merupakan salah satu tindakan yang dianggap 

dapat mengurangi resiko penularan virus corona atau COVID-19 pada 

masa1ini. Social distancing dinilai dapat mengurangi resiko terkait dengan 

semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 dikarenakan virus ini 

dapat menular melalui interaksi antar manusia disaat orang yang positif 

menderita flu berpapasan dengan orang lain yang sehat. Penerapan social 

distancing yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu bekerja dari 

rumah masing-masing, penerapan belajar online di rumah masing-masing, 

dan juga menunda untuk bepergian ke tempat ramai yang dinilai banyak 

terjadinya kerumunan orang (Pratama & Hidayat, 2020).  

 

2.3 Convolutional Neural Network 

Convolutional Neural Network adalah salah satu dari berbagai jenis 

neural network yang sering dipergunakan dalam proses pengelolahan citra 

atau data image. Konvolusi atau kebanyakan sering disebut sebagai 

convolution adalah sebuah matriks yang berfungsi untuk melakukan 

filterisasi. Convolutional Neural Network mempunyai banyak layer-layer 

dimana layer ini dapat difungsikan untuk untuk1melakukan filter ke tiap 

proses yang dikerjakannya. Proses ini sering disebut dengan proses training. 

Pada tahapan proses training terdapat tiga jenis tahap yaitu 

Convolutional1layer, Pooling layer, dan Fully connected layer (Santoso & 

Ariyanto, 2018). Berikut merupakan gambaran dari proses Convolutional 

Neural Network: 
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2.3.1 Convolutional Layer 

Data menyeluruh yang nantinya akan melewati lapisan konvolusional 

ini1akan mengalami proses konvolusi. Lapisan ini nantinya akan 

melakukan konversi pada setiap filter yang akan diproses ke seluruh bagian 

dari data yang masuk dan akan menghasikan sebuah feature map 2D atau 

activation map. Filter-filter yang ada pada Layer ini memiliki panjang, 

tinggi (piksel) dan ketebalan yang akan sesuai dengan tiap channel data 

masukan. Setiap filter yang ada nantinya akan mengalami sebuah proses 

pergerakan dan operasi “dot” diantara data masukan dan nilai yang ada 

pada filter tersebut. Lapisan konvolusional ini nantinya secara signifikan 

akan mengalami kompleksitas terhadapt model melalui optimalisasi 

outputnya. Depth, stride dan zero padding merupakan beberapa parameter 

yang ada untuk melakukan pengoptimalan pada proses tersebut (Santoso 

& Ariyanto, 2018). 

Gambar 2. 1 Proses Convolutional Neural Network (Santoso & Ariyanto, 

2018). 
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Gambar 2. 2 Convolutional Layer (Santoso & Ariyanto, 2018). 

2.3.2 Pooling Layer 

Pooling Layer adalah tahapan yang akan dilakukan setelah melalu proses 

tahap sebelumnya yaitu Convolutional Layer. Pooling Layer sendiri adalah 

sebuah filter yang memiliki ukuran dan juga stride yang sudah ditentukan. 

Setiap ada pergeseran maka akan ditentukan oleh banyaknya jumlah stride 

yang akan mengalami pergeseran pada semua area activation map atau 

feature map. Didalam penerapan proses Pooling Layer jenis yang sering 

digunakan adalah jenis Max Pooling (menggunakan pooling dari nilai 

terbesar) dan Average Pooling (menggunakan pooling dari nilai rata-rata). 

Sebagai contohnya, apabila yang akan kita gunakan adalah Max Pooling 

2x2 dengan nilai Stride 2, dimana di setiap filter yang melakukan 

pergeseran, nilai yang akan diambil adalah nilai paling besar pada area 2x2, 

Namun ketika menggunakan Average Pooling maka yang akan diambil 

adalah nilai rata-rata pada area 2x2 (Santoso & Ariyanto, 2018). 
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Gambar 2. 3 Pooling Layer (Santoso & Ariyanto, 2018). 

 

  

2.3.3  Fully Connected Layer 

 
Fully Connected Layer merupakan Feature1Map yang berhasil 

didapatkan dari tahapan sebelumnya dengan memiliki bentuk 

multidimensional array. Sehingga nantinya, sebelum akan masuk 

kepada tahapan Fully Connected Layer, Feature Map tersebut akan 

mengalami proses “flatten’ atau biasa disebut reshape terlebih dahulu 

(Santoso & Ariyanto, 2018). 

 

 

Gambar 2. 4 Fully Connected Layer (Santoso & Ariyanto, 2018). 

 

2.3.4  Dropout 

Dropout adalah proses yang dilakukan untuk melakukan pencegahan 

terjadinya overfitting dan dropout juga dilakukan untuk mempercepat 
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Gambar 2. 5 Sebelum dropout (sebelah kiri) dan setelah dropout 

(sebelah kanan) (Santoso & Ariyanto, 2018). 

proses saat dilakukan learning. Overfitting sendiri adalah sebuah kondisi 

yang terjadi dimana seluruh data yang telah melewati proses training dapat 

memperoleh nilai persentasi yang baik, tetapi saat akan memprediksi akan 

mengalami ketidaksesuaian. Dalam sebuah sistem kerja pada tahapan 

dropout akan menghilangkan untuk sementara waktu suatu neuron yang 

berupa Hidden Layer yang berada dalam sebuah jaringan (Santoso & 

Ariyanto, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 You Only Look Once (YOLO) 

 
YOLO adalah pendekatan terbaru untuk penerapan sistem 

pendeteksian sebuah objek, dimana akan ditargetkan untuk melakukan 

proses secara real-time. YOLO bekerja dengan memberikan bingkai 

pendeteksian objek sebagai masalah regresi tunggal, dimana dari tiap 

piksel pada sebuah gambar yang diproses akan langsung diberikan kotak 

pembatas atau bounding box yang terpisah dan probabilitas dari kelas 

yang berkaitan dengan objek tersebut. YOLO dapat melakukan proses 

pengenalan dan pendeteksian pada objek dengan adanya sebuah jaringan 
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syaraf tunggal (single neural network), dimana jaringan syaraf tunggal 

ini yang akan melakukan prediksi terhadap kotak pembatas atau 

bounding box dan probabilitas kelas untuk tiap objek secara real-time 

(Redmon et al., 2016). Dimana untuk memperoleh nilai prediksi final, 

faktor yang menentukan adalah dengan cara mencari class confidence 

score, didasari dengan probabilitas kondisional kelas dan box confidence 

score. 

Class confidence score digunakan untuk mengukur sebuah nilai 

kepercayaan terhadap proses lokalisasi dan klasifikasi objek yang 

dideteksi. Class confidence score memberikan sebuah nilai kepercayaan 

kelas secara spesifik untuk tiap kotak pembatas, dimana akan 

mengkodekan kemungkinan dari kelas yang akan muncul di kotak 

pembatas dan seberapa besarnya kesesuaian kotak yang telah diprediksi 

dengan objeknya. 

 

Pr(Classi|Object) ∗ Pr(Object) ∗ IOU
𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ

𝑝𝑟𝑒𝑑
 = Pr(Classi) ∗ 

IOU
𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ

𝑝𝑟𝑒𝑑
 

   

Keterangan: 

 

𝑃𝑟(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖 |𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) adalah probabilitas kondisional kelas i. 

𝑃𝑟(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖) adalah probabilitas kelas i. 

 

2.5  Phyton 

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (high level 

language) yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 

dan diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Python lahir 

atas dasar keinginan untuk mempermudah seorang programer dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat. Python dirancang untuk 

memberikan kemudahan yang sangat luar biasa kepada programer baik 
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dari segi efisiensi waktu, maupun kemudahan dalam pengembangan 

program dan dalam hal kompatibilitas dengan sistem. Python bisa 

digunakan untuk membuat program standalone dan pemrograman skrip 

(Qutsiah et al., 2016). 

 

Beberapa feature yang dimiliki Python antara lain.  

 

1. Memiliki library yang luas, dalam distibusi Python telah disediakan 

modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan.  

2. Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari.  

3. Memiliki aturan layout source code layout source code yang 

memudahkan pengecekan, pembacaan kembali, dan penulisan ulang 

source code tersebut.  

4. Memiliki modular, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-

modul baru, dimana modul-modul tersebut dapat dibangun dengan 

bahasa Python maupun C/C++  

5. Memiliki fasilitas pengumpulan sampah secara auto, seperti halnya 

pada bahasa pemrograman Java, Python memiliki fasilitas pengaturan 

penggunaan memory komputer sehingga para programmer tidak perlu 

melakukan pengaturan memory komputer secara langsung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


