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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Perangkat Penelitian 

Sebagai penunjang agar pelaksanaan pembuatan sistem deteksi 

social distancing ini dapat dikerjakan dengan lancar, maka terdapat 

perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi dari tiap 

perangkat sebagai berikut:  

 

 

Tabel 3. 1 Perangkat keras yang digunakan. 

 

 
 

Tabel 3. 2 Perangkat lunak yang digunakan. 

 

 
 
 

 

No Nama Perangkat Keras Spesifikasi Perangkat Keras 

1 RAM 8 GB 

2 Hardisk 912 GB 

3 Processor AMD A8-6410 APU with AMD 

Radeon R5 Graphics, up to 2.0 GHz  

4 CCTV  Dahua Dome 1240 SL Indoor 2MP 

No Nama Perangkat Lunak Spesifikasi Perangkat Lunak 

1 Sistem Operasi Windows 10  

2 Bahasa Pemrograman Python 
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3.2  Objek Penelitian 

 
Objek penelitian pada proposal tugas akhir ini adalah video 

kerumunan pekerja maupun costumer di PT. Pratama Sumber Milindo 

yang diambil sebanyak 200 gambar dan dimaksimalkan saat terjadi 

keramaian dititik tertentu di kantor tersebut. Dengan menggunakan 

CCTV Dahua Dome 1240 SL Indoor 2MP diharapkan mampu 

memperoleh hasil yang maksimal nantinya. Dengan menggunakan 

dataset pelatihan sebesar 70% dari jumlah set data dan 30% dari jumlah 

set data untuk proses uji. 

 

3.3  Tahapan Penelitian 

 
Penelitian dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap awal yaitu 

studi literatur yang membahas mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian, perumusan masalah, dan perencanaan kebutuhan 

penelitian. Dilanjutkan pada tahap implementasi sistem dari input 

video hingga tahap memberikan bounding box pada setiap objek yang 

diteliti. Tahap terakhir merupakan tahap evaluasi terhadap sistem 

yang dihasilkan. 

 

3.1.1 Tahapan Persiapan 

 
Tahapan persiapan dimulai dengan mengumpulkan studi literatur 

dari 5 jurnal yang kurang dari 5 tahun terakhir. Setelah itu penulis mulai 

membaca, memahami, dan mengumpulkan informasi terkait dengan 

topik yang akan diteliti. Setelah mendapat seluruh informasi penulis 

mulai merancang rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan pada 

penelitian ini. Selanjutnya melakukan perencanaan terkait dengan 

kebutuhan pada saat penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti, 

alat-alat yang digunakan, dan pembuatan desain sistem deteksi social 
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distancing menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan 

arsitektur YOLO.  

Pembuatan desain dilakukan untuk memberikan rencana desain 

yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait dengan sistem 

yang akan dibuat. Sehingga dibuatlah mockup untuk sistem deteksi 

social distancing menggunakan convolutional neural network ini dengan 

sedetail mungkin sesuai dengan informasi yang akan akan diberikan. 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Sistem Deteksi Social Distancing 

 

Seperti pada Gambar 4.8 diharapkan sistem dapat mendeteksi 

objek manusia dengan baik dan benar, selain objek manusia maka sistem 

tidak akan memproses pendeteksian. Setiap objek yang terdeteksi nantinya 

akan diberikan bounding box disekeliling objek tersebut. Pada bagian 

dalam objek terdapat lingkaran yang disebut dengan sentroid. Sentroid 

diletakan tepat pada titik tengah objek dan nanti akan diukur dengan 
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menggunakan jarak euclidian sehingga sistem dapat menetapkan objek 

tersebut merupakan pelanggar atau tidak. 

Tiap bounding box diberikan warna yang berbeda. Pada awalnya 

seluruh objek diberikan warna hijau pada bounding box. Namun bila objek 

tersebut masuk kedalam golongan pelanggar dengan jarak Euclidian 

kurang dari 2 meter / 50 piksel maka bounding box objek tersebut akan 

berubah menjadi warna merah. Pada bagian kiri bawah sistem akan 

diberikan peringatan terkait dengan banyaknya jumlah objek yang 

melanggar, sehingga bila terdapat beberapa orang yang melanggar jarak 

minimal dari euclidian tersebut maka akan menambah jumlah pelanggar.  
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Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian



22 
 

3.1.2 Tahapan Implementasi Sistem 

 
Tahapan implementasi sistem dimulai dengan menginputkan 

dataset berupa 200 gambar yang sebelumnya sudah diambil dari CCTV 

di PT. Pratama Sumber Milindo Surabaya. Kemudian dataset tersebut 

dibagi menjadi 2 yaitu 70% sebagai data pelatihan (140 gambar) dan 30% 

sebagai data uji (60 gambar) yang nantinya di ubah kedalam bentuk 

bingkai-bingkai sehingga dapat dilakukan pelatihan dan pengujian 

menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan 

arsitektur YOLO. Setelah itu akan dihasilkan bounding box pada setiap 

objek yang diteliti (objek difokuskan pada manusia) serta menetapkan 

sentroid pada setiap bounding box. Setelah itu dilakukan pengukuran 

antar 1 objek dengan objek lain yang berpusat pada sentroid masing-

masing. Jika jaraknya kurang dari 2 meter atau 6 kaki, maka objek 

tersebut dikategorikan ke pelanggar. Setiap bounding box nantinya akan 

diberi warna hijau, namun ketika objek tersebut masuk ke dalam kategori 

pelanggar maka bounding box akan berubah menjadi warna merah. 

  

3.1.3 Tahapan Pengujian 
 

Tahapan dilakukan dengan menguji data gambar sebanyak 30% 

dari total jumlah dataset atau sebanyak 60 gambar. Sebanyak 60 gambar 

tersebut diambil dari 2 ruang yang berbada di PT. Pratama Sumber 

Milindo melalui CCTV. Dengan mengambil view dari 2 ruangan yang 

berbeda diharapkan sistem dapat bekerja dengan maksimal saat 

mendeteksi objek penelitian (manusia) yang diberi bounding box. 

Pengujian dilakukan dengan mendeteksi 60 gambar secara bergantian, 

setiap gambar memiliki objek manusia yang melakukan gerakan 

berbeda-beda ataupun berada di posisi yang berbeda-beda.  

Pada tahapan pengujian yang dilakukan, ketika objek berhasil di 

deteksi dan diberi bounding box  berwarna hijau namun tiba-tiba ia 

masuk ke dalam kategori pelanggar, maka tahapan berikutnya 
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memberikan warna merah untuk bounding box tersebut serta melakukan 

pencatatan berapa jumlah orang yang sedang melakukan pelanggaran 

dan menampilkan informasi tersebut pada layar. Bila objek tidak 

melakukan pelanggaran atau dapat dikatakan jarak antara objek tersebut 

dengan objek lain lebih dari 2 meter, maka bounding box akan tetap 

berwarna hijau dan objek tersebut dapat dikatakan mematuhi protokol 

kesehatan social distancing. 

 

3.1.4  Tahapan Evaluasi 

 
Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terkait dengan hasil yang 

didapat apakah sesuai dengan yang diharapakan. Bahwa sistem tersebut 

dapat memberikan hasil dimana objek berada dalam bounding box dan 

berhasil dilakukan pengukuran terhadap objek lain dengan mengukur 

apakah jarak sentroid antar objek kurang dari 2 meter sehingga dapat 

dikategorikan menjadi pelanggar dan merubah wana bounding box yang 

sebelumnya berwarna hijau berubah warna menjadi merah. Serta 

dilakukan penghitungan jumlah pelanggar yang akan ditampilkan 

melalui teks. 

Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan implementasi 

terhadap sistem dengan memasukan 30% data testing atau sebanyak 60 

gambar. Sehingga nantinya dapat dihitung keberhasilan suatu sistem 

dalam melakukan pendeteksian terhadap data testing yang disediakan. 

Untuk menghitung tingkat keberhasilan maka dapat dihitung dengan 

persamaan berikut : 

 

Tingkat Akurasi Sistem = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
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3.1.5  Tahapan Pelaporan 

 
Seluruh hasil dari pembuatan sistem deteksi social distancing 

menggunakan convolutional neural network (CNN) ini nantinya akan 

dilakukan proses pelaporan dengan struktur penulisan Tugas Akhir 

sesuai dengan yang ada di Uviversitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

dimulai dari tahap persiapan, tahap implementasi sistem, tahap 

pengujian, dan terakhir tahap evaluasi untuk sistem deteksi social 

distancing. Sehingga laporan tersebut dapat dipahami dan menjadi 

pedoman untuk melakukan penelitian terkait dikemudian hari.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


