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ABSTRAK

Virus corona merupakan salah satu pandemi yang merugikan banyak
faktor yang ada pada berbagai macam negara. Salah satunya adalah Indonesia,
banyak perusahaan mengalami kerugian ekonomi secara tidak langsung. Salah
satu perusahaan yang terdampak adalah PT Pelabuhan Indonesia Regional III,
secara tidak langsung PT Pelabuhan Indonesia Regional III menerapkan sistem
WFH(work from home) yang menyebabkan kinerja yang dilakukan mengalami
penurunan dan turunnya penggunaan jasa pada perusahaan. maka dari itu
pemerintah menerapkan protokol kesehatan covid-19 untuk membantu
meningkatkan kembali perekonomian dan meminimalisir penyebarannya. Untuk
membantu penerapan protokol kesehatan covid-19, dibuatlah sistem pengelolaan
kapasitas orang (Counting People) pada ruangan terutama ruang rapat yang
memanfaatkan kamera CCTV dan database pada perangkat Raspberry PI agar
mempermudah memonitoring kapasitas pada ruangan tersebut sehingga dapat
menerapkan protokol kesehatan dengan baik tanpa adanya program WFH (work
from home). dengan hasil sistem pengelolaan Counting People dapat mendeteksi
objek dan menghitung banyaknya objek serta menambahkan pendeteksian jarak
pada layar dengan tampilan Bounding Box dan jumlah objek pada layar.

Kata kunci: Corona virus-19, counting people, Raspberry PI
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbasis di negara kepulauan terbesar dengan sejarah panjang pengaruh

maritimnya di dunia, Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah pelabuhan kelas dunia

yang menawarkan anda layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia. Pelindo

merupakan perusahaan hasil integrasi dari empat (4) BUMN pelabuhan yaitu PT

Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero) dan PT

Pelindo IV (Persero) yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021. Berdirinya

Pelindo sebagai perusahaan hasil integrasi ini adalah inisiatif strategis pemerintah

selaku pemegang saham untuk mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan

ekosistem logistik yang lebih kuat (Indonesia, 2021c).

Ketika pandemi virus Covid-19 menyebar di Indonesia, PT Pelindo III

merupakan salah satu sector yang terkena dampaknya. Akibatnya, PT Pelindo III

mengalami penurunan arus kapal dan barang pada bulan Juni 2020, selain itu PT

Pelindo III juga memproyeksikan kinerja Perseroan hingga akhir tahun 2020 akan

megalami penurunan 6% hingga 9%. Selain berdampak pada perusahaan,

karyawan PT Pelindo III juga terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang

mengakibatkan karywan tidak dapat bekerja penuh dan tidak efisien. Akan tetapi

PT Pelindo III selalu berupaya untuk tetap beroperasi dan menyesuaikan diri pola

hidup yang baru selama pandemi agar dapat menggerakkan Kembali ekonomi

nasional. Beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Pelindo III adalah menerapkan

kebijakan bekerja penuh pada karyawannya setelah Lebaran Tahun 2020, tentu

dengan menerapkan skema mulai dari penerapan protokol kesehatan, WFH (work

from home), hingga memberikan pelayanan digital untuk kegiatan operasionalnya.

Dalam upaya membantu penerapan sistem WFH dan penerapan protokol

kesehatan diperlukan sistem untuk melakukan perhitungan kapasitas orang pada

ruangan terutama di ruang rapat yang selalu digunakan oleh banyak orang.

Meskipun PT Pelindo III sudah menerapkan WFH, yang berarti mempunyai

batasan kapasitas orang pada ruangan dan tidak menutup kemungkin terjadi
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perkumpulan masa meskipun jumlahnya sedikit, akan tetapi jika jumlah sedikit itu

berada di dalam ruangan yang kecil maka virus covid dapat menyebar dengan

mudah karena terlalu banyaknya kapasitas orang yang berada di ruangan yang

kecil. Maka dari itu sistem counting people berperan untuk memberikan batasan

kapasitas pada suatu ruangan terutama ruang rapat yang sering digunakan oleh

banyak orang sehingga penerapan WFH dan protokol kesehatan covid berjalan

dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut dibuat sistem pengelolaan Counting

People di ruangan rapat PT Pelindo III, karena ruang rapat merupakan ruangan

yang paling sering digunakan untuk banyak orang sehingga kapasitasnya melebihi

batas. Sistem pengelolaan Counting People ini dibuat menggunakan bahasa

python dengan memanfaatkan kamera/CCTV ruangan sebagai inputan atau

pemantau. Sistem ini dibuat dengan memberikan batasan jumlah karyawan yang

boleh berada di dalam ruangan tersebut, serta memantau jarak antar karyawan

yang berada di dalam ruangan tersebut. Dengan adanya sistem ini, penyebaran

virus Covid-19 dapat diminimalisir dan dicegah secepat mungkin yang dapat

mengurangi dampak neggatif, apabila terdapat salah satu karyawan yang

terinfeksi virus Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah

dari project Kerja Praktik ini sebagai berikut :

1. Bagaimana menghitung kapasitas orang pada ruang rapat ?

2. Bagaimana mendeteksi orang yang ada pada ruang rapat?

1.3 Batasan Masalah
Batasan Masalah dari project ini adalah :

1. Pendeteksian sistem Counting People dalam jangkauan kamera.

2. Penerangan yang merata.

1.4 Tujuan
Tujuan dari project ini adalah :
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1. Mampu menghitung kapasitas orang pada ruang rapat.

2. Mampu mendeteksi orang yang ada pada ruang rapat.

1.5 Manfaat
Manfaat yang diperoleh dari pengerjaan project ini adalah :

1. Membantu penerapan WFH pada PT Pelabuhan Indonesia

2. Membantu penerapan protokol kesehatan di PT Pelabuhan Indonesia

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dari Laporan Kerja

Praktik yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang PT. Pelabuhan Indonesia Regional III

yang menjadi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik dan

penjelasan lebih rinci terkait PT. Pelabuhan Indonesia Regional III.

BAB III LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam

pembahasan Laporan Kerja Praktik yang meliputi alat dan software

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapatkan dari proyek

kerja praktik yang telah dilakukan selama 3 bulan. Bab ini diawali

dengan Instalasi Raspberry Pi, Instalasi Library pada Raspberry,

dan menyelesaikan troubleshooting.
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BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan penulis

selama pengerjaan project dan Laporan Kerja Praktik ini.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu,

kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, kerajaan di

Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah.

Pedagang-pedagang dari Gujarat dan China mengambil rempah-rempah dari

Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya melalui kapal-kapal dagang menuju

Cina, Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. Pelabuhan-pelabuhan

kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang

mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar

niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya Pelabuhan Indonesia di era

kemerdekaan.

Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia, dibentuk 4

pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo I misalnya

mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,

Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk berdasar PP No.56 Tahun 1991,

sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasar Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember

1992.

Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera

Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten,

DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk berdasar PP

No.57 Tahun 1991, Pelindo II Persero) didirikan berdasar Akta Notaris Imas

Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur,

Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT.

Pembentukan Pelindo III tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5

tanggal 1 Desember 1992, berdasar PP No.58 Tahun 1991.

Sedang Pelindo IV mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu

Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi
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Tengah, Sulawesi Tengggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara,

Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19

Oktober 1991. Sedang akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah,

SH no,7 tanggal 1 Desember 1992.

Masing-masing Pelindo memiliki cabang dan anak usaha untuk mengelola

bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV adalah Perusahaan BUMN Non Listed yang

sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham

Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi Pemegang

Saham Utama maupun Saham Pengendali Individu di Pelindo. Negara Republik

Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan Pemegang saham tunggal.

Merger atau integrasi keempat Pelindo menjadi satu Pelindo yang kemudian

diberi bernama PT Pelabuhan Indonesia ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor

101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke

Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pelindo II bertindak

sebagai holding induk (perusahaan induk) dan ke-3 Pelindo (I,III, IV) bertindak

sebagai sub-holding. Pembentukan sub-holding yang mengelola klaster-klaster

usaha ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi

usaha. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

nomor : S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan

Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan. Sehingga

Pelindo II berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo

(Indonesia, 2021b)

2.2 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

2.2.1 Visi
Visi dari PT. Pelabuhan Indonesia Regional III adalah “Menjadi Pemimpin

Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”. Visi ini merupakan sebuah

pernyataan dari cita-cita perusahaan menjadi pintu gerbang utama jaringan logistic

global di Indonesia. Cita-cita perusahaan ini, muncul berdasarkan landasan

dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka

peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.
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2.2.2 Misi
Dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan diatas, PT. Pelabuhan

Indonesia Regional III mengemban misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan

konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung

pertumbuhan ekonomi negara

2. Menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi

dengan Kawasan industry untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan

global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka.

2.2.3 Nilai – Nilai Perusahaan
PT. Pelabuhan Indonesia Regional III, menjunjung tinggi nilai-nilai

perusahaan yang sudah ditetapkan untuk mewujudan Visi dan Misi yang diatas.

Berikut ini adalah nilai-nilai perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia Regional 3 :

1. Amanah, artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

2. Kompeten, artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

3. Harmonis, artinya saling peduli dan menghargai perbedaan.

4. Loyal, artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan

Negara.

5. Adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun

menghadapi perubahan.

6. Kolaboratif, artinya membangun kerjasama yang sinergis

2.3 Entitas Bisnis

Ada empat klaster bisnis utama Pelindo, yaitu :

1. Klaster Petikemas

2. Klaster Non Petikemas

3. Klaster Logistik dan Pengembangan Daerah Pesisir (Hinterland),

4. Klaster Kelautan, Peralatan, dan Pelayanan Pelabuhan

Pengelompokan klaster bisnis ini dilakukan agar membuat pengembangan

bisnis di Pelindo lebih terfokus, meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM

yang bekerja di setiap klaster, sehingga mampu bekerja dengan lebih efisien dan

membuat kepuasan pelanggan meningkat. Jika ini terjadi maka akan membuka



8

pangsa pasar yang lebih luas dan menaikkan keuntungan perusahaan (Indonesia,

2021a) .

2.4 Logo
Dibawah ini adalah gamabr logo dari perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia

Regional III :

Gambar 2. 1 Logo PT. Pelabuhan Indonesia Rregional III

(Sumber : https://iconape.com/wp-content/files/dx/182789/svg/182789.svg)

2.5 Lokasi Perusahaan

Lokasi PT. Pelabuhan Indonesia Regional III, terletak di Jl. Perak Timur

No.610, Perak Utara, Kecamatan. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur

60165. Peta lokasi PT. Pelabuhan Indonesia Regional III dari Universitas

Dinamika dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 2 Lokasi PT. Pelindo Regional III dari Universitas Dinamika

(Sumber : https://maps.google.com/)

https://maps.google.com/
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BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Raspberry PI

Raspberry Pi atau bisa disebut RasPi merupakan komputer kecil yang

memiliki Prosesor, RAM, dan Port Hardware seperti layaknya di komputer. Ini

berarti, RasPi dapat melakukan banyak hal pada sebuah komputer seperti

mengedit dokumen, memutar video, dan sebagainya. Maka dari itu RasPi

sangatlah berguna dalam membantu menjalankan program dan alat bersamaan

sehingga kita tidak memerlukan lagi seperti Laptop, ponsel dan sebagainya untuk

menjalankan alat serta programnya secara terus menerus (Risqiaf, 2017).

Gambar 3. 1 Raspberry

3.2 Deep Learning

Deep Learning adalah salah satu metode pembelajaran mesin yang

memungkinkan komputer untuk mempelajari tugas-tugas yang ditugaskan dengan

sifat manusia. Selain itu Deep Learning merupakan Teknologi pendukung

Kecerdasan buatan (AI) dan kemajuannya di berbagai bidang.

Teknologi Deep Learning ini juga mampu mengenali tanda-tanda berhenti

serta membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya.Selain itu juga, Teknik
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lainnya adalah memainkan peran penting dalam pengenalan suara seperti yang

ada dalam Ponsel,Televisi, dan sebagainya (Sena, 2018).

Deep Learning terdiri dari 3 jenis yang umumnya digunakan

■DNN（Deep Neural Network）

Sebuah struktur algoritma berlapis-lapis dengan model sirkuit saraf kranial

manusia dan hewan yang dirancang untuk mengenali pola yang disebut neural

network (NN).

■CNN（Convolutional Neural Network）

Algoritma yang menggunakan neural network tipe propagasi maju dengan

abstraksi informasi lokal dan universalitas posisi.

Dengan DNN yang disesuaikan dengan data 2 dimensi, menunjukkan kemampuan

pengenalan pola yang tinggi untuk gambar.

Penggunaan utama: Pengenalan gambar

■ RNN（Recurrent Neural Network）

Algoritma menggunakan neural network di mana sinyal dua arah disebarkan

dengan struktur rekursif di lapisan tengah agar dapat menangani variabel data

panjang seperti data suara dan gambar bergerak.

Hal ini sangat cocok dengan data berkelanjutan yang berubah seiring waktu

dimana DNN dihubungkan secara horizontal, akan tetapi ini tidak cocok untuk

data lama.

Baru-baru ini, teknologi ini juga digunakan untuk pemrosesan bahasa alami

seperti yang digunakan pada Google Translate.

Penggunaan utamanya adalah pada pengenalan suara, pengenalan gambar

bergerak, dan pemrosesan bahasa alami

Ketika Anda ingin menggunakan teknologi ini pada bisnis, sebelum

mempertimbangkan algoritma Deep Learning dan hal lainnya, banyak hal

mungkin akan berubah seperti apakah pembelajaran mesin lebih tepat atau apakah

Deep Learning yang lebih tepat.
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3.3 MobileNet
MobileNets, merupakan salah satu arsitektur convolutional neural

network (CNN) yang dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan

akan computing resource berlebih. Seperti namanya, Mobile, para peneliti dari

Google membuat arsitektur CNN yang dapat digunakan untuk ponsel.

Perbedaan mendasar antara arsitektur MobileNet dan arsitektur CNN pada

umumnya adalah penggunaan lapisan atau layer konvolusi dengan ketebalan filter

yang sesuai dengan ketebalan dari input image. MobileNet membagi konvolusi

menjadi depthwise convolution dan pointwise.

Gambar 1 arsitektur MobileNet
(Sumber : https://akademi-ai.medium.com/deep-learning-object-detection-

menggunakan-tensorflow-perbandingan-arsitektur-ssd-mobilenet-dan-

262070176da8)

3.4 Visual Studio Code

Visual studio Code merupakan aplikasi cross platform yang dapat

digunakan berbagai sitem operasi seperti windows, Linux, dan Mac OS. VS Code

termasuk software yang ringan namun kuat editor sumbernya dengan deskop.

Menggunakan berbagai macam bahasa pemprograman seperti Java, JavaSkrip, Go,

C++, dan masih banyak yang lainnya (Tasari, 2021).

3.5 Python

Python adalah bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi

sejumlah instruksi multi guna secara langsung (interpretatif) dengan

metode Object Oriented Programming dan juga menggunakan semantik dinamis
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untuk memberikan tingkat keterbacaan syntax. Sebagai bahasa pemrograman

tinggi, python dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi dengan

manajemen memori otomatis.

fungsi dengan Python.

 Fungsi blok dimulai dengan def kata kunci diserta dengan nama fungsi dan

tanda kurung (()).

 Setiap parameter masukan atau argumen dan ditempatkan di dalam tanda

kurung ini. Kalian juga tentunya bisa menentukan parameter di dalam

tanda kurung ini.

 Pernyataan pertama dari sebuah fungsi bisa berupa pernyataan opsional –

string dokumentasi fungsi atau docstring.

 Blok kode di dalam setiap fungsi dimulai dengan titik dua (:) dan indentasi.

 Pernyataan kembali keluar dari sebuah fungsi, secara opsional

menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian

tanpa argumen sama dengan return None.

 Kelebihan:

o Python bisa dengan mudah dipelajari bahkan untuk pengembang

pemula. Kodenya mudah dibaca dan bisa menjalankan banyak

fungsi kompleks dengan mudah, karena banyaknya standard library.

o Pengembangan program bisa dilakukan dengan cepat dan juga

menggunakankode yang lebih sedikit. Bahkan tim kecil bisa

menangani bahasa Python secara efektif.

 Kekurangan:

o Terlalu Lambat

o Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile

(Android/IOS)

o Python bukanlah menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas

intensif memori.
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BAB IV
DESKRIPSI HASIL PROJECT

4.1 Instalasi Raspberry PI

Menginstall Operation System untuk Raspberry merupakan langkah awal

sebelum membuat sistem counting people pada ruang rapat. Raspberry ini akan

berfungsi sebagai mini computer untuk menjalankan program yang akan dibuat

dan penempatannya juga sangat fleksibel.

4.2 Proses Training
training atau diberikan pelatihan pada sistem agar dapat mengetahui objek

yang ingin di deteksi. Setelah itu dilakukan testing data untuk menguji apakah

data yang di training telah berhasil atau tidak. Kemudian data yang telah di testing

di validasi dan di simpan berupa file dengan format nama .XML

4.3 Instalasi Library pada Raspberry

Selain Operation System, Library juga perlu di install agar program pada

python dapat berjalan pada Rasberry PI 4. sebelum melakukan instalasi Library,

perlu melakukan pencarian program yang dapat digunakan dan perlu juga untuk

melihat Library apa saja yang akan di install untuk program tersebut. Setelah

menemukan program yang sesuai maka proses instalasi dilakukan serta mencoba

program tersebut.
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Gambar 4. 1 Proses Instalasi Library pada Raspberry

Pada gambar 4.1 merupakan proses penginstalan library tensorflow yang

akan digunakan untuk program counting people untuk membantu proses

pendeteksian orang yang tertangkap kamera.

4.4 Troubleshooting Kantor Pusat

Selain membuat project pengelolaann sistem Counting People dalam ruang

rapat, terdapat penanganan troubleshooting pada kantor pusat berupa instalasi

driver printer, wifi, serta instal ulang komputer yang ada di sana.
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Gambar 4. 2 Menyelesaikan troubleshooting di kantor pusat

Pada Gambar 4.2 merupakan aktivitas saat melakukan Troubleshooting

pada kantor pusat dimana yang dilakukan adalah membawa komputer yang akan

di perbaiki dan di install ulang.
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Gambar 4. 3 Instalasi driver

Selain itu pada Gambar 4.3 merupakan proses instalasi driver yang ada pada

komputer kantor pusat.

4.5 Blok Diagram

Gambar 4.4 Blok Diagram Counting People
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Pada Gambar 4.4 merupakan proses kerja sistem Counting People secara

keseluruhan secara singkat, objek akan terdeteksi kamera webcam dan informasi

dari kamera webcam akan di kelola pada program yang ada di Raspberry. Dalam

Raspberry terdapat program yang akan melakukan pendeteksian dan perhitungan

jumlah objek yang tertangkap kamera sesuai informasi yang tadi telah dikirim lalu

akan mengoutputkan nya berupa tampilan pada layar dengan bounding box

berwarna merah dan kuning serta informasi jumlah orang yang terdeteksi.

4.6 Flowchart Counting People

Gambar 4.5Flowchar Counting People
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Pada Gambar 4.5 merupakan Flowchart Counting People dimana proses akan

berjalan apabila kamera mendeteksi objek yang tertangkap lalu akan terjadi proses

klasifikasi antara objek dengan data XML atau data yang telah dilatih lalu

dilakukan proses perhitungan objek yang tertangkap kemudian akan ditampilkan

berupa bounding box dan jumlah objeknya.

4.7 Hasil Project

Pada Gambar 4.6 dibawah menunjukkan hasil dari project pengelolaan

sistem Counting People adalah sistem telah dapat mendeteksi objek serta

menghitung banyaknya objek yang ada dalam jangkauan kamera, tidak hanya

menghitung objek sistem juga mampu melakukan pendeteksian jarak antar objek

dengan tampilan bounding box berwarna hijau dan merah, lalu data juga akan di

kirim ke dalam database yang telah di buat agar dapat di monitoring dengan

mudah.

Gambar 4.6 Hasil Project

Pada Gambar 4.6 merupakan tampilan ketika program counting people di

jalankan dengan gabungan dari sistem deteksi jarak dengan status risk berupa

medium risk dan high risk serta safe. Dengan cara kerja objek yang telah

tertangkap kamera lalu data akan di proses oleh program untuk pendeteksian
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jumlah objek yang tertangkap kamera dan kemudian pendeteksian jarak, jika telah

benar maka tampilan akan berupa yang terdapat seperti Gambar 4.4

Gambar 4. 7 Tampilan Database

Pada Gambar 4.7 merupakan tampilan database yang dibuat dimana setelah

counting people pada Raspberry, data akan di kirim ke database untuk di

monitoring.
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Gambar 4.8 percobaan di lab workshop

Pada Gambar 4.8 merupakan percobaan yang dilakukan di ruang atau lab

workshop dengan hasil counting people terdeteksi 2 orang atau objek dengan

bounding box kuning yang berarti jarak objek 1 ke lainnya aman.

4.8 Permasalahan
Setelah mencoba menjalankan sistem counting people terdapat

permasalahan yang terjadi pada sistem tersebut
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Gambar 4.9 Permasalahan pada sistem

Pada Gambar 4.9 dapat di lihat permasalahan dari sistem adalah

mendeteksi ke arah yang tidak ada objek, hal ini disebabkan oleh pengaruh

intensitas cahaya yang beda dari daerah objek ke daerah lainnya.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Kerja Praktik yang telah dilaksanakan pada PT Pelabuhan

Indonesia Regional 3, dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan counting people telah berhasil di buat beserta

pendeteksian jarak antar objek dan dapat di monitoring pada database yang

telah dibuat dengan tampilan pada layar berupa bounding box berwarna

hijau dan merah serta status jumlah objek yang tertangkap.

2. Selain melakukan pembuatan project, terdapat troubleshooting pada kantor

pusat yang meliputi instalasi driver berbagai macam driver pada driver dan

juga install ulang komputer.

5.2 Saran
Pengelolaan sistem Counting People pada ruang rapat dapat menggunakan

mini komputer yang lebih baik lagi seperti Jetson Nano dikarenakan proses

komputasi akan sangat berat dan membutuhkan device dengan spesifikasi yang

sangat bagus
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