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ABSTRAK
Salah satu protokol menjaga jarak merupakan upaya pencegahan virus COVID-19
yang masih sering diabaikan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut
diatas maka penulis membuat sistem yang mampu mendeteksi pelanggaran jarak
social distancing dengan transformasi bird’s eye view. Proses deteksi pelanggaran
jarak social distancing menggunakan input video dengan metode YOLO-V3.
Pelacakan objek manusia menggunakan kamera dengan perspective view images
45o kemudian di transformasi menjadi bird’s eye view 90o terhadap ground plane.
Proses tranformasi ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas program perspective
view images 45o dan program bird’s eye view 90o dalam mendeteksi pelanggaran
jarak. Tingkat akurasi hasil dari penelitian ini dalam mendeteksi pelanggaran jarak
berdasar visualisasi perspective view images 45o sebesar 81.9%, sedangkan 18.1%
pelanggaran jarak social distancing tidak terdeteksi, dan dalam transformasi sistem
bird’s eye view 90o memiliki tingkat akurasi sebesar 70.1%, sedangkan 29.9%
pelanggaran jarak social distancing tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat akurasi dari program Perspective view Images 45o lebih tinggi dibandingkan
program Perspective Bird’s Eye View 90o. Tingginya nilai error pada program
Perspective Bird’s Eye View 90o dipengaruhi oleh sistem yang mendeteksi objek
selain manusia, sehingga sistem menghitung dan memproses dengan jumlah data
pelanggaran yang lebih banyak maupun lebih sedikit dibandingkan dengan data asli
atau data perhitungan manual.
Kata Kunci : YOLO-V3, social distancing, bird eye view, COVID-19
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BAB I PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

(SARS-CoV-2) Merupakan virus atau penyakit yang bisa menyerang sistem
kekebalan tubuh salah satunya pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut
COVID-19. pada kasus yang sering terjadi, Virus Corona bisa menyebabkan
gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian jika
tidak segera ditangani. Virus Corona dapat menular dengan penyebarannya bisa
melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil
Ketika orang tersebut bersin, batuk dan bahkan Ketika berinteraksi berbicara secara
langsung sesama manusia.
Menurut Kementerian Kesehatan – RI perkembangan kasus COVID-19
pada Bulan Maret 2022 mencapai 155.977 kasus aktif dan 154.343 kasus
meninggal dunia, sedangkan total data Vaksinasi ke-2 COVID-19 mencapai
156.336.412 penduduk. Angka kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan
COVID-19 masih banyak dengan resiko penularan yang masih tinggi jika tidak
mengikuti protokol Kesehatan termasuk Vaksinasi. (Kementerian Kesehatan – RI,
2016).
Salah satunya pada protokol menjaga jarak yang masih sering di abaikan
masyarakat saat beraktivitas. Untuk itu di setiap tempat keramaian outdoor atau
indoor seperti perusahaan, bandara, mall ataupun rumah sakit perlu menerapkan
sistem Deteksi Pelanggaran Jarak Kerumunan untuk melakukan pengawasan di
setiap orang yang beraktivitas.
Maka dari itu dibuatlah Sistem Deteksi Pelanggaran Jarak Social
Distancing Dengan Transformasi Bird’s Eye View Menggunakan Yolo-V3 sebagai
deteksi jarak setiap orang yang beraktivitas menggunakan kamera maupun input
video manual.
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Pada penelitian sebelumnya, Fadhilah Mileanasari, Fia Anisa, Mita Sofi
Abdillah dan Novendra Setyawan (2020) membuat sistem menggunakan YOLOV3 sebagai deteksi objek, gambar, dan pelacakan objek manusia dari satu
Perspective view Images 45o terhadap Ground Plane, dengan menggunakan input
video CCTV Dinas Perhubungan dan dari website live CCTV Kota Yogyakarta,
yang mendeteksi jarak antar manusia, dengan hasil akurasi sebesar 63.91% untuk
mendeteksi objek manusia dan hasil akurasi sebesar 84.69% untuk mendeteksi
jarak antar manusia.
Penelitian dari Oktaviani Ella Karlina dan Dina Indarti (2019) membuat
sistem Pengenalan Objek Makanan Cepat Saji Pada Video Dan Real Time Webcam
Menggunakan Metode You Look Only Once (Yolo), dengan hasil pengujian yang
dilakukan menggunakan video dan real time webcam, objek pada citra makanan
cepat saji berhasil dikenali dengan akurasi 63% sampai 100%.
Sedangkan penelitian dari Mawaddah Harahap, Juni Elfrida, Pasrah
Agusman, Mario Rafae, Rahul Abram, Kiki Andrianto (2019) membuat Sistem
Cerdas Pemantauan Arus Lalu Lintas Dengan YOLO (You Only Look Once v3),
dengan hasil dapat mengklasifikasikan kendaraan dengan mAP(mean Average
Precision) pada CCTV Fix yang paling tertinggi yaitu 97% sedangkan pada CCTV
PTZ adalah 99%.
Pada proposal Tugas Akhir ini memberi solusi melalui proses Pelanggaran
Jarak Social Distancing Dengan Transformasi Bird’s Eye View menggunakan
kamera maupun input video manual dengan metode YOLO-V3 pelacakan objek
manusia dari Perspective view Images 45o dan Bird’s Eye View 90o terhadap
Ground Plane yang mempunyai keunggulan dan memungkinkan untuk
mendapatkan representasi jarak antar manusia yang lebih akurat dengan OpenCV
dan Tensorflow. Proses Deteksi Jarak Kerumunan digunakan dalam rangka
peningkatan dan penegakan protokol Kesehatan selama masa pandemi. Sistem
deteksi pada proposal ini dapat dilakukan secara RealTime kamera maupun deteksi
dari input video menggunakan Deep Learning dengan Python OpenCV dan
Tensorflow.
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1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada

Proposal Tugas Akhir ini sebagai berikut:
1. Bagaimana memvisualisasikan pelanggaran jarak social distancing dengan
transformasi bird’s eye view 90o menggunakan YOLO-V3 ?
2. Bagaimana memvisualisasikan pelanggaran jarak social distancing dengan
transformasi Perspective view Images 45o menggunakan YOLO-V3 ?
3. Seberapa besar tingkat akurasi deteksi pelanggaran social distancing dalam
sistem Perspective view Images 45o ?
4. Seberapa besar tingkat akurasi deteksi pelanggaran social distancing dalam
sistem bird’s eye view 90o ?
1.3

Batasan Masalah
Dalam pembuatan proposal Tugas Akhir ini, pembahasan masalah dibatasi

pada beberapa hal berikut:
1. Dataset dalam pengujian Tugas Akhir menggunakan video.
2. Deteksi pelanggaran jarak antar manusia atau kerumunan dalam
jangkauan kamera.
3. Pencahayaan yang merata atau pencahayaan ruangan.
4. Orang tidak dapat terdeteksi jika terhalang objek benda selain manusia.
1.4

Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, didapatkan tujuan
pada proposal Tugas Akhir ini sebagai berikut:
1. Mampu memvisualisasikan pelanggaran jarak social distancing dengan
transformasi bird’s eye view 90o menggunakan YOLO-V3.
2. Dapat memvisualisasikan pelanggaran jarak social distancing dengan
transformasi Perspective view Images 45o menggunakan YOLO-V3.
3. Menghitung tingkat akurasi deteksi pelanggaran social distancing dalam
sistem Perspective view Images 45o.
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4. Menghitung tingkat akurasi deteksi pelanggaran social distancing dalam
sistem bird’s eye view 90o.
1.5

Manfaat
Adapun dari proposal Tugas Akhir ini dapat diperoleh manfaat sebagai
berikut:
1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan penerapan tentang sistem
protokol Kesehatan pada pandemi COVID-19.
2. Memudahkan masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi COVID19.
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BAB II LANDASAN TEORI
LANDASAN TEORI

2.1

Social Distancing
Social distancing merupakan pembatasan jarak manusia dengan manusia

secara fisik ketika seseorang sedang berada di dalam ruangan maupun luar ruangan
dan berkumpul dengan kerumunan banyak orang, dalam menerapkan social
distancing pada umumnya berjarak setidaknya 2 meter dari orang lain. sedangkan
physical distancing adalah pembatasan masyarakat yang lebih luas lagi seperti
penutupan bandara hingga pemberlakuan pembatasan terhadap pergerakan
warganya.
COVID-19 menyebar dalam kontak antara manusia dengan manusia yang
berdekatan dalam waktu yang lama. Penyebarannya terjadi saat orang yang
terinfeksi mengalami bersin, batuk bahkan ketika berbicara. tetesan dari hidung
atau mulut mereka meluncur ke udara dan mengenai area wajah termasuk mulut
dan hidung orang-orang disektarnya. COVID-19 juga dapat hidup berjam-jam
bahkan berhari-hari di permukaan udara maupun benda, hal ini juga dipengaruhi
oleh faktor-faktor seperti cahaya matahari dan kelembaban. (Lusiana Mustinda,
2020).
2.2

Deep Learning
Deep Learning adalah sebuah teknologi artificial intelligence yang dapat

meniru proses kerja otak pada manusia. Deep learning sendiri merupakan bagian
dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Teknologi ini sangat
efektif dalam mengolah data mentah maupun menciptakan pola untuk keperluan
pengambilan keputusan. Teknologi ini juga mampu mengenali pola dan informasi
tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Teknologi
yang sudah di ciptakan menggunakan deep learning salah satunya adalah mobil
tanpa pengemudi yang mampu mengenali tanda berhenti dan membedakan pejalan
kaki dari tiang lampu. Selain itu teknologi deep learning dipakai dalam perangkat
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kehidupan sehari-hari seperti Laptop, speaker hands-free, smartphone, dan TV.
(Andre Olivier, 2022).
2.3

YOLO-V3
YOLO-V3 merupakan metode atau teknologi jaringan syaraf pintar yang

berfungsi untuk melakukan deteksi secara real-time dan dapat digunakan untuk
pendeteksian objek, dengan kemampuan pendeteksian yang cepat dan akurat
hingga dua kali lipat dibandingkan beberapa metode lain. YOLO-V3 memiliki
arsitektur yang sederhana yaitu jaringan saraf convolutional. (Yanuar, 2018)

Gambar 2.1 Klasifikasi Deteksi Objek
(Sumber: https://machinelearning.mipa.ugm.ac.id/2018/08/05/yolo-you-onlylook-once/ )
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Gambar 2.2 Deteksi Manusia

Gambar 2.3 Darknet-53
(Sumber: https://medium.com/@venkatakrishna.jonnalagadda/object-detectionyolo-v1-v2-v3-c3d5eca2312a )
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Sebelum YOLO-V3, metode YOLO-V2 menggunakan Darknet-19 sebagai
feature extractor dengan 19 convolutional layer dan 5 max pooling layer dan
softmax layer untuk klasifikasi objek, sedangkan YOLO-V3 menggunakan
jaringan Darknet-53 sebagai feature extractor yang memiliki 53 convolutional
layer didalamnya serta filter 3x3 dan 1x1 dengan koneksi pintasan. Hal ini jauh
lebih dalam dari pada YOLO-V2.
2.4

OpenCV
OpenCV adalah open source C++ library untuk melakukan suatu image

processing dan computer vision menggunakan Python, dimana struktur array
OpenCV akan dikonversi atau dari array NumPy. Dengan itu proses akan lebih
mudah untuk di integrasikan dengan Pustaka yang lain menggunakan NumPy
seperti SciPy dan Matplotlib. (Anirudh Rao, 2021)
2.5

Tensorflow
Tensorflow adalah salah satu library yang paling populer yang

dikembangkan google, library ini juga digunakan dalam pengembangan dan
menerapkan Machine Learning yang memiliki banyak operasi matematika. Banyak
industri yang membutuhkan alat maupun sumber daya untuk menerapkan Machine
Learning dalam memecahkan masalah terbesar mereka, contohnya perusahaan
PayPal yang menggunakan Tensorflow dalam memantau adanya indikasi penipuan
(Wede, 2020).
2.6

Python
Python adalah salah satu Bahasa pemrograman yang dapat menjalankan

sejumlah intruksi multi guna secara langsung. Python sudah banyak digunakan di
berbagai platform yang berkaitan dengan bidang Data Science, Machine Learning,
dan Internet of Things (IoT). Keunggulan Python tersebut juga banyak digunakan
untuk prototyping atau scripting dalam pengelolaan dan pengembangan
infrastruktur, bahkan pembuatan website berskala besar.
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2.7

bird’s eye view

Gambar 2.4 Ilustrasi transformasi perspektif di tempat parkir
(Sumber:https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php?title=Birds_Eye_View/In
troduction/Research )
Untuk mendapatkan keluaran atau output citra pandangan mata burung
(bird-s eye view) dapat digunakan transformasi menggunakan bentuk matriks
proyeksi. Dengan cara memetakan hubungan antara piksel (x,y) dari gambar
pandangan mata burung (bird-s eye view) dan piksel (u,v) dari gambar input. Dan
dapat dirumuskan dengan matriks homografi 3*3 dibawah ini:
[1]
Transformasi tersebut biasa disebut Inverse Perspective Mapping (IPM).
Dimana IPM mengambil sebagai masukan tampilan depan, dan menerapkan
homografi sehingga membuat tampilan top-down dari adegan yang diambil dengan
cara memetakan piksel ke bingkai 2D (bird-s eye view).
Dalam praktiknya, IPM bekerja sangat baik di dekat mobil, contohnya,
dengan permukaan jalan datar. Sifat geometris objek yang ada di kejauhan dapat
dipengaruhi secara tidak wajar oleh pemetaan non-homogen, seperti yang
ditunjukkan pada ilustrasi Gambar 4 bagian gambar kiri. Sehingga hal ini dapat
membatasi kinerja aplikasi dalam hal perhitungan akurasi dan jarak.
Setelah mendapatkan matriks transformasi, akan dilanjutkan pada
pendekatan sistem pandangan mata burung yang mencakup 3 langkah yaitu
pemetaan perspektif, geser dan pembesaran, pada Gambar 5.
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Gambar 2.5 Prosedur Transformasi

Untuk mengurangi banyaknya proses implementasi, terdapat 3 algoritma
yang dioptimalkan berdasarkan pendekatan langsung. [1] Perkalian dan pembagian
bilangan real disubstitusikan dengan menggunakan LUT saat menghitung
koordinat. Jadi, seperti dalam rumus [1], LUT pemetaan maju dan mundur
digunakan. [2] Tiga langkah digabungkan menjadi transformasi satu langkah,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Misalkan perspektif terbalik matriks
transformasi, matriks geser dan matriks pembesar masing-masing adalah H1, H2
dan H3, seperti yang ditunjukkan oleh rumus berikut :

[2]

Maka matriks gabungan Hcom dapat dinyatakan sebagai berikut:

[3]

Kombinasi tersebut dapat dilakukan oleh perangkat lunak dan itu dihitung
sekali. Skema ini dapat menghemat banyaknya proses implementasi bahkan besar
biaya perangkat keras.
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Gambar 2.6 Gabungan transformasi

Gambar 2.7 Ilustrasi 4 Point OpenCV getPerspective Transform Example
(Sumber: https://pyimagesearch.com/2014/08/25/4-point-OpenCV-getperspectivetransform-example/ )
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Gambar 2.8 Ilustrasi Perspective view Images 45o dan Bird’s Eye View90o
(Sumber: https://pyimagesearch.com/2020/06/01/OpenCV-social-distancingdetector/ )

2.8

Confusion Matrix
Confusion

matrix

(error

matrix)

artinya

memberikan

informasi

perbandingan antara hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem (model) dengan
hasil klasifikasi sebenarnya. Confusion matrix ini berbentuk tabel matriks yang
menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji dimana nilai
sebenarnya diketahui.

Gambar 2.9 Tabel Confusion Matrix
(Sumber: https://ilmudatapy.com/apa-itu-confusion-matrix/ )

12

Tabel pada gambar 9 di atas merupakan 4 istilah sebagai representasi hasil
proses klasifikasi pada confusion matrix, yaitu True Positive (TP), True Negative
(TN), False Positive (FP) dan False Negative (FN). Pada penjelasan berikut 4
istilah dari tabel confusion matrix dengan contoh yang sesuai dengan penelitian
Tugas Akhir ini :
a. True Positive (TP), adalah data positif yang diprediksi benar oleh sistem
(model).
b. True Negative (TN), adalah data negatif yang diprediksi benar oleh sistem
(model).
c. False Positive (FP), merupakan data negatif akan tetapi sistem (model)
mendeteksi sebagai data positif.
d. False Negative (FN), merupakan data positif akan tetapi sistem (model)
mendeteksi sebagai data negatif.
Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari Confusion Matrix :
a. Menunjukkan bagaimana sistem (model) yang dibuat membuat suatu prediksi.
b. Memberi informasi tentang kesalahan yang dibuat dan jenis kesalahan yang
dibuat oleh sistem (model).
c. Setiap kolom dari confusion matrix merepresentasikan instance dari kelas
prediksi.
d. Setiap baris dari confusion matrix mewakili instance dari kelas aktual.

2.8.1

Jenis Confusion Matrix

a.

Klasifikasi Binary
Data input dikelompokkan menjadi dua kelas. Jenis klasifikasi ini
merupakan klasifikasi yang paling sederhana, dimana hanya terdapat nilai
0 dan 1.
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b.

Klasifikasi Multi-Class
Data input diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Contoh sistem dapat
mengklasifikasikan jenis kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil,
bus, truk, dan sebagainya.

c.

Klasifikasi Multi-Label
Data

input dikelompokkan menjadi beberapa kelas, namun pada

klasifikasi multi-label, data dapat dimasukkan dalam beberapa kelas
sekaligus.
d.

Klasifikasi Hierarchical
Data input dikelompokkan menjadi beberapa kelas, namun kelas tersebut
dapat dikelompokkan kembali menjadi kelas-kelas yang lebih sederhana
secara hirarkis.

2.8.2

Performance Metric dari Confusion Matrix

a.

Accuracy
Accuracy adalah rasio prediksi benar (positif dan negatif) dengan

keseluruhan data. Sehingga Accuracy merupakan tingkat kedekatan nilai prediksi
dengan nilai aktual (sebenarnya). Nilai Accuracy dapat diperoleh dengan rumus
[4].
TP + TN
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

Error (%) =

× 100%

[4]

TP + TN + FP + FN
Error
Jumlah pelanggaran perhitungan manual

Rata – Rata error (%) =

∑error (%)
Banyaknya Percobaan
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X 100%

[5]

[6]

Akurasi = 100% - Rata – Rata error (%)
b.

[7]

Precision
Precision adalah tingkat keakuratan antara data yang diminta dengan hasil

prediksi yang diberikan oleh model. Precision juga merupakan rasio prediksi benar
positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positf. Dari semua
kelas positif yang telah di prediksi dengan benar, berapa banyak data yang benarbenar positif. Nilai Precision dapat diperoleh dengan menggunakan rumus [8].
TP

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
c.

TP + FP

[8]

Recall
Recall adalah keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah

informasi. Recall merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan
keseluruhan data yang benar positif. Nilai recall dapat diperoleh dengan rumus [9].
TP
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

d.

[9]
TP + FN

F1 - Score
F1 - Score merupakan harmonic mean (rata-rata harmonik) dari Precision

dan recall, yang secara matematik nilai F1 - Score didapatkan dengan rumus [10].
Nilai F1 – Score berada diantara 0 hingga 1 sehingga, Nilai terbaik F1 - Score
adalah 1.0 dan nilai terburuknya adalah 0.

F1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2 ×

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
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[10]

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Dataset
Dataset yang digunakan dalam Deteksi Pelanggaran Jarak Social

Distancing ini adalah dataset yang dapat diakses oleh semua orang melalui website
cocodataset.org. dimana dataset ini memiliki jumlah 120.000 gambar dengan total
880.000 objek berlabel. Sedangkan gambar manusia terdapat 66.808 gambar.
Model-model ini di Training untuk memuat 80 jenis objek berbeda dalam
kumpulan data ini.
3.2

Algoritma Program Sistem Deteksi Pelanggaran Jarak Social

Distancing.

Gambar 3.1 Flowchart Sistem Deteksi Pelanggaran Jarak Social Distancing
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Pada Gambar 10 menunjukkan algoritma program Sistem Deteksi
Pelanggaran Jarak Social Distancing yang akan diajukan pada tugas akhir ini.
Proses dimulai dari Start lalu menginputkan library. Selanjutnya menginputkan
dataset yang telah disediakan yaitu YOLO-COCO dataset. Setelah itu proses
Deteksi Objek (Filtering Only People Class) menggunakan OpenCV People
Counter, dan Ketika objek sudah didapat proses akan dilanjutkan untuk Mencari 4
titik sudut denah dan diterapkan transformasi perspektif menggunakan OpenCV
getPerspective Transform. Kemuadian proses hitung jarak berpasangan antara
semua orang yang terdeteksi dimulai dengan melihat nilai jarak lebih kecil atau
lebih besar dari N (piksel), jika nilai jarak lebih kecil dari nilai N (piksel) maka
warna kotak pembatas (bounding box) berubah menjadi merah yang artinya
terdeteksi pelanggaran social distancing. Pada saat menampilkan hasil akan
muncul tampilan layar dari Perspective view Images 45o dan Bird’s Eye View 90o
dengan bidang bumi (ground plane).
3.3

Rancangan Hardware

INPUT
Kamera/cctv

SISTEM
Metode
YOLO-V3

OUTPUT
Monitor

Gambar 3.2 Model Perancangan Hardware
Berdasarkan Gambar 3.2 Model Perancangan Hardware dapat diketahui
bahwa input data berasal dari kamera atau cctv. Input tersebut diproses oleh sistem
dengan menggunakan metode YOLO-V3 dengan tujuan memproses video yang
berasal dari kamera atau cctv tersebut untuk mendeteksi object manusia, object
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manusia yang sudah terdeteksi oleh sistem akan diproses Kembali oleh sistem
untuk mendeteksi jarak antara manusia pada video yang di uji, sehingga sistem
mampu mendeteksi pelanggaran jarak Social Distancing. Output yang ditampilkan
pada monitor adalah hasil perhitungan dan visualisasi deteksi jumlah pelanggaran
Social Distancing dari sistem Perspective view Images 45o dan Bird’s Eye View
90o.

Gambar 3.3 Tampilan output pada layar monitor
Dilihat dari Gambar 3.3 Tampilan output pada layar monitor di atas,
ditampilkan visualisasi sistem, perhitungan jumlah orang yang melakukan
pelanggaran jarak Social Distancing dan jumlah frame dalam video. Proses deteksi
jarak dilakukan dengan mendeteksi keberadaan orang pada setiap frame, Ketika
orang tidak melakukan pelanggaran jarak maka bounding box akan berwarna Hijau
atau kuning, akan tetapi jika orang melakukan pelanggaran jarak maka bounding
box akan berubah warna menjadi merah, semua proses tersebut kemudian di
transformasikan dalam bentuk sistem Bird’s Eye View 90o.
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Gambar 3.4 Konfigurasi pixel pada Perspective view Images 45o

Gambar 3.5 Menghitung jarak antar orang pada Perspective view Images 45o
Dalam program Perspective view Images 45o terdapat function yang
menghitung jarak antar orang berdasarkan pixel sebesar 50, 75 dan 150 pixel
terhadap jarak sesungguhnya yaitu 2 meter, sehingga jika jarak antar orang kurang
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dari pixel yang telah ditentukan atau kurang dari 2 meter, maka bounding box akan
berubah menjadi warna merah dengan indikator tampilan jumlah pelanggaran.
Dalam menentukan pixel dapat dipengaruhi jarak antar kamera dengan ground
plane atau bidang datar, semakin dekat jarak kamera dengan ground plane maka
semakin besar nilai pixel yang dipakai.

Gambar 3.6 Konfigurasi Bird’s Eye View 90o
Dalam program transformasi Bird’s Eye View 90o terdapat function yang
menghitung jarak antar centroid atau titik yang telah di transformasi tersebut,
kemudian sistem akan menghitung jarak antar titik berdasarkan pixel sebesar 180
dan 1100 pixel terhadap jarak sesungguhnya yaitu 2 meter, sehingga jika jarak antar
centroid kurang dari pixel yang ditentukan atau kurang dari 2 meter, maka centroid
atau titik tersebut akan berubah menjadi warna merah dengan indikator tampilan
jumlah pelanggaran. Dalam menentukan pixel dapat dipengaruhi jarak antar
kamera dengan ground plane atau bidang datar, semakin dekat jarak kamera
dengan ground plane maka semakin besar nilai pixel yang dipakai.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Pengujian Deteksi Pelanggaran Jarak Social Distancing
Pada Bab 4 ini membahas hasil pengujian dari sistem deteksi yang meliputi

dua parameter uji, yaitu: pengujian visualisasi deteksi pelanggaran jarak dari
Perspective view Images 45o dan Tranformasi Bird’s Eye View 90o, dan pengujian
akurasi.
4.1.1

Tujuan Pengujian Deteksi Pelanggaran Jarak Social Distancing
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem dapat

mendeteksi orang yang melakukan pelanggaran jarak Social Distancing dalam
suatu frame sebuah video.
4.1.2

Prosedur Pengujian Deteksi Pelanggaran Jarak Social Distancing

1.

Menjalankan program yang sudah dibuat menggunakan metode YOLO-V3
untuk mendeteksi orang dan pelanggaran menggunakan program Visual
Studio Code.

2.

Ketika sekumpulan orang berada dalam frame pada video, maka setiap
orang tersebut akan dideteksi oleh sistem melalui tampilan bounding box.

3.

Setiap detik perubahan frame pada video akan menghitung jarak bounding
box yang berdekatan, jika jarak kurang dari nilai pixel yang ditentukan
maka bounding box akan berubah menjadi merah, nilai pixel ditentukan
berdasarkan jarak antara kamera dengan ground plane.

4.

Tranformasi Bird’s Eye View 90o menggunakan OpenCV getPerspective
Transform dengan menjalankan program yang berbeda, dimana 4 titik poin
frame yang akan di uji ditentukan secara manual dan sistem akan otomatis
memproses transformasi tersebut sampai video selesai.
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5.

Menghitung tingkat akurasi data yaitu mencari nilai error (%) seperti yang
terdapat pada rumus [11], kemudian mencari nilai rata - rata error (%) yang
terdapat pada rumus [12], sehingga untuk menentukan tingkat akurasi data
menggunakan rumus [13].
Error (%) =

Error
Jumlah pelanggaran perhitungan manual

Rata – Rata error (%) =

X 100%

∑error (%)
Banyaknya Percobaan

Akurasi = 100% - Rata – Rata error (%)

4.2

[11]

[12]

[13]

Hasil Pengujian Deteksi dari Perspective view Images 45o
Pada pengujian akurasi dari Perspective view Images 45o ini dilakukan

dengan 5 Video yang menampilkan aktivitas di tempat umum, dimana masingmasing video akan di uji sebanyak 3 kali percobaan, pengujian pada deteksi dari
program Perspective view Images 45o ini dihitung dari setiap detik pada video
dengan perhitungan deteksi pelanggaran yang dihitung berdasarkan jumlah orang
yang melanggar. Kemudian hasil deteksi dari visualisasi Perspective view Images
45o akan dibandingkan dengan hasil perhitungan secara manual di setiap detiknya
sampai masing-masing video yang di uji selesai.
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Tabel 4.1 Hasil Uji Program Perspective view Images 45o
Uji
Video
ke-

Banyaknya
Percobaan

1

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Jumlah

2
3
4
5

Durasi
Waktu
(detik)

4
4
4
4
4

Rata – Rata error (%) =

Jumlah
Orang
Terdeteksi
Pelanggaran
Berdasar
Perhitungan
Manual
3
3
3
9
9
9
8
8
8
5
5
5
6
6
6
93

Jumlah
Orang
Terdeteksi
Pelanggaran
Perspective
view Images
45o
3
3
3
10
10
10
13
13
13
5
5
5
5
5
5
108

Error

Error
(%)

0
0
0
1
1
1
5
5
5
0
0
0
1
1
1
21

0
0
0
11.11
11.11
11.11
62.5
62.5
62.5
0
0
0
16.66
16.66
16.66
270.81

270.81
15

= 18.1%
Akurasi = 100% - 18.1%
= 81.9%
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.1 Hasil Uji Deteksi Pelanggaran Jarak
Social Distancing dari program Perspective view Images 45o menunjukkan bahwa
sistem dapat mendeteksi pelanggaran jarak social distancing dengan tingkat akurasi
sebesar 81.9%, sedangkan 18.1% pelanggaran jarak social distancing tidak terdeteksi
oleh sistem atau error.
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Gambar 4.1 Hasil Deteksi Perspective view Images 45o

Dari Gambar 4.1 Hasil Deteksi Perspective view Images 45o sampel uji video ke5 dalam frame ke-24, dapat dilihat bahwa sistem dapat mendeteksi orang yang
melakukan pelanggaran sebanyak 5 orang, sedangkan pada perhitungan secara manual
jumlah pelanggaran jarak sebanyak 6 orang, sehingga terdapat 1 orang yang melakukan
pelanggaran tidak terdeteksi oleh sistem. Pada video tersebut, sistem menggunakan
perbandingan skala 75 pixel : 2 meter.
4.3

Hasil Pengujian Deteksi dari Bird’s Eye View 90o
Pada pengujian akurasi dari Bird’s Eye View 90o ini juga dilakukan dengan

5 Video yang menampilkan aktivitas di tempat umum, dimana masing-masing
video akan di uji sebanyak 3 kali percobaan, pengujian pada deteksi dari program
Bird’s Eye View 90o ini dihitung berdasarkan setiap frame pada video sampai video
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berakhir dengan perhitungan deteksi pelanggaran yang dihitung berdasarkan
jumlah orang yang melanggar. Kemudian hasil deteksi dari visualisasi Bird’s Eye
View 90o akan dibandingkan dengan hasil perhitungan secara manual di setiap
detiknya sampai masing-masing video yang di uji selesai.
Tabel 4.2 Hasil Uji Program Perspective Bird’s Eye View 90o
Uji
Video
ke-

Banyaknya
Percobaan

1

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Jumlah

2
3
4
5

Durasi
Waktu
(detik)

Jumlah
Orang
Terdeteksi
Pelanggaran
Berdasar
Perhitungan
Manual
3
3
3
9
9
9
8
8
8
5
5
5
6
6
6
93

4
4
4
4
4

Rata – Rata error (%) =

447.75
15

= 29.9%
Akurasi = 100% - 29.9%
= 70.1%
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Jumlah
Orang
Terdeteksi
Pelanggaran
Perspective
Bird’s Eye
View 90o
3
3
3
11
12
11
13
14
13
7
7
7
6
6
6
122

Error

Error %

0
0
0
2
3
2
5
6
5
2
2
2
0
0
0
29

0
0
0
22.22
33.33
22.22
62.5
75
62.5
40
40
40
16.66
16.66
16.66
447.75

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2 Hasil Uji Deteksi Pelanggaran Jarak
Social Distancing dari Perspective Bird’s Eye View 90o menunjukkan bahwa sistem
dapat mendeteksi pelanggaran jarak social distancing dengan tingkat akurasi sebesar
70.1%, sedangkan 29.9% pelanggaran jarak social distancing tidak terdeteksi oleh
sistem atau error. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari program Perspective
view Images 45o lebih tinggi dibandingkan program Perspective Bird’s Eye View 90o,
tingginya nilai error pada program Perspective Bird’s Eye View 90o dipengaruhi oleh
sistem yang mendeteksi objek selain manusia, sehingga sistem menghitung dan
memproses data pelanggaran social distancing dengan jumlah yang lebih banyak
dibandingkan dengan data asli atau data perhitungan manual.

Gambar 4.2 Hasil Deteksi sistem Perspective Bird’s Eye View 90o
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Gambar 4.3 Proses menentukan 4 titik poin transformasi
Dari Gambar 4.4 pada proses menentukan 4 titik poin transformasi
dilakukan pada program Bird’s Eye View 90o. proses ini dilakukan untuk
menentukan lokasi objek kerumunan yang akan di uji pada video, sehingga proses
transformasi terhadap sistem Bird’s Eye View 90o berdasarkan lokasi 4 titik poin
yang sudah ditentukan.
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BAB V PENUTUP
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian Tugas

Akhir ini, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Jarak deteksi pelanggaran social distancing pada program perspective view
images 45o menggunakan 50, 75 dan 150 pixel, sedangkan pada program
bird’s eye view 90o menggunakan 180 dan 1100 pixel.

2.

Jarak antara kamera dan ground plane mempengaruhi jarak deteksi
pelanggaran social distancing, jika jarak antara kamera dan ground plane
lebih jauh maka menggunakan 50 pixel, sedangkan jika jarak antara kamera
dengan ground plane lebih dekat maka menggunakan 75 pixel hingga 150
pixel.

3.

Tingkat akurasi hasil dari penelitian ini dalam mendeteksi pelanggaran
jarak social distancing berdasar visualisasi perspective view images 45o
sebesar 81.9%, sedangkan 18.1% pelanggaran jarak social distancing tidak
terdeteksi, dan dalam transformasi sistem bird’s eye view 90o memiliki
tingkat akurasi sebesar 70.1%, sedangkan 29.9% pelanggaran jarak social
distancing tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari
program Perspective view Images 45o lebih tinggi dibandingkan program
Perspective Bird’s Eye View 90o. Tingginya nilai error pada program
Perspective Bird’s Eye View 90o dipengaruhi oleh sistem yang mendeteksi
objek selain manusia, sehingga sistem menghitung dan memproses dengan
jumlah data pelanggaran social distancing lebih banyak maupun lebih
sedikit dibandingkan dengan data asli atau data perhitungan manual.
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5.2

Saran
Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, penulis memiliki

beberapa saran yang mungkin dapat diimplementasikan maupun dikembangkan
untuk penelitian selanjutnya yaitu :
1.

Melakukan pengujian dengan menggunakan metode lain yang mampu
mendeteksi pelanggaran jarak objek manusia yang terhalang objek lain
maupun kesalahan dalam mendeteksi objek selain manusia.

2.

Memperbaiki algoritma sistem deteksi dengan melakukan proses deteksi
pelanggaran sebanyak 1 kali pada setiap orang yang terdeteksi, sehingga orang
yang sudah terdeteksi pelanggaran, tidak perlu di proses kembali oleh sistem.

3.

Menggabungkan program sistem deteksi antara program perspective view
images 45o dengan program bird’s eye view 90o, sehingga program menjadi
satu dan berjalan secara bersamaan tanpa harus menjalankan 2 kali.
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