
 

 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Alur Penelitian 

Berikut adalah alur penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 berikut : 

Pengumpulan Data

Analisa Dan Perancangan

1. Analisa Kebutuhan Data

2. Analisa Proses Deteksi Kursi.

    a. Resize gambar objek menjadi

        448 * 448.

    b. Bounding box.

    c. Proses Metode CNN.

    d. Menghitung jumlah objek

        kursi

    e. Menampilkan alert jumlah

        kursi yang dideteksi.  

3. Analisa Fungsional Sistem

4.  Perancangan

Implementasi Dan Pengujian

1. Implementasi

2. Pengujian

    a. Blackbox

    b. Akurasi

Kesimpulan 

dan Saran

Mulai

Selesai

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian
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  Pengumpulan Data 

Ada 3 jenis pengambilan data uji dan data latih yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Pengambilan data CCTV 

a. Data CCTV yang yang dibutuhkan adalah data ruangan FST 301, FST 

302, FST 303 

b. Untuk mendapatkan data rekaman yang berasal dari CCTV, maka harus 

memiliki izin dari pihak kampus terlebih dahulu. 

c. Setelah mendapatkan izin dari pihak kampus, maka data rekaman CCTV 

bisa diminta kepada operator CCTV. 

d. Setelah data rekaman CCTV didapat, maka rekaman tersebut akan di 

ambil potongannya secara acak pagi dan sore hari dengan cara di 

screenshoot. 

2. Pengambilan data dengan kamera smartphone. 

a. Data ruangan kelas yang di butuhkan menggunakan kamera smartphone 

adalah ruangan FST 304 dan FST 305. 

b. Foto di ambil langsung keruangan FST 304 dan FST 305 setelah 

mendapatkan izin dari pihak kampus. 

c. Ukuran citra yang didapat akan disesuaikan dengan ukuran yang 

didapatkan dari kamera CCTV. 

3. Data Latih 

Data latih yang digunakan dalam sistem berasal dari dataset yang telah 

disediakan oleh COCO dataset. 

3.2.1 Observasi  

Pada tahapan ini dilakukan observasi ke ruangan-ruangan kelas yang 

berisikan kursi dengan jumlah yang lengkap, pada hari berikutnya peneliti 

melakukan peninjauan lagi pada ruangan yang sama dan menghitung jumlah kursi. 

Data untuk pendeteksian objek diambil dari gambar hasil rekaman CCTV ruangan 

kelas. Hal ini dilakukan untuk pengumpulan data penelitian dan data pengujian 

deteksi objek. 
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 Analisa dan Perancangan 

Tahapan analisa dan perancangan adalah tahapan yang dilakukan setelah 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun tahapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Analisa  

Analisa dilakukan untuk dapat mengetahui data dan informasi apa saja yang 

dibutuhkan nantinya dalam proses pengerjaan penelitian ini. Tahapan analisa ini 

terbagi menjadi dua yaitu analisa kebutuhan data atau informasi dan proses deteksi 

objek. 

3.3.1.1 Analisa Kebutuhan Data 

Analisa kebutuhan data berisikan data yang digunakan untuk dijadikan data 

uji dan data latih. Adapaun data yang digunakan adalah : 

1. Data latih yang digunakan dalam sistem berasal dari dataset yang telah 

disediakan oleh COCO dataset. 

2. Data uji yang berasal dari rekaman CCTV yang telah di potong atau di 

screenshoot. 

3. Data uji yang berasal dari kamera smartphone yang telah disesuaikan 

resolusinya dengan potongan rekaman CCTV. 

3.3.1.2 Analisa Proses Deteksi Kursi 

Pada tahap ini akan dijelaskan proses apa saja yang akan dilakukan dalam 

pendeteksian objek. Proses analisa proses deteksi kursi dapat dilihat pada Gambar 

3.2 berikut: 
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Hitung jumlah 
kursi

Proses metode CNN
- Convolution
- ReLu
- Maxpooling
- Fully connected Layer

Resize image Bounding Box
Tampil 

pemberitahuan

YOLO

Gambar 3.2 Analisa Proses Deteksi Kursi 

Berikut adalah penjelasan analisa proses deteksi kursi dari gambar diatas 

yaitu : 

1. Library YOLO 

a. Resize citra menjadi 448 x 448. 

b. Melakukan pencarian bounding box. 

c. Ekstraksi dan klasifikasi citra objek dengan metode CNN. 

i. Convolution, bekerja dengan mempelajari fitur gambar 

menggunakan kotak-kotak kecil untuk mengetahui piksel pada 

data yang dimasukkan. Matrik yang digunakan adalah matrik 3 x 

3. 

ii. ReLU, operasi yang me-replace semua nilai piksel negatif, nilai 

piksel negatif ini dipresentasikan dalam fitur map dengan nilai nol. 

iii. Max Pooling, cara kerjanya yaitu mencari nilai maksimal dari nilai 

piksel yang didapatkan dari proses ReLU. Nilai max ini diambil 

dari matrik 2 x 2. 

iv. Fully connected layer, mencocokkan dan mengklasifikasikan 

gambar masukan dengan dataset. 

2. Menghitung jumlah objek kursi. 

3. Menampilkan pemberitahuan jumlah kursi yang terdeteksi, dan jumlah 

kekurangan kursi. 

3.3.2 Analisa Fungsional Sistem 

Pada tahap analisa fungsional sistem akan dibahas tentang analisa context 

diagram dan data flow diagram yang dapat menggambarkan bagaimana jalannya 

proses sistem. 
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3.3.3 Perancangan 

Tahapan ini dilakukan setelah proses analisa selesai, pada tahapan ini akan 

dilaksanakan tahap merancang sistem yang akan dibangun berdasarkan analisa. 

Pada penelitian ini perancangan dilakukan untuk merancang antar muka sistem 

yang akan dibangun berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Berikut adalah 

tahapan yang akan dilakukan (Santoso, 2013): 

1. Perancangan struktur menu 

Tahap perancangan struktur menu berisikan gambaran rancangan menu pada 

sistem yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan tujuannya. 

2. Perancangan antarmuka 

Merancang tampilan antar muka sistem yang akan di operasikan oleh user. 

Tahap ini akan menggambarkan bagaimana desain sistem yang akan 

dibangun. 

 Implementasi dan Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dan pengujian sesuai dengan alir 

data yang telah dirancang pada tahapan analisa dan perancangan sebelumnya. Ada 

dua tahapan besar pada bab ini yaitu implementasi dan pengujian. 

3.4.1 Implementasi 

Implementasi adalah proses pengkodean untuk membangun sistem agar 

dapat dioperasikan. Sistem dibangun menggunakan library YOLO dan tampilan 

sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. Implementasi dilakukan 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. 

3.4.1.1 Perangkat Lunak 

Spesifikasi oerangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Bahasa pemrograman : PHP, C (library) dan Phyton (library) 

Sistem operasi  : Linux, Deepin 15.4 

3.4.1.2 Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Prosessor : Intel core i5 7th Gen, 2.5GHz turbo boost up to 3.1GHz 

RAM  : 4 GB DDR4 

GPU  : NVIDIA GEFORCE 940 MX, GDDR5 

HDD  : 1000 GB  

Kamera : CCTV ruangan kelas dan kamera smartphone 13 MP. 

3.4.2 Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan tingkat 

akurasi dari sistem. Ada beberapa macam pengujian yang dilakukan, yaitu : 

1. Pengujian sistem (Black Box). 

Pengujian menggunakan blackbox ini berpusat pada fungsional perangkat 

lunak yang digunakan. Dengan demikian pengujian blackbox memungkinkan 

perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkain kondisi input yang 

sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. Pengujian blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut (Pressman, 2002) : 

a. Fungsi yang tidak sesuai. 

b. Kekeliruan interface. 

c. Kesalahan dalam struktur data. 

d. Kesalahan kinerja. 

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

2. Pengujian akurasi. 

Untuk pengujian akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan 2.6. 

Pengujian pada penelitian ini akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Pengujian ruangan kelas. 

Pengujian ini dilakukan dengan masukkan gambar ruangan kelas 

berisikan kursi-kursi dan menampilkan kondisi ruangan kelas. Kelas yang 

diuji adalah FST 301, FST 302, FST 303, FST 304, FST 305. 
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2. Pengujian jenis-jenis kursi berbeda pada fakultas Sains dan Teknologi 

UIN SUSKA Riau. Jenis kursi yang akan diuji ada 5 jenis kursi yaitu kursi 

besi, kursi kayu lama, kursi kayu baru, kursi plastic dan kursi dosen. 

3. Pengujian tata letak kursi. Untuk pengujian tata letak kursi, yang akan 

diuji yaitu ketika kursi ditumpuk, ketika kursi dibalikkan, posisi 

pengambilan dari depan, samping dan belakang dan dari atas. 

 Kesimpulan dan saran 

Tahap kesimpulan dan saran adalah tahapan terakhir dari pelaksanaan tugas 

akhir.Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pengujian 

yang dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk 

penelitian  


