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ABSTRAK 

 
Pengukuran jarak kamera dengan obyek merupakan proses pendeteksian dan pengukuran jarak 

antara obyek (manusia) dengan kamera USB secara otomatis melalui video stream dengan pemrograman 

OpenCV eye detection berbasis fitur “Haar Cascade”. Video stream akan menampilkan frame keseluruhan 

yang ditangkap oleh kamera, kemudian akan mendeteksi bagian mata manusia dan menentukan seberapa 

jauh jarak mata tersebut terhadap kamera. Prototipe ini diharapkan dapat digunakan dalam pengukuran jarak 

antrean sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Dalam menentukan jarak berbasis kamera dikenal 

istilah triangle similarity, yaitu penentuan perhitungan jarak obyek terhadap kamera dengan menggunakan 

obyek referensi yang sudah diketahui ukuran dan jaraknya untuk menentukan focal length kamera sebagai 

penentu seberapa lebar sudut pandang kamera sehingga pada proses otomatis perhitungan jarak ukuran 

obyek yang ditangkap kamera (real) cukup dibandingkan dengan ukuran obyek dalam piksel. Pada 

pengukuran jarak kamera dengan obyek ini yang akan ditentukan jaraknya adalah antara kamera dengan 

mata manusia yang akan dideteksi dengan fitur haar cascade dan algoritma eye detection secara otomatis. 

Selanjutnya, setelah kamera berhasil mengukur jarak manusia yang ditangkap secara otomatis, maka secara 

bersamaan akan muncul peringatan berupa bunyi dari speaker yang akan menyala apabila jarak manusia 

tersebut < 1 m dan tulisan “Move Away” pada display. Seluruh proses komputasi pemrograman di input 

pada operasi sistem raspbian menggunakan raspberry pi 3 model B dengan frekuensi 1,3 GHz. Dari hasil 

pengujian dapat simpulkan bahwa prototipe dapat digunakan untuk mengukur jarak kamera dengan obyek 

dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan rata-rata error adalah 0,05 cm, keakurasian rata- 

rata 95,40 %, dan kepresisian rata-rata prototipe 96,74%. 

Kata kunci: Otomatis, Jarak, Kamera, OpenCV, Fitur haar cascade, Algoritma eye detection 

 

ABSTRACT 

Measuring the distance between the camera and the object is the process of detecting and 

measuring the distance between an object (human) and a USB camera automatically through a video stream 

with OpenCV programming eye detection based on the “Haar Cascade” feature. The video stream will 

display the frame entirely captured by the camera, then it will detect the part of the human eye and determine 

how far the eye is from the camera. This prototype is expected to be used in measuring queue distances as 

an effort to prevent the transmission of COVID-19. In determining camera-based distance, the term known 

triangle similarity is, which is the determination of the calculation of the distance object's to the camera 

using a object reference whose size and distance are known to determine the focal length camera as a 

determinant of how wide the camera's angle of view is so that the process is automated. calculation of the 

distance of the size of the object captured by the camera (real) is sufficient to compare the size of the object 

in pixels. In measuring the distance between the camera and object this, the distance between the camera 

and the human eye will be determined which will be detected with the feature haar cascade and the 

algorithm eye detection automatically. Furthermore, after the camera has succeeded in measuring the 

human distance captured automatically, a warning will appear in the form of a sound from the speaker 

which will light up if the human distance is < 1 m and the words “Move Away” on the display. The entire 

computational programming process is input to the raspbian operating system using a raspberry pi 3 model 

B with a frequency of 1.3 GHz. From the test results, it can be concluded that the prototype can be used to 

measure the distance between the camera and the object in an effort to prevent the transmission of COVID- 

19 with an average error of 0.05 cm, an average accuracy of 95.40%, and an average precision of 96 

prototypes. ,74%. 

Keywords: Automatic, Distance, Camera, OpenCV,feature Haar cascade, Algorithm eye detection 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang diakibatkan oleh virus 

corona yang ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan dan menjadi salah satu masalah 

kesehatan yang cakupannya mendunia. Kasus ini diawali dari laporan World 

Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan 

bahwa ada kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang belum jelas di Kota 

Wuhan Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang dan akhirnya diketahui 

penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Selain itu, kasus ini 

pun terus berkembang hingga diluar negara China. Seperti di lansir dari 

(Rahmawati, 2020) pada tanggal 11 Maret 2020, akhirnya WHO pun menetapkan 

COVID-19 sebagai pandemic. Pandemi adalah epidemi yang terjadi di seluruh 

dunia atau pada daerah yang sangat luas, yang melintasi perbatasan beberapa 

negara, dan biasanya mempengaruhi banyak orang (WHO, 2007). 

Setelah Wuhan dan beberapa negara lain terkonfirmasi adanya virus 

corona, tidak berlangsung lama Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa 

terdapat dua orang WNI terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dinyatakan 

memiliki riwayat kontak langsung dengan warga Jepang yang terkonfirmasi positif 

COVID-19. Dilansir dari web COVID-19.go.id, di Indonesia sendiri sampai 

dengan 28 Juli 2021 jumlah terpapar COVID-19 sudah mencapai angka 3.239.936 

positif yang tersebar di 34 provinsi, 326 kabupaten/kota. Indonesia kian hari masih 

menunjukkan kenaikan jumlah kasus positif terpapar COVID-19, sehingga 

pemerintah pun telah menerapkan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus 

positif di Indonesia sebab penyebaran virus ini yang menyerang sistem pernafasan 

manusia dan dapat menular melalui droplet atau percikan air liur dari orang 

terkonfirmasi positif COVID-19 saat mengalami batuk atau bersin dan 

memercikan cairan yang mengandung virus. 
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Dalam mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya pemerintah adalah 

menetapkan kebijakan physical distancing. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Ahmad Yurianto dalam konferensi pers di graha BNPB (30/3/2020), yaitu untuk 

memutus rantai penularan di masyarakat, dengan cara jaga jarak secara fisik dan 

jaga jarak dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya dengan jarak lebih 

dari 1 meter. Selain itu masyarakat juga diminta untuk menghindari berkumpul 

dan berada dalam kerumunan. Hal ini merupakan upaya yang paling benar, upaya 

paling rasional dan baik untuk diterapkan sehingga diharapkan terjadi pemutusan 

mata rantai penularan COVID-19. 

Berdasarkan paparan di atas, WHO juga menyampaikan bahwa dalam 

menghindari penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dianjurkan pada 

jarak aman minimal 1 meter. Jarak tersebut menjadi protokol kesehatan yang wajib 

diterapkan oleh seluruh warga Indonesia, lain halnya apabila seseorang yang saling 

berinteraksi tidak yakin terkait kondisi kesehatannya, seperti sedang dalam kondisi 

sakit tertentu, maka jarak aman minimal 6 (enam) kaki atau sekitar 1,8 meter 

(Safrizal ZA, Danang Insita Putra, dkk, 2020). Sehingga berdasarkan penjelasan 

tersebut, pengukuran jarak kamera dengan obyek (mata manusia) yang dapat 

diterapkan dalam ruang publik, seperti jarak antrean sebagai upaya pencegahan 

penularan COVID-19 menjadi salah satu hal yang paling penting untuk 

diperhatikan, yaitu melalui pengukuran secara otomatis dan tidak bersentuhan 

dengan instrumen ukur. Hal ini dapat di implementasikan dengan memanfaatkan 

salah satu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi computer vision 

yang dapat melakukan pengukuran jarak terintegrasi dengan kamera. Computer 

vision merupakan salah satu cabang dari bidang ilmu pengolahan citra (image 

processing) yang memungkinkan komputer dapat melihat seperti manusia, dengan 

vision tersebut komputer dapat mengambil keputusan, melakukan aksi, dan 

mengenali terhadap suatu obyek (Sutarti et al., 2019). Pengukuran jarak dengan 

computer vision atau OpenCV dilakukan dengan perintah deteksi obyek 

menggunakan haar cascade classifier yang akan mendeteksi obyek berupa mata 

manusia yang direkam pada video stream oleh kamera secara realtime (otomatis). 
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Sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut dapat dibuat sebuah 

prototipe pengukur jarak kamera dengan obyek (mata manusia) yang dapat 

diterapkan dalam pengukuran jarak antrean dengan judul “Prototipe Pengukuran 

Jarak kamera dengan Obyek secara Otomatis dalam Upaya Pencegahan Penularan 

COVID-19” sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu dalam upaya 

pencegahan penularan COVID-19. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

pada proyek akhir ini adalah : 

a. Bagaimana cara membuat prototipe pengukuran jarak kamera dengan 

obyek (mata manusia) secara otomatis dalam upaya pencegahan penularan 

COVID-19. 

b. Bagaimana mengembangkan suatu sistem untuk mengukur jarak kamera 

dengan obyek (mata manusia) secara otomatis dalam rangka physical 

distance. 

c. Bagaimana tingkat keakurasian dari hasil pengukuran jarak kamera dengan 

obyek (mata manusia) dalam rangka physical distance. 

d. Bagaimana tingkat keberhasilan sistem peringatan terhadap hasil 

pengukuran jarak kamera dengan obyek (mata manusia) menggunakan 

speaker untuk penerapan physical distance. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah: 

a. Pengukuran jarak kamera dengan obyek (mata manusia) secara otomatis 

dapat dilakukan jika sudah memiliki obyek referensi. 

b. Jika terdapat 2 atau lebih obyek yang terdeteksi kamera, maka pengukuran 

jarak kamera dengan obyek (mata manusia) akan menampilkan jarak kedua 

obyek terhadap kamera secara bergantian dengan bergantung kepada 

kestabilan pembentukan kotak yang mendeteksi mata pada obyek tersebut. 
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c. Intensitas cahaya yang cocok dalam melakukan pengukuran jarak 

menggunakan prototipe ini adalah minimum 400 lux jika digunakan 

didalam ruangan atau pencahayaan langsung dari sinar matahari. 

d. Kamera yang digunakan berupa kamera USB dengan jenis sensor CMOS 

yang dipasang pada stand atau tiang pada pembatas jarak antrean. 

e. Kamera dengan obyek (mata manusia) yang akan diukur harus sejajar 

dengan memperhatikan tinggi prototipe. Jika tinggi prototipe 1,3 m dari 

permukaan tanah, maka objek yang dapat diukur adalah orang dengan 

tinggi berkisaran 1,5 m – 1,6 m. Peletakkan prototipe dapat disesuaikan 

dengan tinggi obyek. 

f. Mikroprosesor yang digunakan adalah single board circuit “Raspberry Pi” 

dengan bahasa pemrograman “Python”. 

g. Metode pengolahan dan analisis citra menggunakan library OpenCV. 

1.4 Tujuan 

 
Tujuan dari proyek akhir ini, sebagai berikut: 

 
a. Membuat prototipe pengukuran jarak kamera dengan obyek (mata manusia) 

secara otomatis yang dapat diterapkan pada pengukuran jarak antrean 

dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. 

b. Menentukan sistem atau algoritma yang akan digunakan untuk membuat 

prototipe pengukuran jarak kamera dengan obyek (mata manusia) secara 

otomatis yang dapat diterapkan pada pengukuran jarak antrean dalam 

rangka physical distancing menggunakan kamera dan pengolahan citra 

pada OpenCV. 

c. Menentukan nilai akurasi dari hasil pengukuran jarak menggunakan 

kamera. 

d. Menentukan persentase keberhasilan pemodelan peringatan untuk 

penerapan physical distance dengan memanfaatkan speaker yang 

terhubung ke Raspberry Pi. 
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1.5 Manfaat 

 

Dari penelitian proyek akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak 

pihak, seperti: 

a. Bagi penulis 

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada program pendidkan D3 Akademi 

Meterologi dan Instrumentasi, selain itu manfaat dari proyek akhir ini 

adalah sebagai sarana menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

selama menjalani pendidikan di D3 Akademi Meterologi dan 

Instrumentasi. 

b. Bagi civitas akademika 

Sebagai sarana referensi tambahan untuk kegiatan atau proses pembelajaran 

dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengukuran jarak yang 

berbasis kamera dan OpenCV. 

c. Bagi masyarakat 

Sebagai sarana untuk memudahkan mengukur jarak kamera dengan obyek 

secara langsung atau otomatis dalam masa pandemi ini dan tetap 

mempertahankan keakurasian dan kepresisian hasil pengukurannya, seperti 

pada sistem suatu antrean. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

 

a. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II 

Bab II memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam 

pengerjaan proyek akhir. 
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c. Bab III 

Bab III merupakan bab rancang bangun yang berisi tentang deskripsi alat, 

cara kerja alat, spesifikasi alat, diagram blok, dan prototipe perancangan 

sistem. 

d. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi prosedur pengujian 

alat, hasil pembuatan alat, data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

e. Bab V 

Bab V berisi kesimpulan dan saran. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Virus Corona (COVID-19) 

 
Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus 

corona. Hingga sampai saat ini seluruh dunia sedang dilanda bencana kesehatan 

yang melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit 

ini. COVID-19 atau Coronavirus disease 2019 disebutkan oleh WHO (World 

Health Organisation) bahwa virus corona ini dapat menyebar melalui droplet atau 

cairan dari mulut dan hidung saat berbicara, batuk atau bersin, selain itu juga dapat 

masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Virus ini dapat hidup 

pada permukaan benda mati hingga 8-16 jam bergantung jenis material yang 

ditempatinya. Oleh sebab itu, penyebaran virus ini bisa pula terjadi saat menyentuh 

meja, gagang pintu ataupun benda lainnya yang sudah ditempati virus tersebut 

(Neeltje, dkk, 2020). 

Dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 beberapa cara mudah yang 

dapat dilakukan diri sendiri yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang 

mengalir atau menggunakan cairan berbasis alkohol, serta tidak menyentuh wajah 

sebelum membasuh tangan. Adapun selain cara tersebut, masyarakat memiliki 

kewajiban menjaga jarak dengan orang lain yang ditemuinya dengan jarak minimal 

1 meter. Kondisi ini diistilahkan sebagai physical distancing yang juga dianjurkan 

WHO (World Health Organization) untuk menjaga jarak aman (physical 

distancing) minimal 1 meter untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

2.2 Pembatasan Jarak Fisik (Physical Distance) 

 

Menurut WHO, pengertian physical distancing adalah pembatasan jarak 

manusia secara fisik dimana manusia bukan terisolasi secara sosial dan menjauhi 

satu sama lain, akan tetapi masyarakat diminta tetap melakukan interaksi  sosial 
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seperti biasa, namun kali ini mungkin dengan cara lain yang tidak memerlukan 

kehadiran fisik secara langsung, semisal memanfaatkan teknologi dan informasi 

serta menggunakan media sosial. Adapun beberapa cara dalam menerapkan 

physical distance tersebut WHO menyarankan beberapa aturan berikut: 

1. Jaga jarak aman minimal 1 meter 

 
2. Hindari keramaian/kerumunan 

 
3. Jaga kebersihan di tempat publik 

 
4. Manfaatkan tekologi untuk bekerja dan belajar virtual 

 
Setelah diresmikannya aturan tersebut oleh WHO, seluruh negara 

berbondong-bondong menggalakkan aturan physical distance diberbagai kegiatan 

sehari-hari. Sehingga hal ini memunculkan ide beberapa penelitian untuk 

mengembangkan suatu sistem pengukur physical distance yang dapat diterapkan 

di ruang publik dengan salah satunya berupa pemanfaatan teknologi computer 

vision. 

2.3 Computer Vision 

 

Computer vision merupakan suatu pembelajaran menganalisa gambar dan 

video untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia. 

Sejatinya, computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia 

(human vision). Computer vision dapat di ibaratkan dengan penglihatan manusia 

yang dapat melihat obyek dengan indera penglihatan (mata), selanjutnya citra 

obyek diteruskan ke fungsi otak untuk diinterpretasi sehingga manusia mengerti 

obyek apa yang tampak dalam penglihatan matanya (Masithoh, Rahardjo, Sutiarso, 

& Hardjoko, 2011). Saat ini, salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk 

keperluan computer vision adalah OpenCV dengan beberapa keunggulan yang 

dimilikinya. 

2.4 OpenCV 

 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah sebuah pustaka 

perangkat lunak yang ditujukan untuk pengolahan citra dinamis secara realtime 
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yang dibuat oleh Intel dan sekarang didukung oleh Willow Garage dan Itseez. 

Program ini bebas dan berada dalam naungan sumber terbuka dari lisensi BSD 

dengan pustaka berupa pustaka lintas platform. Program ini didedikasikan 

sebagaian besar untuk pengolahan citra secara realtime. Dalam OpenCV, apabila 

pustaka lintas platform menemukan pustaka Integrated Performance Primitives 

dari intel dalam sistem komputer, maka programnya akan menggunakan pustaka 

tersebut untuk mempercepat proses kerja program secara otomatis (realtime). 

Perpustakaan pada OpenCV memiliki lebih dari 2.500 algoritma yang 

dioptimalkan yang mencakup sekumpulan lengkap algoritma visi komputer dan 

pembelajaran mesin klasik dan mutakhir. Algoritma ini dapat digunakan untuk 

mendeteksi dan mengenali wajah, mengidentifikasi obyek, mengklasifikasikan 

tindakan manusia dalam video, melacak pergerakan kamera, melacak obyek 

bergerak, mengekstrak model obyek 3D, menghasilkan point cloud 3D dari kamera 

stereo, menyatukan gambar untuk menghasilkan resolusi tinggi gambar seluruh 

pemandangan, menemukan gambar serupa dari database gambar, menghapus mata 

merah dari gambar yang diambil menggunakan flash, mengikuti gerakan mata, 

mengenali pemandangan dan membuat penanda untuk melapisinya dengan 

augmented reality, dan lain-lain. OpenCV memiliki lebih dari 47 ribu orang 

pengguna komunitas dan perkiraan jumlah unduhan melebihi 18 juta. Selain itu, 

perpustakaan OpenCV digunakan secara luas di perusahaan, kelompok penelitian 

dan oleh badan pemerintah. 

Bersama dengan perusahaan mapan seperti Google, Yahoo, Microsoft, 

Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota yang menggunakan perpustakaan, ada banyak 

startup seperti Applied Minds, VideoSurf, dan Zeitera, yang menggunakan 

OpenCV secara ekstensif. Penggunaan OpenCV yang diterapkan mencakup 

rentang dari menjahit gambar streetview bersama-sama, mendeteksi intruksi dalam 

video pengawasan di Israel, memantau peralatan tambang di China, membantu 

robot menavigasi dan mengambil obyek di Willow Garage, mendeteksi kecelakaan 

tenggelam di kolam renang di Eropa, menjalankan seni interaktif di Spanyol dan 
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New York, memeriksa landasan pacu untuk puing-puing di Turki, memeriksa label 

pada produk di pabrik di seluruh dunia hingga deteksi wajah cepat di Jepang. 

OpenCV memiliki antarmuka C ++, Python, Java dan MATLAB dan 

mendukung Windows, Linux, Android dan Mac OS. OpenCV bersandar sebagian 

besar ke arah aplikasi visi waktu nyata dan memanfaatkan instruksi MMX dan SSE 

bila tersedia. CUDA dan antarmuka OpenCL dengan fitur lengkap sedang 

dikembangkan secara aktif saat ini. Ada lebih dari 500 algoritma dan sekitar 10 

kali lebih banyak fungsi yang menyusun atau mendukung algoritma tersebut. 

OpenCV ditulis secara native dalam C ++ dan memiliki antarmuka template yang 

berfungsi mulus dengan kontainer STL (Hanugra Aulia Sidharta, 2017). Berikut 

beberapa keunggulan OpenCV sebagai salah satu perangkat computer vision. 

2.4.1 Pengolahan Citra 

 
Menurut Kamus Webster, “citra merupakan suatu representasi, 

kemiripan, atau imitasi dari suatu obyek atau benda”. Citra dapat 

dikelompokan menjadi citra tampak (misalnya, foto diri atau lukisan 

dinding) dan citra tidak tampak (misalnya, data gambar dalam file (citra 

digital) dan citra yang dipresentasikan berupa fungsi matematis. 

Citra merupakan kumpulan dari titik-titik dengan gradasi warna 

tertentu yang membentuk pola tertentu, pada komputer titik-titik tersebut 

berbentuk kotak bujur sangkar dan disebut piksel (picture element) atau 

disebut juga dot. Titik-titik tersebut terletak pada bidang dua dimensi yang 

dapat dinyatakan berupa f (x,y) dengan x dan y terletak pada sistem 

koordinat spasial sedangkan nilai f pada koordinat x dan y tersebut 

sebanding dengan tingkat kecerahan. Ilustrasi sebuah citra terdapat pada 

gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2. 1. Warna Hitam Diilustrasikan dengan Angka 0, Biru Angka 

1 Dan Kuning Angka 3 

 

2.4.2 Deteksi Obyek (Object Detection) 

 
a. Pendeteksian dan Pengenalan Wajah 

Dalam jurnalnya Agus kurniawan dkk (Kurniawan & Saleh, 2012) 

menjelaskan proses pendeteksian wajah dengan metode “ViolaJones” 

merupakan proses pendeteksian adanya citra wajah dalam gambar dengan 

detektor wajah OpenCV menggunakan sebuah metoda yang 

dipublikasikan oleh Paul Viola dan Michael Jones tahun 2001 yang pada 

umumnya disebut metoda ViolaJones. Pendekatan untuk mendeteksi 

obyek dalam gambar menggunakan metoda ViolaJones menggabungkan 

empat konsep utama, yaitu: 

• Fitur segi empat sederhana yang disebut fitur Haar; 

• Integral image untuk pendeteksian fitur secara cepat; 

• Metoda machine learning AdaBoost; dan 

• Klasifier bertingkat untuk menghubungkan banyak fitur secara efisien. 
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Gambar 2. 2. Contoh Gambar Fitur pada OpenCV 

 

Fitur yang digunakan oleh Viola dan Jones didasarkan pada 

“Wavelet Haar” seperti gambar 2.2. Wavelet Haar adalah gelombang 

tunggal berbentuk bujur sangkar, satu interval tinggi dan satu interval 

rendah. Untuk dua dimensi, satu terang dan satu gelap. Kombinasi- 

kombinasi yang digunakan untuk pendeteksian obyek visual tidak terlalu 

menyerupai Wavelet Haar yang sebenarnya. Walaupun demikian, 

kombinasi-kombinasi segiempat itu cocok untuk tugas-tugas pengenalan 

visual yang lebih baik. Oleh karena itu fitur ini disebut fitur Haar, atau 

fitur Haarlike, bukan Wavelet Haar. Gambar 2.2 menunjukkan fitur yang 

digunakan dalam OpenCV. 

Dalam proses pengolahan citra berupa deteksi obyek dikenal pula 

istilah face recognition atau pengenalan wajah yang merupakan proses 

setelah pendeteksian wajah (face detection). Face recognition atau 

pengenalan wajah adalah teknik pengolahan citra yang sangat relevan 

untuk dipakai di berbagai aplikasi untuk tujuan keamanan sistem selain 

pengenalan sidik jari dan retina mata. Dalam aplikasinya pengenalan 

wajah menggunakan sebuah kamera untuk menangkap citra wajah 

seseorang kemudian dibandingkan dengan wajah yang sebelumnya sudah 

disimpan dalam database (Muliawan et al. 2015). Oleh Jiigar, M. Pandya 

dkk (Pandya et al. 2013). Teknik pengenalan wajah secara umum 

digambarkan dalam diagram alir berikut: 
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Gambar 2. 3. Teknik Pengenalan Wajah 
 

Sistem yang telah diterapkan sebelumnya seperti gambar 2.3 

mengimplementasikan sistem pengenalan wajah menjadi tiga tahapan, 

tahap pertama mendeteksi wajah dalam gambar, tahap kedua melakukan 

ektraksi wajah dan tahap ketiga mengenal wajah dalam gambar. 

Sedangkan menurut Nirmlya Kar (Kar et al. 2012) dalam jurnalnya 

mengimplementasikan sistem dalam tiga tahapan. Pertama, mendeteksi 

dan mengektraksi citra wajah dan menyimpan informasinya dalam sebuah 

file xml untuk referensi/database. Kedua, mempelajari dan melatih citra 

wajah dan menghitung eigen value dan eigen vector dari citra. Ketiga 

mengenal dan menyamakan citra wajah baru dengan informasi citra wajah 

yang tersimpan di xml file. 

b. Fitur Haar Cascade 

Fitur Haar Cascade merupakan salah satu model machine learning 

yang kerap kali digunakan sebagai pondasi aplikasi object detection 

(terutama face recognition) dalam sebuah gambar maupun video. Fitur 

Haar Cascade ini lahir dari gagasan Paul Viola dan Michael Jones yang 

tertuang dalam paper berjudul “Rapid Object Detection using a Boosted 

Cascade of Simple Features” (Viola & Jones, 2004). Hal ini kemudian 

digunakan untuk mendeteksi obyek pada gambar lainnya. 

2.5 Kamera USB 

 
Kamera USB atau disebut juga dengan kamera web menjadi komponen 

utama yang digunakan untuk memperoleh citra yang kemudian diolah 

menggunakan computer vision untuk pada akhirnya menghasilkan nilai 

pengukuran jarak terhadap obyek yang ditangkap. Kamera web atau kamera 

ramatraya (bahasa Inggris: webcam, singkatan dari web dan camera) adalah 

sebutan bagi kamera waktu nyata (bermakna keadaan pada saat ini juga) yang 

gambarnya bisa dilihat melalui Waring Wera Wanua program pengolah pesan 

Face 

Recognition 

Face 

Extraction 

Face 

Detection 
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cepat, atau aplikasi pemanggilan video. Istilah Webcam merujuk pada teknologi 

secara umumnya, sehingga istilah Webcam kadang-kadang diganti dengan kata 

lain yang memberikan pemandangan yang ditampilkan di kamera, misalnya 

“StreetCam” yang memperlihatkan pemandangan jalan. Selain itu, terdapat pula 

“Metrocam” yang memperlihatkan pemandangan panorama kota dan perdesaan, 

“TraffiCam” yang digunakan untuk memantau keadaan jalan raya, cuaca dengan 

“Weather Cam”, bahkan keadaan gunung berapi dengan “VolcanoCam”. Webcam 

adalah sebuah kamera video bergana (digital) kecil yang dihubungkan ke komputer 

melalui (biasanya) colokan USB ataupun colokan COM. Gambar 2.4 merupakan 

contoh webcam yang sering ditemui dan banyak digunakan dalam beberapa 

keperluan sehari-hari. 

 

 

Gambar 2. 4. Kamera USB 

(Sumber: https://pngimg.com/) 

 
2.5.1 Cara Kerja Kamera USB (Kamera Web) 

 
Sebuah web camera yang sederhana terdiri dari sebuah lensa standar 

yang dipasang di sebuah papan sirkuit untuk menangkap sinyal gambar; 

casing (cover), termasuk casing depan dan casing samping untuk menutupi 

lensa standar dan memiliki sebuah lubang lensa di casing depan yang 

berguna untuk memasukkan gambar; kabel support, yang dibuat dari bahan 

yang fleksibel, salah satu ujungnya dihubungkan dengan papan sirkuit dan 

ujung satu lagi memiliki connector, kabel ini dikontrol untuk menyesuaikan 

ketinggian, arah dan sudut pandang web camera. Sebuah web camera 

biasanya dilengkapi dengan software, software ini mengambil gambar- 

gambar dari kamera digital secara terus menerus ataupun dalam interval 
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waktu tertentu dan menyiarkannya melalui koneksi internet. Ada beberapa 

metode penyiaran, metode yang paling umum adalah hardware mengubah 

gambar ke dalam bentuk file JPG dan menguploadnya ke web server 

menggunakan File Transfer Protocol (FTP). 

Frame rate mengindikasikan jumlah gambar sebuah software dapat 

ambil dan transfer dalam satu detik. Untuk streaming video, dibutuhkan 

minimal 15 frame per second (fps) atau idealnya 30 fps. Untuk 

mendapatkan frame rate yang tinggi, dibutuhkan koneksi internet yang 

tinggi kecepatannya. Sebuah web camera tidak harus selalu terhubung 

dengan komputer, ada web camera yang memiliki software webcam dan 

web server bulit-in, sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet. 

Web camera seperti ini dinamakan “network camera”. 

2.5.2 Fitur dan Pengaturan Kamera USB 

a. Motion sensing 

Web camera akan mengambil gambar ketika kamera mendeteksi 

gerakan. 

b. Image archiving 

Pengguna dapat membuat sebuah archive yang menyimpan semua 

gambar dari web camera atau hanya gambar-gambar tertentu saat 

interval pre-set. 

c. Video messaging 

Beberapa program messaging mendukung fitur ini. 

d. Advanced connections 

Menyambungkan perangkat home theater ke web camera dengan 

kabel maupun nirkabel. 

e. Automotion 

Kamera robotik yang memungkinkan pengambilan gambar secara 

pan atau tilt dan setting program pengambilan frame berdasarkan 

posisi kamera. 
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f. Streaming media 

Aplikasi profesional, setup web camera dapat menggunakan 

kompresi MPEG4 untuk mendapatkan streaming audio dan video 

yang sesungguhnya. 

g. Custom coding 

Mengimport kode komputer pengguna untuk memberitahu web 

camera apa yang harus dilakukan (misalnya automatically refresh). 

h. AutoCam 

Memungkinkan pengguna membuat web page untuk web camera 

nya secara gratis di server perusahaan pembuat web camera. 

2.5.3 Model Kamera 

 
Kamera dapat menghasilkan gambar 2D berasal dari gambar nyata 

(word coordinat) 3D. Kamera mentransformasi media 3D (word plane ) 

menjadi 2D (image plane) Richard Hartley(2003). Model kamera salah 

satunya adalah pinhole camera, gambar yang dihasilkan adalah gambar 

perespektif yang mana kamera merupakan pusat proyeksi seperti pada 

gambar 2.5. Semua sinar yang datang akan dikumpulkan menjadi satu pada 

pusat kamera. 

 

 

Gambar 2. 5. Pinhole Camera 

(Sumber: https://hedivision.github.io/) 

 

Dapat dihitung bahwa titik di (X, Y, Z)T dapat di mappingkan ke (fX/Z, 

fY/Z, f)T sehingga didapat persamaan; 

(X, Y, Z)T → (
fX 

, 
fY 

Z    Z 
, f)T 

 

(2.1) 
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2.5.4 Kalibrasi Kamera 

 
Kalibrasi kamera dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

 
a. Kalibrasi Parameter Internal 

 
Langkah pertama yang harus diambil sebelum melakukan 

kalibrasi kamera adalah mengambil beberapa gambar dari 

“chessboard pattern,” dalam percobaan diambil 20 sample gambar. 

Kemudian melakukan proses deteksi tepi pada “chessboard pattern” 

dari citra yang telah diproyeksikan. Dengan mengetahui letak titik- 

titik pada world coordinate dan piksel coordinate, maka dapat 

ditemukan matriks yang menghubungkan keduanya. Matriks inilah 

yang disebut sebagai matriks intrinsik. Berikut contoh 

pengambilang sample gambar menggunakan chessboard pattern: 

 

Gambar 2. 6. Chessboard Pattern 

(Sumber: https://docs.OpenCV.org/) 

Setelah dilakukan proses kalibrasi dan diperoleh hasil 

seperti gambar 2.6, maka didapatkan matriks intrinsik dan ektrinsik 

dari kamera. Matriks intrinsik (W) terdiri atas fokus kamera, titik 

tengah proyeksi atau principal point, ukuran piksel efektif  dan 
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koefisien distorsi radial dan tangensial. Matriks intrinsik adalah 

matriks yang menyatakan geometri dari kamera itu sendiri. 

 

(2.3) 

 

 

 
Selain matriks intrinsik, kalibrasi kamera juga menghasilkan 

matriks ekstrinsik yang merupakan orientasi posisi dari kamera 

terhadap world coordinate. Matriks ekstrinsik ini terdiri atas matriks 

rotasi (R) dan matriks translasi (T). 

r11 r12 r13 

R = [r21 r22 r23] (2.4) 
r31 r32 r33 

t1 
T = [t2] (2.5) 

t3 
 

2.5.5 Focal Length 

 
Focal length adalah jarak antara pusat optik lensa dan titik fokus 

dimana bayangan benda jatuh tepat pada sensor atau lempeng film untuk 

diproyeksikan menjadi gambar yang tajam. 

 

 
Gambar 2. 7. Hubungan Antar Parameter Model Kamera 

(Sumber: http://emaraic.com/) 

fx 0 Cx 
Wint = [ 0 fy Cy] 

0 0 1 

b. Kalibrasi Parameter Eksternal   

 

http://emaraic.com/)
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Dari gambar 2.7 didapatkan rumus, sebagai berikut: 

 
f 
= 

r 

 
 
 

(2.6) 
d R 

 

𝑓 = 𝑑 × 
𝑟 

(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙) (2.7) 
𝑅 

 

𝑑 = 𝑓 × 𝑅 (𝑐𝑚) (2.8) 
𝑟 

 

2.5.6 Distorsi 

 

Distorsi adalah suatu fenomena ketidakakuratan lensa dalam 

menangkap suatu citra akibat melengkungnya optik sehingga gambar yang 

dihasilkan juga mengalami lengkungan di bagian tepi. 

 

 
Gambar 2. 8. Distorsi (a) Barrel, (b) Pincushion, (c) Mustache 

Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa efek distorsi menyebabkan 

suatu garis yang lurus menjadi tampak melengkung dan dapat terjadi pada 

lensa wide-angle dan telephoto. Distorsi pada lensa wide-angle disebut 

distorsi barrel, karena bentuknya menyerupai tong yang membesar di 

bagian tengahnya. Sedangkan distorsi pada lensa telephoto disebut distorsi 

pincushion, kebalikan dari distorsi barrel, mengecil pada bagian tengah. 

Selain dua jenis tersebut, terdapat juga distorsi mustache. Distorsi yang 

dinamakan karena bentuknya menyerupai kumis ini tidak terlalu populer 

walaupun pada praktiknya cukup sering terjadi. Distorsi mustache 

merupakan kombinasi dari distorsi barrel dan pincushion sehingga sering 

disebut sebagai distorsi kompleks. 
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Distorsi ini biasanya terjadi pada lensa dengan nilai optical zoom 

yang besar, misalnya lensa 24-300 mm (optical zoom 12.5 kali). Pada 

aplikasi zoom-out maksimum, distorsi mustache tersusun atas distorsi 

barrel pada bagian tengah dan distorsi pincushion pada bagian tepi. 

Sedangkan pada zoom-in maksimum, komposisi berubah menjadi distorsi 

pincushion di bagian tengah dan distorsi barrel pada bagian tepi. Dalam 

dunia fotografi, distorsi dapat dimanfaatkan menjadi sebuah seni, terutama 

untuk obyek-obyek arsitektur bangunan, interior ruangan, pemandangan, 

dan segala hal yang tidak membutuhkan perspektif asli. Namun, efek 

distorsi sangat merugikan apabila digunakan untuk obyek-obyek yang 

membutuhkan perspektif asli, termasuk pengukuran jarak yang dilakukan 

pada penelitian ini. 

2.5.7 Sensor Kamera 

 
Sensor kamera adalah sensor penangkap gambar yang dikenal juga 

sebagai CCD (Charged Coupled Device) dan CMOS (Complementary 

Metal Oxide Semiconductor) dan yang terbaru BSI-CMOS (Back Side 

Illumination CMOS) yang terdiri dari jutaan piksel (MP-mega piksel) lebih. 

Pada tahun 2013, hampir semua kamera telah menggunakan BSI-CMOS 

yang lebih irit daya, tetapi dapat menghasilkan gambar yang lebih baik. 

Sensor ini berbentuk chip yang terletak tepat di belakang lensa. 

Semakin banyak piksel yang ditangkap, semakin memungkinkan 

pencetakan gambar besar dengan detail gambar yang cukup (dibatasi 

kapasitas kertas cetak foto yang biasanya 300 dpi (dot per inch), sedangkan 

menggunakan printer dapat dihasilkan dpi yang lebih tinggi). Untuk 

menghasilkan foto seukuran postcard dengan 300 dpi cukup menggunakan 

kamera 3MP. Kualitas foto sama sekali tidak ditentukan oleh besarnya MP, 

tetapi oleh kualitas sensor, prosesor kamera dan yang terakhir baru lensa, 

berbeda dengan kamera film di mana kualitas lensa lebih menentukan. 
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2.6 Kesebangunan Segitiga (Triangle Similarity) 

 

Dalam pengukuran jarak menggunakan satu kamera, konsep perhitungan 

jarak obyek terhadap kamera dilakukan berdasarkan persamaan kesebangunan 

segitiga. Segitiga adalah bangun ruang yang memiliki tiga buah sisi dan tiga buah 

sudut. Melalui dua buah segitiga yang sebangun sebuah persamaan yang 

menyatakan perbandingan antara sisi – sisi yang bersesuaian pada segitiga dapat 

ditentukan. Berdasarkan konsep kesebangunan, dua buah segitiga dikatakan 

sebangun jika memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Teorema Sisi, Sisi, Sisi (Kesebangunan S-S-S), diberikan sebuah 

korespondensi antara dua segitiga. Jika sisi-sisi yang berkorespondensi 

kongruen, maka korespondensinya adalah sebangun. Berikut gambar 

segitiga dengan konsep kesebangunan sisi, sisi, sisi: 

 

 

Gambar 2. 9. Kesebangunan Sisi Sisi Sisi 

 

b. Teorema Sudut, Sudut, Sudut (Kesebangunan Sd-Sd-Sd), diberikan 

korespondensi antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang bersesuaian 

berkorespondensi kongruen, maka korespondensinya adalah sebangun. 

Berikut gambar segitiga dengan konsep kesebangunan sudut, sudut, sudut: 

 

 

Gambar 2. 10. Kesebangunan Sudut Sudut Sudut 

 

c. Teorema Sisi, Sudut, Sisi (Kesebangunan S-Sd-S), diberikan 

korespondensi antara dua segitiga. Jika dua segitiga memiliki dua pasang 
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sisi bersesuaian yang sebanding dan satu pasang sudut bersesuaian yang 

sama besar terletak pada masing-masing segitiga dalam urutan Sisi – Sudut 

– Sisi, maka korespondensinya adalah sebangun. Berikut gambar segitiga 

dengan konsep kesebangunan sisi, sudut, sisi: 

 

 
Gambar 2. 11. Kesebangunan Sisi Sudut Sisi 

 

d. Teorema Sudut, Sisi, Sudut (Kesebangunan Sd – S – Sd), diberikan 

korespondensi antara dua segitiga. Jika dua segitiga memiliki dua pasang 

sudut bersesuaian yang sama besar dan satu pasang sisi bersesuaian yang 

diketahui perbandingannya terletak pada segitiga tersebut dengan urutan 

Sudut – Sisi – Sudut, maka korespondensinya adalah sebangun. Berikut 

gambar segitiga dengan konsep kesebangunan sudut, sisi, sudut: 

 

 
Gambar 2. 12. Kesebangunan Sudut Sisi Sudut 

 

2.7 Komputer Papan Tunggal (Single Board Computer) 

 

Pada pengukuran jarak menggunakan satu kamera seluruh pemrosesan 

program yang disusun berdasarkan OpenCV dijalankan dalam Single Board 

Computer atau SBC. Single Board Computer atau SBC adalah rangkaian 

elektronik yang memberikan fungsi selayaknya sebuah komputer dengan dibangun 

pada papan sirkuit tunggal. Di dalam suatu SBC terdapat satu atau lebih 

mikroprosesor, memori, input/output (I/O), dan fitur lain yang dibutuhkan sebuah 



23 
 

 

 

komputer untuk berfungsi. Dalam ekosistem IoT, keberadaan SBC mulai lazim 

ditemukan. Umumnya sebuah SBC digunakan sebagai edge processing atau 

pemroses informasi yang didapat dari sensor. SBC juga dapat bertanggung jawab 

untuk mengirimkan data ke server utama, baik secara langsung maupun melalui 

gateway lain. Beberapa contoh Single Board Computer diantaranya adalah 

Raspberry Pi, Beaglebone Black, Nvidia Jetson Tx2, Udoo Quad, dan lain-lain. 

2.8 Kalibrasi 

 
Setelah seluruh proses pemograman pengukuran jarak kamera dengan 

obyek berdasarkan face recognition dan konsep kesebangunan segitiga dijalankan 

dalam Raspberry Pi sebagai single board computer, seluruh sensor sebagai 

komponen yang berperan penting dalam pengukuran jarak dilakukan kalibrasi 

untuk mengetahui tingkat keakurasian prototipe yang akan digunakan. Kalibrasi 

merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan 

rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar 

yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan 

acuan tersertifikasi. Srivastava (1987) telah menjelaskan bahwa kalibrasi mengacu 

pada suatu keadaan dimana semua masukan (yang dikehendaki, yang menganggu, 

yang mengubah) kecuali satu masukan dipertahankan pada nilai tetap. Menurut 

Holman (1971) prosedur kalibrasi melibatkan perbandingan instrumen tertentu 

dengan standar primer, standar sekunder dengan akurasi lebih tinggi dari 

instrumen yang akan dikalibrasi, atau sumber input yang dikenal. 

Kalibrasi menurut Figliola dan Beasley (1991) adalah tindakan menerapkan 

nilai input yang diketahui ke sistem pengukuran yang dipilih untuk tujuan 

mengamati keluaran sistem. Nilai input yang diketahui yang digunakan untuk 

kalibrasi disebut standar. Hubungan antara input ke sistem pengukuran dan output 

sistem dibuat selama kalibrasi sistem pengukuran. 

2.9 Karakteristik Pengukuran 

 

Pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan 

kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, 
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bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian (Budi Hatoro, 2013). 

Berdasarkan tujuan utama dari suatu pengukuran, yaitu untuk menentukan 

kuantitas yang bersifat numerik, maka kesalahan yang kemungkinan terlibat dan 

mempengaruhi hasil pengukuran harus diatasi sedemikian rupa untuk memperkecil 

kesalahan seminimal mungkin, dimana salah satunya adalah dengan proses 

kalibrasi. Untuk menentukan karakteristik statis dan dinamis dari suatu 

pengukuran, maka dilakukan beberapa perhitungan sebagai berikut: 

2.9.1 Karakteristik Statis 

 
Karakteristik statis adalah karakteristik suatu sistem instrumentasi 

yang perlu diperhatikan untuk penggunaan pada suatu kondisi pengukuran 

yang tidak bergantung pada waktu. 

Unsur-unsur dalam karakteristik statis, sebagai berikut: 

a. Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga 

benar untuk input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan 

nilai pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari suatu alat 

ukur dibandingkan dengan alat ukur standar. Persamaan bias 

ditunjukan sebagai berikut; 

𝐵𝑖𝑎𝑠 =  𝑥𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 −  x̅ (2.9) 

 

 
b. Akurasi 

x̅ =  
∑ 𝑥𝑖

 

𝑛 
(2.10) 

Akurasi merupakann ketepatan alat ukur dalam memberikan hasil 

pengukuran. Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga 

penunjukan alat ukur dengan harga penunjukan alat ukur standar 

yang dianggap benar. 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 − 
𝐵𝑖𝑎𝑠+3𝜎

) 100% (2.11) 
𝑥𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
 

𝜎 =  √
∑(𝑥𝑖−𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2

 

𝑛 
(2.12) 
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Keterangan: 

𝜎 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-rata pengukuran 

n : Jumlah data 

c. Presisi 

Presisi adalah kemampuan sistem pengukuran untuk menampilkan 

output yang sama pada pengukuran berulang singkat. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = (1 − 
3𝜎

) 100% (2.13) 
X̅ 

d. Kesalahan (Error) 

Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran 

dengan harga benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan 

antara indikasi dan nilai sebenarnya dari sinyal yang terukur. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (
3𝜎+𝐵𝑖𝑎𝑠

)100% (2.14) 
𝑥𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

e. Linieritas 

Pengukuran yang baik adalah jika input pengukuran memberikan 

output yang berbanding lurus. Penyimpangan dari garis linier ini 

disebut linieritas. 

𝑚 = 
𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜−(∑ 𝑒𝑖)(∑ 𝑒𝑜) 

𝑁 ∑ 𝑒𝑖
2−(∑ 𝑒𝑖

2) 
(2.15) 

 
 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 (2.16) 
 

 

 

 
Keterangan: 

𝑏 = 
∑ 𝑒𝑜(∑ 𝑒𝑖

2)−(∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑ 𝑒𝑖) 

𝑁 ∑ 𝑒𝑖
2−(∑ 𝑒𝑖

2) 
(2.17) 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

m : Linieritas 

b : Konstanta 
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f. Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan output dengan input untuk 

perubahan input naik dan turun. Karena histerisis merupakan 

perbedaan kurva naik dan kurva turun maka persamaan histerisis 

dapat dirumuskan sebagai berikut; 

𝐻𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 = 𝑒𝑖 𝑛𝑎𝑖𝑘 − 𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (2.18) 

2.9.2 Karakteristik Dinamis 

 
Karakteristik dinamis dalam pengukuran antara lain adalah 

“kecepatan tanggap” dari sistem insrumen (alat ukur). Kecepatan tanggap 

adalah cepatnya alat ukur bereaksi terhadap setiap perubahan besaran yang 

diukur. 



 

 

 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

3.1 Deskripsi Prototipe 

 
Prototipe yang akan dirancang adalah “Prototipe Pengukuran Jarak kamera 

dengan Obyek secara Otomatis dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19”, 

otomatis pengukuran jarak yang dimaksud adalah proses pengukuran jarak obyek 

dengan melakukan pendeteksian pada obyek secara otomatis (realtime) melalui 

video stream oleh kamera USB atau webcam dengan pemograman pengolahan 

citra Computer Vision (OpenCV). Karena prototipe ini dikhususkan untuk 

mengukur jarak kamera dengan obyek dalam pencegahan penularan COVID-19, 

maka pendeteksian obyek dilakukan pada mata dengan menggunakan fitur “haar 

cascade” berupa algoritma pendeteksian mata (eye detection) pada OpenCV dan 

bahasa pemrograman python. Sebelum melakukan pengukuran secara otomatis, 

maka harus memiliki obyek referensi. Obyek referensi dibutuhkan saat 

menjalankan program nantinya agar dapat mengukur obyek dengan tepat. Hasil 

dari pengukuran jarak tersebut kemudian ditampilkan pada display dan akan 

memunculkan peringatan apabila jarak kecil dari 1 m. Peringatan yang dimaksud 

berupa alarm dari speaker dan perintah “Move Away” pada display. Hal ini akan 

memudahkan untuk menerapkan anjuran pemerintah agar menjaga jarak minimal 

1 m atau yang dikenal dengan istilah physical distancing. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan 

pengujian alat untuk pengambilan data. Studi literatur dilakukan dengan 

menggunakan beberapa sumber, seperti jurnal penelitian, jurnal tugas akhir, buku, 

dan lain-lain. Sedangkan pengambilan data dilakukan secara kuantitatif, mulai dari 

karakteristik dari sensor kamera, karakteristik dari sensor jarak (sensor ultrasonik) 
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yang akan digunakan sebagai pembanding pada saat pengukuran jarak dengan 

kamera USB.  Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dipelajari 

lebih lanjut sehingga dapat melihat kemampuan alat dalam mengukur jarak 

kamera dengan obyek sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. 

3.3 Prinsip Kerja Prototipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Diagram Alir Prinsip Kerja Prototipe 
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Gambar 3. 2. Diagram Blok Prinsip Kerja Prototipe 

 

Prototipe berfungsi untuk mengukur jarak kamera dengan obyek secara 

otomatis menggunakan kamera dan OpenCV dengan mikroprosesor Raspberry Pi. 

Flow chart dari prototipe dapat dilihat pada gambar 3.1 dan diagram blok prototipe 

dapat dilihat pada gambar 3.2. Disaat prototipe dihubungkan dengan catu daya 

(supply), maka prototipe akan hidup (on) dan semua komponen akan bekerja, 

kamera akan menampilkan frame berupa video stream dan mendeteksi obyek 

berupa mata manusia yang berhadapan sejajar dengan kamera, selain itu pada saat 

yang bersamaan layar display menampilkan jarak secara otomatis antara kamera 

dengan obyek berupa mata manusia. Jarak yang ditampilkan pada layar display 

merupakan hasil pengolahan pada OpenCV dengan menggunakan fitur “haar 

cascade”dan algoritma berupa deteksi mata (eye detection), dimana ukuran jarak 

dan mata yang menjadi obyek referensi diketahui dan dijadikan panduan algoritma 

dalam menentukan jarak secara otomatis. Setelah seluruh proses pengukuran jarak 

diolah pada OpenCV berhasil dijalankan, maka pada layar atau display prototipe 

akan memunculkan peringatan berupa speaker yang berbunyi apabila jarak kamera 

dengan obyek < 1 meter secara otomatis. Seluruh sistem untuk menjalankan 

prototipe tersimpan dalam microSD 32 GB yang terhubung dengan Raspberry Pi. 

Algoritma yang digunakan untuk merancang prototipe pengukuran jarak 

kamera dengan obyek adalah bagian dari “Haar Cascade”. Diagram alir algoritma 

yang bekerja pada sistem pengukuran jarak ini, sebagai berikut: 
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Gambar 3. 3. Alur Kerja Haar Cascade Classifier Integral Image 
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Input gambar dari kamera Konversi dari RGB ke greyscale 

Ekstraksi fitur (Haar- 

like filter) 

Mata Bukan mata 

 

 

Berikut contoh pengaplikasian dari alur gambar 3.3: 

 

Mata terdeteksi 
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3.4 Kompenen-Komponen Penyusun Prototipe 

 

Pembuatan prototipe “Prototipe Pengukuran Jarak kamera dengan Obyek 

secara Otomatis dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19” ini 

menggunakan beberapa komponen yang dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut: 

 

 
Gambar 3. 4. Komponen Penyusun Prototipe 

 

3.4.1 Kamera USB/ Webcam 
 

 
Gambar 3. 5. Kamera USB atau Webcam 
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Webcam merupakan gabungan dari kata web dan camera. Webcam 

sendiri sebutan bagi kamera real-time (bermakna keadaan pada saat ini 

juga) yang gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui internet, program 

instant messaging, seperti Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger 

(AIM), Windows Live Messenger, Skype, dan lainnya. Webcam adalah 

sebuah periferal berupa kamera sebagai pengambil citra/ gambar dan 

mikrofon (optional) sebagai pengambil suara/ audio yang dikendalikan 

oleh sebuah komputer atau oleh jaringan komputer. Pada prototipe ini 

kamera USB atau webcam yang digunakan terlihat pada gambar 3.5. 

Kamera pada prototipe berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur jarak 

kamera dengan obyek yang terhubung ke port USB Raspberry Pi. Kamera 

akan menangkap obyek yang berada di depan kamera berupa mata 

manusia, kemudian data diolah sesuai dengan algoritma yang digunakan. 

Setelah itu kamera dapat menampilkan jarak melalui display. 

3.4.2 Raspberry Pi 
 

 

Gambar 3. 6. Raspberry Pi 3 Model B 

 
Raspberry Pi merupakan mikroprosesor yang digunakan untuk 

merancang prototipe ini. Raspberry Pi 3 model B dipilih karena pada jenis 

ini sudah dilengkapi dengan fitur bluetooth dan wifi dengan kapasitas 

RAM yang cukup besar yaitu 1 gigabyte. Raspberry Pi, sering disingkat 

dengan nama Raspi, adalah komputer papan tunggal (single-board circuit; 

SBC) seukuran kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan 
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berbagai program aplikasi. Pada prototipe ini Raspberry Pi yang digunakan 

dapat dilihat pada gambar 3.6. Raspberry Pi akan menjalankan program 

yang tertanam pada Raspberry Pi melalui microSD. 

3.4.3 Raspberry Pi Touch Display 
 

 

Gambar 3. 7. Display Raspberry Pi 

 
Raspberry Pi touch display adalah layar LCD yang terhubung ke 

Raspberry Pi melalui konektor DSI. Pada prototipe ini Raspberry Pi touch 

display yang digunakan berukuran 3,5 inchi dapat dilihat pada gambar 3.7. 

Display ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran jarak yang 

telah diolah pada program. Selain menampilkan hasil pengukuran jarak, 

display juga akan memunculkan peringatan berupa tulisan “MOVE 

AWAY” jika jarak obyek atau manusia dengan kamera kecil dari 1 m. 

Raspberry Pi touch display akan dihubungkan ke beberapa pin GPIO yang 

dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3. 1. Pin Raspberry Touch Display yang Terhubung ke Raspberry 

Pi 

 

Pin Raspberry Pi Touch Display 3,5 
Inch 

Pin Raspberry Pi 3 Model 
B 

Pin 1 (3,3 V) Pin 1 (3,3 V) 

Pin 2 (5 V) Pin 2 (5 V) 

Pin 3 (SDA) Pin 3 (GPIO2) 

Pin 4 (5 V) Pin 4 (5 V) 

Pin 5 (SCL) Pin 5 (GPIO3) 
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Pin Raspberry Pi Touch Display 3,5 
Inch 

Pin Raspberry Pi 3 Model 
B 

Pin 6 (GND) Pin 6 (GND) 

Pin 7 (P7) Pin 7 (GPIO4) 

Pin 8 (TX) Pin 8 (GPIO14) 

Pin 9 (GND) Pin 9 (GND) 

Pin 10 (RX) Pin 10 (GPIO15) 

Pin 11 (P0) Pin 11 (GPIO17) 

Pin 12 (P1) Pin 12 (GPIO18) 

Pin 13 (P2) Pin 13 (GPIO27) 

Pin 14 (GND) Pin 14 (GND) 

Pin 15 (P3) Pin 15 (GPIO22) 

Pin 16 (P4) Pin 16 (GPIO23) 

Pin 17 (3,3 V) Pin 17 (3,3 V) 

Pin 18 (P5) Pin 18 (GPIO24) 

Pin 19 (MO) Pin 19 (GPIO10) 

Pin 20 (GND) Pin 20 (GND) 

Pin 21 (MI) Pin 21 (GPIO9) 

Pin 22 (P6) Pin 22 (GPIO25) 

Pin 23 (SCK) Pin 23 (GPIO11) 

Pin 24 (CE0) Pin 24 (GPIO8) 

Pin 25 (GND) Pin 25 (GND) 

Pin 26 (CE1) Pin 26 (GPIO7) 
 

3.4.4 Sensor Ultrasonik 

 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip 

pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan 

suatu obyek tertentu di depannya, frekuensi kerjanya pada daerah di atas 

gelombang suara dari 40 KHz hingga 400 KHz. Sensor ultrasonik terdiri 

dari dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima. Struktur unit 

pemancar dan penerima sangatlah sederhana, sebuah kristal piezoelectric 

dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan dengan 

diafragma penggetar. Tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 

40 KHz – 400 KHz diberikan pada plat logam. Struktur atom dari kristal 

piezoelectric akan berkontraksi (mengikat), mengembang atau menyusut 

terhadap polaritas tegangan yang diberikan dan ini disebut dengan efek 

piezoelectric. Sensor ultrasonik yang diguakan pada prototipe ini dapat 
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dilihat pada gambar 3.8. Pada prototipe ini sensor ultrasonik digunakan 

sebagai pembanding dalam melakukan pengukuran jarak menggunakan 

kamera. 

 

 

Gambar 3. 8. Sensor Ultrasonik 

3.4.5 Speaker 
 
 

 

Gambar 3. 9. Speaker 

 

Speaker atau pengeras suara adalah transduser yang mengubah 

sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) dengan cara menggetarkan 

komponennya yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara 

sehingga terjadilah gelombang suara sampai di kendang telinga kita dan 

dapat kita dengar sebagai suara. Pada prototipe ini, speaker yang 

digunakan adalah speaker mini dengan jack 3,5 mm dan USB (dapat 

dilihat pada gambar 3.9) sebagai catu daya, yang terhubung langsung ke 

Raspberry Pi. Speaker ini akan bekerja sejalan dengan display untuk 

memberikan peringatan disaat jarak kamera ke obyek terdeteksi kecil < 1 

m, berbeda dengan display, speaker akan memunculkan suara sebagai 

peringatan untuk tetap menerapkan pyhsical distancing. 
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3.4.6 MicroSD 

 

MicroSD merupakan sebuah alat penyimpanan berukuran kecil 

yang digunakan untuk menyimpan data. MicroSD yang digunakan pada 

perancangan prototipe ini adalah dengan kapasitas 32 GB yang digunakan 

untuk menyimpan data-data, seperti kode program, library, dan lain-lain. 

3.4.7 Adaptor 

 

Adaptor adalah sebuah perangkat berupa rangkaian elektronika 

untuk mengubah tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik lebih 

kecil, atau rangkaian untuk mengubah arus bolak- balik (arus AC) menjadi 

arus searah (arus DC). Adaptor digunakan untuk memberikan supply 

kepada prototipe agar dapat beroperasi. 

3.4.8 Mouse 

 
Mouse merupakan peralatan masukan selain keybord pada 

komputer. Mouse adalah alat/ perangkat yang digunakan untuk mengatur 

perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan 

perintah secara praktis dan cepat pula. 

3.5 Kontruksi Prototipe 
 

 

Gambar 3. 10. Kontruksi Prototipe Pengukuran Jarak 
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Gambar 3.10 merupakan kontruksi prototipe yang dibuat untuk membantu 

dalam mengukur jarak kamera dengan obyek secara otomatis dalam pencegahan 

penularan COVID-19. Kontruksi prototipe ini terdiri dari beberapa kompenen, 

yaitu Raspberry Pi 3 model b, Raspberry Pi touchscreen display, kamera USB, 

speaker, dan adaptor. Komponen-komponen memiliki fungsi masing-masing dan 

saling terhubung. 

3.6 Sistem Pengujian Prototipe 

 

Sebelum melakukan pengujian terhadap prototipe, maka harus 

mengkalibrasi terlebih dahulu kamera menggunakan papan chess board (dapat 

dilihat pada gambar 3.11) untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya 

distorsi. 

 

 

Gambar 3. 11. Chessboard Calibration 

 

Setelah proses kalibrasi kamera menggunakan chess board selesai, maka 

lakukan pengujian terhadap prototipe. Proses pengujian dilakukan secara bertahap, 

mulai dari membandingkan nilai ukur sensor ultrasonik dengan nilai ukur 

penggaris. Sensor ultrasonik yang digunakan dihubungkan dengan pin GPIO yang 

dapat dilihat pada tabel 3.2 dengan skematik rangkaian seperti gambar 3.12, 

setelah proses pengujian sensor ultrasonik selesai, maka nilai koreksi dari hasil 

perbandingan sensor ultrasonik dengan penggaris dimasukkan ke program 
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sebelum melakukan pengujian pengukuran jarak dengan kamera menggunakan 

sensor ultrasonik. Hal ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran 

jarak menggunakan sensor ultrasonik dan hasil pengukuran jarak menggunakan 

kamera. Selain itu, tujuan dilakukan pengujian ini untuk melihat kinerja dan 

keakurasian dari hasil pengukuran jarak menggunakan kamera, yang mana 

nantinya akan digunakan untuk pengukuran jarak kamera dengan obyek secara 

otomatis dalam pencegahan penularan COVID-19. 

 

 

Gambar 3. 12. Rangkaian Sensor Ultrasonik dengan Raspberry Pi 

Tabel 3. 2. Pin Sensor Ultrasonik yang Terhubung ke Raspberry Pi 

 

Pin Sensor Ultrasonik Pin Raspberry Pi 3 Model B 

Vcc Pin 2 (5,5 V) 

Trig Pin 12 (GPIO 18) 

Echo Pin 18 (GPIO 24) 

GND Pin 30 (GND) 



 

 

 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Sebelum melakukan pengujian dan pengambilan data pada prototipe, maka 

sensor-sensor yang akan digunakan harus di kalibrasi terlebih dahulu, karena pada 

prototipe ini pengukuran jarak menggunakan kamera USB, maka sensor pada kamera 

perlu di kalibrasi terlebih dahulu, seperti kalibrasi dengan chessboard untuk mengindari 

terjadinya distorsi saat kamera mendeteksi mata yang akan dijadikan obyek pengukuran, 

selain itu juga dilakukan pengujian untuk membandingkan hasil pengukuran jarak 

menggunakan sensor ultrasonik dengan hasil pengukuran menggunakan penggaris. 

Setelah proses kalibrasi selesai, maka baru dilakukan pengambilan data pada prototipe. 

4.1 Kalibrasi Sensor Kamera 
 

 

Gambar 4. 1. Kalibrasi Kamera Dengan Chessboard 

 

Kalibrasi kamera pada pengukuran jarak dengan kamera dilakukan untuk 

menentukan posisi kamera terhadap 3D kordinat di dunia nyata atau 3D kordinat 

kondisi real yang ditangkap kamera, menentukan parameter intrinsik dan 

ekstrinsik kamera, menghilangkan distorsi, dan untuk meningkatkan keakuratan 

perhitungan pada saat pengaplikasian, serta untuk meningkatkan augmentasi 3D 

40 
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pada dunia nyata. Kalibrasi kamera dilakukan karena terdapat dua jenis noise pada 

kamera, apabila tidak dikalibrasi, maka distorsi barel yang menyebabkan 

pandangan fleksibel dari samping, sedangkan noise bantalan pin (distorsi 

bantalan) akan membuat efek lensa yang menyebabkan gambar terjepit di tengah. 

Pada prototipe ini, kalibrasi kamera dilakukan menggunakan OpenCV 

dengan bahasa pemograman Python untuk memproses gambar dengan mudah, 

efisien dan rendah biaya. Berikut merupakan langkah-langkah kalibrasi kamera 

yang dilakukan: 

1. Mengambil gambar chessboard sebagai sample image yang sudah 

di print out pada kertas A4 dan dipasang pada bidang datar (seperti 

gambar 4.1); 

2. Gambar yang diambil dengan menggunakan kamera yang akan 

dikalibrasi disimpan dalam bentuk file JPG dalam bermacam- 

macam posisi; 

3. Setelah gambar disimpan, program untuk menjalankan kalibrasi 

kamera menggunakan OpenCV dijalankan pada IDE Pycharm yang 

khusus untuk menjalankan bahasa pemograman Python; 

4. Memasukan parameter-parameter dari chessboard yang sudah 

diketahui sebelumya seperti ukuran kotak (hitam dan putih) pada 

chessboard dan jumlah tiap titik yang bertemu antara tiap kotak 

yang dicantumkan pada program OpenCV seperti berikut: 

objp = np.zeros((6*7,3), np.float32) 

objp[:,:2] = np.mgrid[0:7,0:6].T.reshape(-1,2) 

Pada program tersebut, nilai 6*7 merupakan jumlah titik yang bertemu antara tiap 

kotak disisi lebar dan panjang (LxP) 

5. Setelah program dijalankan, terminal pada Pycharm akan 

menampilkan nilai error pada gambar chessboard yang dikalibrasi; 

dan 
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6. Lakukan pengulangan kalibrasi seperti tahapan 1-5 sebanyak 5 kali 

pada tiap foto dengan posisi yang berbeda. 

Dari proses pengolahan gambar pada OpenCV yang sedemikian rupa 

dalam kalibrasi kamera untuk menentukan lima parameter yang disebut sebagai 

koefisien distorsi yang diperoleh dengan informasi focal length dan optical center, 

dapat disimpulkan dengan langkah singkat sebagai berikut: 

1. Menentukan bagian corner yang akan dideteksi pada chessboard 

2. Mengotaki (boundary corner) kotak-kotak pada chessboard 

3. Menghitung jarak corner untuk tiap kotak sebagai jarak referensi 

antar titik dalam kordinat nyata untuk menghasilkan jarak antar 

corner dalam gambar 

4. Memunculkan nilai error 

4.2 Pengujian Sensor Ultrasonik 
 

 
Gambar 4. 2. Pengujian Sensor Ultrasonik 

 
 

Gambar 4. 3. Ilustrasi Pengujian Membandingkan Nilai Ukur Sensor Ultrasonik 

dengan Penggaris 
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Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan nilai sensor ultrasonik 

dengan penggaris. Pengujian ini dilakukan sebelum sensor digunakan sebagai 

pembanding pada pengujian prototipe. Sensor ultrasonik yang digunakan adalah 

sensor HC-SR04. Ilustrasi pengujian sensor ultrasonik ini dapat dilihat pada 

gambar 4.2 dan 4.3. Titik ukur yang digunakan pada pengujian ini disesuaikan 

dengan titik ukur pada saat pengujian prototipe nantinya, yaitu 20 cm, 40 cm, 60 

cm, 80 cm, 100 cm, dan 120 cm. Pengujian ini dilakukan menggunakan pengujian 

naik dan turun sebanyak lima kali dengan obyek ukur yang sama. 

4.3 Data Kalibrasi Kamera 

 
Tabel 4. 1. Pengolahan Data Kalibrasi Kamera 

 

Posisi Rata-rata Error 

1 0,05 

2 0,03 

3 0,07 

4 0,03 

5 0,05 

6 0,04 

7 0,03 

8 0,02 

9 0,03 

10 0,05 

Rata-Rata 
0,04 

Total Error 

 
4.4 Data Pengujian Sensor Ultrasonik 

 
Tabel 4. 2. Data Pengujian Sensor Ultrasonik dengan Penggaris 

 

Ttitk 

Ukur 

(cm) 

Naik 

(cm) 

Turun 

(cm) 

Naik 

(cm) 

Turun 

(cm) 

Naik 

(cm) 

Turun 

(cm) 

Naik 

(cm) 

Turun 

(cm) 

Naik 

(cm) 

Turun 

(cm) 

±20,0 19,37 19,30 19,30 19,53 19,53 19,37 19,37 19,54 19,54 19,69 

±40,0 38,00 38,50 38,47 38,75 38,44 38,74 38,77 38,83 39,04 38,63 

±60,0 57,73 58,25 57,97 58,34 57,85 58,28 58,36 58,26 58,02 57,94 

±80,0 77,41 77,58 77,53 77,46 77,64 77,77 77,66 77,39 77,67 77,68 

±100,0 96,69 97,47 97,36 97,26 96,58 97,48 97,26 97,93 97,54 96,99 

±120,0 116,21 116,21 116,88 116,88 116,89 116,89 116,59 116,59 116,77 116,77 
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Tabel 4. 3. Pengolahan Data Pengujian Sensor Ultrasonik dengan Penggaris 
 

Ttitk 

Ukur 

(cm) 

Rnaik 

(cm) 

Rturun 

(cm) 

Rata- 

Rata 

(cm) 

Bias 

(cm) 

Standar 

Deviasi 

(cm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

Error 

(%) 

Histerisis 

(cm) 

±20,0 19,42 19,49 19,45 0,55 0,12 95,43 98,11 4,57 -0,06 

±40,0 38,54 38,69 38,62 1,38 0,27 94,52 97,90 5,48 -0,15 

±60,0 57,99 58,21 58,10 1,90 0,21 95,77 98,90 4,23 -0,23 

±80,0 77,58 77,58 77,58 2,42 0,12 96,52 99,53 3,48 0,01 

±100,0 97,09 97,43 97,26 2,74 0,39 96,10 98,81 3,90 -0,34 

±120,0 116,67 116,67 116,67 3,33 0,25 96,59 99,35 3,41 0,00 

• Nilai bias pada titik ukur 40 cm 

 
Bias = xbenar − x̅    

Bias = 40 cm − 38,62 

Bias = 1,38 cm 

• Nilai standar deviasi pada titik ukur 40 cm 

 

∑(xi − xrata−rata)2
 

σ = 
n 

 
 

σ = √
0,7281 

10 

 

σ = 0,27 cm 
 

• Nilai akurasi pada titik ukur 40 cm 
 

 

Akurasi = (1 − 
bias + 3σ 

xbenar 

 

) 100% 

 

 

Akurasi = (1 − 
1,38 + 3(0,27) 

 
 

40 

 

) 100% 

 

Akurasi = (1 − 0,05475)100% 
 

Akurasi = 94,52% 
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• Nilai presisi pada titik ukur 40 cm 
 

 

Presisi = (1 − 
3σ 

) 100% 
x̅ 

 

 

Presisi = (1 − 
3(0,27) 

 
 

38,62 

 

) 100% 

 

Presisi = 97,90% 
 

• Nilai error pada titik ukur 40 cm 
 

3σ + bias 
Error = ( 

xbenar 

 

) 100% 

 

 

Error = ( 
3(0,27) + 1,38 

40 

 

) 100% 

 

Error = 5,48% 
 

• Nilai histerisis pada titik ukur 40 cm 

 
Histerisis = ei naik − ei turun 

 
Histerisis = 38,54 cm − 38,69 cm 

Histerisis = −0,15 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 4. Grafik Linearitas Pengujian Sensor Ultrasonik 
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Berdasarkan data pengujian sensor ultrasonik menggunakan penggaris 

dengan lima kali pengujian naik dan turun, maka dapat diketahui hasil pengujian 

memiliki nilai linearitas yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian 

determinasi (R2) pada gambar 4.4. Jika nilai R2 adalah 1, maka dapat dikatakan 

kenaikan nilai titik ukur berpengaruh terhadap hasil pengukuran sebesar 100%. 

Selain itu dengan didapatkan nilai persamaan regresi linear (y) pada gambar 4.4, 

maka persamaan linear tersebut dimasukkan ke kode program saat melakukan 

pengujian prototipe, agar pada pengujian prototipe sensor ultrasonik dapat 

memberikan hasil sesuai dengan pengukuran yang seharusnya. 

4.5 Pengujian Prototipe 
 

 

Gambar 4. 5. Ilustrasi Pengujian Prototipe 

 

Proses pengujian prototipe dilakukan setelah sensor ultrasonik yang 

berperan sebagai standar sudah diketahui nilai ukur sebenarnya dan nilai 

persamaan regresi linearnya pada pengujian sensor ultrasonik dimasukan kedalam 

program yang nantinya dijalankan oleh Raspberry Pi bersamaan dengan program 

pada prototipe. Ilustrasi pengujian prototipe dapat dilihat pada gambar 4.5. 

Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran jarak 

menggunakan sensor ultrasonik dengan hasil pengukuran jarak menggunakan 

kamera. 
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Gambar 4. 6. Obyek Referensi 

 

Pengukuran jarak dengan kamera menggunakan citra obyek referensi yang 

akan diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan fitu “Haar Cascade Classifier” 

berupa algoritma pendeteksian mata bagian kanan manusia. Dalam pengukuran 

jarak menggunakan kamera selama ukuran lebar mata diketahui, maka pengukuran 

pengukuran jarak dapat dihitung dan ukuran lebar mata obyek referensi inilah 

yang nantinya akan dibandingkan dengan ukuran lebar mata sebenarnya pada saat 

mengukur jarak secara otomatis. 

Proses pengujian pada prototipe ini menggunakan pengujian naik dan turun 

sebanyak tiga kali dengan dua kondisi, kondisi yang pertama adalah kondisi 

laboratorium, dimana cahaya atau penyinaran pada saat pengujian stabil, yaitu 

maksimal 398 lux yang diukur dengan light meter, sehingga pendeteksian 

maksimal dan obyek cukup satu orang. Berbeda dengan kondisi dua, dimana 

proses pengujian dilakukan di lapangan atau diluar yang penyinarannya langsung 

dari sinar matahari dengan obyek yang diganti-ganti dan pengukuran dilakukan 

tiga kali berturut-turut. Kondisi lapangan ini juga disebut kondisi pengambilan 

data real dari prototipe ini, sekaligus membandingkannya dengan alat ukur jarak 

yang sudah diketahui nilai kebenaran konvensionalnya, yaitu sensor ultrasonik. 

4.6 Data Hasil Pengujian Prototipe 

 

Pada pengujian prototipe ini metode pengukuran jarak berbasis kamera 

dilakukan dengan menggunakan citra obyek referensi (gambar 4.6) yang diambil 

pada jarak 40-41 cm dengan titik yang diukur menggunakan penggaris serta 
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Obyek Ukur Obyek Referensi 

CMOS Lensa 

f 
hb ha 

𝜃1 
𝜃2 

a 
b 

m 

d 

 

ukuran lebar mata manusia pada umumnya, yaitu sekitar 4,5–5 cm. Setelah 

koordinat posisi target ditemukan menggunakan fitur haar cascade classifier, 

selanjutnya ukuran lebar mata dapat dihitung berdasarkan nilai piksel yang 

digunakan dan akan menjadi batas obyek sebagai penentu koordinat maksimum 

lebar dan tinggi mata. 

 

 

Gambar 4. 7. Proses Eye Detection 

 

Metode yang digunakan dalam menentukan jarak obyek adalah dengan 

membandingkan ukuran piksel citra obyek yang ditangkap pada jarak tertentu 

untuk menentukan parameter perbandingan ukuran atau biasa disebut sebagai 

prinsip kesamaan segitiga (Similar Triangles). Pada prototipe ini prinsip kesamaan 

segitiga dibagi menjadi dua kondisi: 

a. Posisi obyek ukur < obyek referensi terhadap kamera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8. Posisi Obyek Ukur Lebih Dekat dengan Kamera 
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Berdasarkan Persamaan Umum : 
 

𝑎 = tan 𝜑1 = 
ℎ𝑎
 

𝑓 𝑑 
(4.1) 

 

Maka, jarak obyek referensi:  
 

d = 
ℎ𝑎 𝑥 𝑓 

𝑎 

 

 
(4.2) 

 

Sehingga apabila jarak obyek ukur < obyek referensi persamaanya dapat 

diturunkan sebagai berikut: 

𝑏 = tan 𝜑2 = 
ℎ𝑏

 
𝑓 (𝑑−𝑚) 

(4.3) 

 

Maka, jarak obyek ukur: 
 

𝑓 𝑥 ℎ𝑏 
𝑑 = ( 

𝑏 
) + 𝑚 (4.4) 

 

Atau 

 
𝑎  

= 
(𝑓 𝑥 ℎ𝑎)/𝑑 

𝑏 (𝑓 𝑥 ℎ𝑏)/(𝑑−𝑚) 

 

 
(4.5) 

 

Karena f, ha dan hb nilainya tidak berubah, maka: 
 

𝑎 
= 

𝑑−𝑚 

𝑏 𝑑 
(4.6) 

 

𝑎 = 1 − 
𝑚
 

𝑏 𝑑 
(4.7) 

 

 

𝑑 = 
𝑚 

1− 
𝑏 

(4.8) 

 

Keterangan: 

m = Jarak obyek ukur terhadap obyek referensi (< atau > jarak obyek 

referensi) 

d = Jarak obyek referensi terhadap kamera 

a = Lebar obyek referensi (piksel) 

b = Lebar obyek ukur (piksel) 

𝑎 
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Obyek Referensi Obyek Ukur 

CMOS Lensa 

f 

ha hc 

𝜃2 

𝜃1 

a 

c 

   
m 

d 

 

b. Posisi obyek ukur > obyek referensi terhadap kamera 
 

 
 

Gambar 4. 9. Posisi Obyek Referensi Lebih Dekat dengan Kamera 

 

Berdasarkan Persamaan Umum : 
 

𝑎 = tan 𝜑1 = 
ℎ𝑎

 
𝑓 𝑑 

 

Maka, jarak obyek referensi:  
 

d = 
ℎ𝑎 𝑥 𝑓 

𝑎 
 

Sehingga apabila jarak obyek ukur > obyek referensi persamaanya dapat 

diturunkan sebagai berikut: 

𝑐 = tan 𝜑2 = 
ℎ𝑐

 
𝑓 (𝑑+𝑚) 

(4.9) 

 

Maka, jarak obyek uku r: 
 

𝑓 𝑥 ℎ𝑐 
𝑑 = ( 

𝑐 
) − 𝑚 (4.10) 

 

Atau 
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𝑎 

 

𝑎  
= 

(𝑓 𝑥 ℎ𝑎)/𝑑 

𝑐 (𝑓 𝑥 ℎ𝑐)/(𝑑+𝑚) 

 
(4.11) 

 

Karena f, ha dan hc nilainya tidak berubah, maka: 
 

𝑎 
= 

𝑑+𝑚 

𝑐 𝑑 
(4.12) 

 

𝑎 = 1 + 
𝑚
 

𝑐 𝑑 
(4.13) 

 

𝑑 = 
𝑚

 
(

𝑐
)−1 

(4.14) 

 

Keterangan: 

 
m = Jarak obyek ukur terhadap obyek referensi (< atau > jarak obyek 

referensi) 

d = Jarak obyek referensi terhadap kamera 

a = Lebar obyek referensi (piksel) 

c = Lebar obyek ukur (piksel) 

4.6.1 Pengujian Prototipe Kondisi Laboratorium 

 

Tabel 4. 4. Data Pengujian Prototipe Kondisi Laboratorium 
 

Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,36 20,54 20,22 20,50 20,22 20,50 22,20 20,00 22,20 20,00 21,03 20,10 

41,16 41,01 40,08 39,22 40,40 40,00 40,00 40,70 40,20 41,00 40,10 39,50 

60,63 59,01 60,27 59,77 59,60 59,57 58,80 58,30 58,70 60,10 58,95 59,20 

79,26 79,89 81,03 81,25 79,10 79,80 81,00 80,30 78,70 80,40 80,03 79,80 

99,90 99,84 103,65 103,01 98,90 101,20 101,80 100,70 101,30 104,00 100,67 105,75 

116,50 112,78 116,50 112,78 117,01 112,85 117,01 112,85 116,80 110,70 116,80 110,70 
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Tabel 4. 5. Rata-Rata Hasil Pengukuran Naik dan Turun Pengujian Prototipe 

Kondisi Laboratorium 
 

Rnaik Rturun Rata-Rata 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,93 20,35 21,15 20,20 21,04 20,27 

40,59 40,67 40,06 39,81 40,32 40,24 

59,64 59,56 59,34 59,09 59,49 59,33 

79,02 80,03 80,69 80,45 79,85 80,24 

100,03 101,68 102,04 103,15 101,04 102,42 

116,77 112,11 116,77 112,11 116,77 112,11 

 
Tabel 4. 6. Pengolahan Data Pengujian Prototipe Kondisi Laboratorium 

 

 
Bias 

 

Standar 

Deviasi 

 

Akurasi 

(%) 

 

Presisi 

(%) 

 

Error 

(%) 

 
Histerisis 

0,77 0,24 92,90 96,41 7,10 0,15 

0,09 0,71 94,50 94,70 5,50 0,86 

0,17 0,58 96,79 97,06 3,21 0,47 

0,39 0,51 97,60 98,09 2,40 -0,42 

1,38 2,04 92,57 94,02 7,43 -1,47 

4,66 1,00 93,45 97,33 6,55 0,00 

• Nilai bias pada titik ukur 40 cm 

Bias = xbenar − x̅  

Bias = 40.32 cm − 40,24 

Bias = 0,09 cm 

• Nilai standar deviasi pada titik ukur 40 cm 
 

∑(xi − xrata−rata)2
 

σ = 
n 

 

σ = √
3,0277 

6 
 

σ = 0,71 cm 

• Nilai akurasi pada titik ukur 40 cm 

bias + 3σ 
Akurasi = (1 − 

xbenar 

 
 
 
 

) 100% 
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Akurasi = (1 − 

0,09 + 3(0,71) 
 

 

40,32 

 
) 100% 

Akurasi = (1 − 0,05505)100% 

Akurasi = 94,50% 

• Nilai presisi pada titik ukur 40 cm 

 
Presisi = (1 − 

3σ 
) 100% 

x̅ 
 

Presisi = (1 − 
3(0,71) 

 
 

40,24 

 
) 100% 

Presisi = 94,70% 

• Nilai error pada titik ukur 40 cm 

3σ + bias 
Error = ( 

xbenar 
) 100% 

 
Error = ( 

3(0,71) + 0,09 

40,32 

 
) 100% 

 

Error = 5,50% 

• Nilai histerisis pada titik ukur 40 cm 

Histerisis = ei naik − ei turun 

Histerisis = 40,67 cm − 39,81 cm 

Histerisis = 0,86 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 10. Grafik Linearitas Pengujian Prototipe Kondisi 

Laboratorium 

Grafik Linearitas 

123,00 112,11 
102,42 

103,00 
80,24 

83,00 
59,33 

63,00 
40,24 

43,00 

y = 0,9803x + 0,7206 
R² = 0,997 

20,27 
23,00 

3,00 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00    100,00   120,00   140,00 

Standar (cm) 

P
em

b
ac

aa
n

 K
am

e
ra

 (
cm

) 



54 
 

 

 

 

Berdasarkan data pengujian dari membandingkan hasil pengukuran 

jarak menggunakan sensor ultrasonik dengan hasil pengukuran jarak 

menggunakan kamera dalam kondisi laboratorium dapat dilihat nilai dari 

masing-masing karakteristik statik pengukuran pada tabel 4.6. Pengujian 

dilakukan dengan tiga kali pengujian naik dan turun, maka dapat diketahui 

hasil pengujian memiliki nilai linearitas yang baik. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai koefisian determinasi (R2) pada gambar 4.10. Nilai R2 yang 

didapatkan adalah 0,997, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan nilai titik 

ukur berpengaruh terhadap hasil pengukuran dan pengukuran dapat 

dikatakan linear. 

4.6.2 Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan 
 

 

Gambar 4. 11. Hasil Pengukuran Jarak menggunakan Kamera 80,08 cm 
 

Gambar 4. 12. Hasil Pengukuran Jarak menggunakan Sensor Ultrasonik 

Gambar 4.11 dan gambar 4.12 merupakan perbandingan 

penunjukkan hasil pengukuran jarak menggunakan kamera dan sensor 
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ultrasonik. Dua gambar tersebut merupakan hasil pengukuran turun pada 

obyek 2 dengan penunjukkan kamera 80,08 cm dan penunjukkan sensor 

ultrasonik 79,38 cm. 

a. Obyek 

 
Tabel 4. 7. Data Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan Obyek 1 

 

Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,60 20,35 20,61 20,45 20,61 20,45 20,87 20,08 20,87 20,08 21,10 20,67 

39,75 39,06 40,10 40,04 41,89 41,33 40,43 40,00 40,07 39,38 41,88 41,20 

59,56 58,58 60,36 60,52 60,08 60,49 59,57 59,05 60,34 59,05 60,63 58,18 

81,17 81,82 80,78 80,08 80,28 80,49 80,93 80,33 80,99 79,91 81,75 81,51 

100,39 99,36 100,08 99,34 101,88 101,32 101,39 101,12 100,01 99,36 101,01 99,85 

119,24 112,73 119,24 112,73 110,57 110,33 110,57 110,33 115,53 112,73 115,53 112,73 

Tabel 4. 8. Rata-Rata Hasil Pengukuran Naik dan Turun Pengujian Prototipe 

Kondisi Lapangan Obyek 1 
 

Rnaik Rturun Rata-Rata 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,69 20,29 20,86 20,40 20,78 20,35 

40,57 39,92 40,80 40,41 40,69 40,17 

59,99 59,37 60,19 59,25 60,09 59,31 

80,81 80,74 81,15 80,64 80,98 80,69 

100,76 100,01 100,83 100,10 100,79 100,06 

115,11 111,93 115,11 111,93 115,11 111,93 

Tabel 4. 9. Pengolahan Data Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan Obyek 1 
 

 
Bias 

 

Standar 

Deviasi 

 

Akurasi 

(%) 

 

Presisi 

(%) 

 

Error 

(%) 

 
Histerisis 

0,43 0,21 94,88 96,88 5,12 -0,11 

0,52 0,85 92,48 93,67 7,52 -0,49 

0,78 0,89 94,24 95,48 5,76 0,12 

0,29 0,72 96,98 97,33 3,02 0,10 

0,73 0,84 96,76 97,48 3,24 -0,09 

3,18 1,13 94,29 96,97 5,71 0,00 
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√   

 

• Nilai bias pada titik ukur 40 cm 

Bias = xbenar − x̅  

Bias = 40,69 cm − 40,17 

Bias = 0,52 cm 

• Nilai standar deviasi pada titik ukur 40 cm 
 

∑(xi − xrata−rata)2
 

σ = 
n 

 

σ = √
4,3085 

6 
 

σ = 0,85 cm 

• Nilai akurasi pada titik ukur 40 cm 

bias + 3σ 
Akurasi = (1 − 

xbenar 

 
 
 
 

) 100% 

 
Akurasi = (1 − 

0,52 + 3(0,85) 
 

 

40,69 

 
) 100% 

Akurasi = 92,48% 

• Nilai presisi pada titik ukur 40 cm 

 
Presisi = (1 − 

3σ 
) 100% 

x̅ 
 

Presisi = (1 − 
3(0,85) 

 
 

40,17 

 
) 100% 

Presisi = 93,67% 

• Nilai error pada titik ukur 40 cm 

3σ + bias 
Error = ( 

xbenar 
) 100% 

 
Error = ( 

3(0,85) + 0,52 

40,69 

 
) 100% 

 

Error = 7,52 % 

• Nilai histerisis pada titik ukur 40 cm 

Histerisis = ei naik − ei turun 

Histerisis = 39,92 cm − 40,41 cm 
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Histerisis = −0,49 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 13. Grafik Linearitas Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan 

Obyek 1 

Setelah pengambilan data pengujian prototipe kondisi 

laboratorium, maka dilanjutkan pengambilan data kondisi lapangan atau 

kondisi real, dimana kondisi pencahayaan tidak tetap dan obyek atau orang 

yang berbeda-beda. Data pengujian prototipe kondisi lapangan pada obyek 

1 dapat dilihat nilai dari masing-masing karakteristik statik pengukuran 

pada tabel 4.9. Pengujian dilakukan dengan tiga kali pengujian naik dan 

turun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui hasil pengujian memiliki 

nilai linearitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian 

determinasi (R2) pada gambar 4.13. Nilai R2 yang didapatkan adalah 

0,9994, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan nilai titik ukur berpengaruh 

terhadap hasil pengukuran. 
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b. Obyek 2 

 
Tabel 4. 10. Data Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan Obyek 2 

 

Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,23 20,62 19,90 20,60 19,90 20,60 21,70 21,36 21,70 21,36 19,69 19,76 

40,38 40,87 39,92 40,34 40,73 40,36 40,37 40,01 39,85 41,92 40,66 39,88 

60,54 59,18 60,36 58,48 60,12 59,08 60,67 59,77 59,51 59,08 60,05 59,77 

82,04 82,67 79,38 80,08 80,78 79,81 81,65 80,08 79,17 82,67 79,84 80,08 

100,55 101,38 99,84 99,26 98,44 99,04 100,46 99,75 100,60 101,81 100,72 99,35 

114,55 112,73 114,55 112,73 114,43 110,75 114,43 110,75 113,68 110,28 113,68 110,28 

 
Tabel 4. 11. Rata-Rata Hasil Pengukuran Naik dan Turun Pengujian Prototipe 

Kondisi Lapangan Obyek 2 
 

Rnaik Rturun Rata-Rata 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,61 20,86 20,43 20,57 20,52 20,72 

40,32 41,05 40,32 40,08 40,32 40,56 

60,06 59,11 60,36 59,34 60,21 59,23 

80,66 81,72 80,29 80,08 80,48 80,90 

99,86 100,74 100,34 99,45 100,10 100,10 

114,22 111,25 114,22 111,25 114,22 111,25 

 

Tabel 4. 12. Pengolahan Data Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan Obyek 2 
 

 
Bias 

 
Standar 

Deviasi 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) 

 
Error 

(%) 

 
Histerisis 

0,20 0,54 91,08 92,11 8,92 0,29 

0,25 0,68 94,31 94,95 5,69 0,97 

0,98 0,45 96,15 97,74 3,85 -0,23 

0,42 1,26 94,79 95,34 5,21 1,64 

0,00 1,09 96,74 96,75 3,26 1,29 

2,97 1,06 94,61 97,14 5,39 0,00 
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√   

 

• Nilai bias pada titik ukur 60 cm 

Bias = xbenar − x̅  

Bias = 60,21 cm − 59,23 

Bias = 0,98 cm 

• Nilai standar deviasi pada titik ukur 60 cm 
 

∑(xi − xrata−rata)2
 

σ = 
n 

 

σ = √
1,1932 

6 
 

σ = 0,45 cm 

• Nilai akurasi pada titik ukur 60 cm 

bias + 3σ 
Akurasi = (1 − 

xbenar 

 
 
 
 

) 100% 

 
Akurasi = (1 − 

0,98 + 3(0,45) 
 

 

60,21 

 
) 100% 

Akurasi = 96,15% 

• Nilai presisi pada titik ukur 60 cm 

 
Presisi = (1 − 

3σ 
) 100% 

x̅ 
 

Presisi = (1 − 
3(0,45) 

 
 

59,23 

 
) 100% 

Presisi = 97,74% 

• Nilai error pada titik ukur 60 cm 

3σ + bias 
Error = ( 

xbenar 
) 100% 

 
Error = ( 

3(0,45) + 0,98 

60,21 

 
) 100% 

 

Error = 3,85 % 

• Nilai histerisis pada titik ukur 60 cm 

Histerisis = ei naik − ei turun 

Histerisis = 59,11 cm − 59,34 cm 
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Histerisis = −0,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 14. Grafik Linearitas Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan 

Obyek 2 

 

Setelah pengambilan data pengujian prototipe kondisi lapangan 

untuk obyek yang kedua, maka hasil dari masing-masing karakteristik 

statik pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.12. Pengujian dilakukan 

dengan tiga kali pengujian naik dan turun. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui hasil pengujian memiliki nilai linearitas yang baik. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai koefisian determinasi (R2) pada gambar 4.14. Nilai R2 

yang didapatkan adalah 0,9991, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan 

nilai titik ukur berpengaruh terhadap hasil pengukuran. 

c. Obyek 3 

 
Tabel 4. 13. Data Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan Obyek 3 

 

Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,48 19,93 20,73 20,33 20,73 20,33 20,83 20,60 20,83 20,60 20,49 20,05 

40,25 39,73 40,81 39,80 40,49 40,08 40,33 39,68 40,28 39,80 40,77 40,00 

60,31 59,04 60,62 59,54 60,41 60,18 60,47 59,77 60,67 59,77 60,79 60,01 

81,93 80,08 80,63 79,57 80,90 80,00 80,67 79,23 80,63 80,23 80,80 80,00 

100,21 99,83 100,15 99,84 100,44 99,84 100,24 99,36 102,27 101,27 102,22 101,37 

116,75 112,73 116,75 112,73 114,93 112,98 114,93 112,98 116,91 112,78 116,91 112,78 
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√   

 

 

Tabel 4. 14. Rata-Rata Hasil Pengukuran Naik dan Turun Pengujian Prototipe 

Kondisi Lapangan Obyek 3 
 

Rnaik Rturun Rata-Rata 

Sensor Kamera Sensor Kamera Sensor Kamera 

20,68 20,29 20,68 20,33 20,68 20,31 

40,34 39,87 40,64 39,83 40,49 39,85 

60,46 59,66 60,63 59,77 60,55 59,72 

81,15 80,10 80,70 79,60 80,93 79,85 

100,97 100,31 100,87 100,19 100,92 100,25 

116,20 112,83 116,20 112,83 116,20 112,83 

 
Tabel 4. 15. Pengolahan Data Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan Obyek 3 

 

 
Bias 

 

Standar 

Deviasi 

 

Akurasi 

(%) 

 

Presisi 

(%) 

 

Error 

(%) 

 
Histerisis 

0,38 0,25 94,53 96,28 5,47 -0,04 

0,64 0,14 97,36 98,92 2,64 0,04 

0,83 0,36 96,83 98,17 3,17 -0,11 

1,08 0,34 97,40 98,71 2,60 0,50 

0,67 0,77 97,03 97,68 2,97 0,12 

3,37 0,11 96,82 99,71 3,18 0,00 

• Nilai bias pada titik ukur 100 cm 

Bias = xbenar − x̅ 

Bias = 100,92 cm − 100,25 

Bias = 0,67 cm 

• Nilai standar deviasi pada titik ukur 100 cm 
 

∑(xi − xrata−rata)2
 

σ = 
n 

 

σ = √
3,5995 

6 
 

σ = 0,77 cm 

• Nilai akurasi pada titik ukur 100 cm 

bias + 3σ 
Akurasi = (1 − 

xbenar 

 
 
 
 

) 100% 
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Akurasi = (1 − 

0,67 + 3(0,77) 
 

 

100,92 

 
) 100% 

Akurasi = 97,03% 

• Nilai presisi pada titik ukur 100 cm 

 
Presisi = (1 − 

3σ 
) 100% 

x̅ 
 

Presisi = (1 − 
3(0,77) 

 
 

100,25 

 
) 100% 

Presisi = 97,68% 

• Nilai error pada titik ukur 100 cm 

3σ + bias 
Error = ( 

xbenar 
) 100% 

 
Error = ( 

3(0,77) + 0,67 

100,92 

 
) 100% 

 

Error = 2,97 % 

• Nilai histerisis pada titik ukur 100 cm 

Histerisis = ei naik − ei turun 

Histerisis = 100,31 cm − 100,19 cm 

Histerisis = 0,12 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 15. Grafik Linearitas Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan 

Obyek 3 
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Setelah pengambilan data pengujian prototipe kondisi lapangan 

untuk obyek yang ketiga, maka hasil dari masing-masing karakteristik 

statik pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.15. Pengujian dilakukan 

dengan tiga kali pengujian naik dan turun. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui hasil pengujian memiliki nilai linearitas yang baik. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai koefisian determinasi (R2) pada gambar 4.15. Nilai R2 

yang didapatkan adalah 0,9995, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan 

nilai titik ukur berpengaruh terhadap hasil pengukuran. 

d. Rata-rata hasil keseluruhan pengukuran 

 
Tabel 4. 16. Hasil Pengukuran Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan 

 

Rata- 

Rata 

Rata- 

Rata 

 

Bias 

(cm) 

Standar Error Akurasi Presisi 

Sensor 

(cm) 

Kamera 

(cm) 

Deviasi 

(cm) 
% cm % cm % Cm 

20,66 20,46 0,33 0,34 6,50 0,07 93,50 0,93 95,09 0,95 

40,50 40,19 0,47 0,56 5,29 0,05 94,71 0,95 95,85 0,96 

60,28 59,42 0,86 0,57 4,26 0,04 95,74 0,96 97,13 0,97 

80,80 80,48 0,60 0,77 3,61 0,04 96,39 0,96 97,13 0,97 

100,61 100,14 0,47 0,90 3,15 0,03 96,85 0,97 97,30 0,97 

115,18 112,00 3,17 0,77 4,76 0,05 95,24 0,95 97,94 0,98 

Rata-Rata 4,60 0,05 95,40 0,95 96,74 0,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 16. Grafik Linearitas Rata-Rata Pengujian Prototipe Kondisi Lapangan 
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4.7 Pengujian Pemodelan Peringatan Prototipe 
 

Gambar 4. 17. Pengujian Prototipe 

 
Proses pengujian pemodelan peringatan pada prototipe ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah peringatan dari display dan speaker muncul ketika jarak obyek 

atau mata manusia dengan kamera < 1 meter. Selain itu juga dilakukan pengujian 

untuk melihat pengaruh hasil pengukuran ketika obyek berada tegak lurus dengan 

kamera dan ketika obyek berada diluar titik tengah kamera. 

4.8 Data Hasil Pengujian Pemodelan Peringatan Prototipe 

 
Tabel 4. 17. Data Hasil Pengujian Pemodelan Peringatan Prototipe 

 

Titik Ukur 

(cm) 

Penunjukkan Kamera 

(cm) 

Peringatan 

Speaker Display 

±20 20,16 Berbunyi Muncul "Move Away" 

±40 40,45 Berbunyi Muncul "Move Away" 

±60 60,26 Berbunyi Muncul "Move Away" 

±80 79,71 Berbunyi Muncul "Move Away" 

±100 100,45 
Tidak 

Berbunyi 
Tidak Muncul "Move 

Away" 

±120 121,98 
Tidak 

Berbunyi 
Tidak Muncul "Move 

Away" 
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Gambar 4. 18. Pengujian pada Titik 20 cm 
 
 

Gambar 4. 19. Proses Pengujian Prototipe 
 
 

Gambar 4. 20. Hasil Pengukuran Ketika Obyek Berada di Titik Tengah Kamera 
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Gambar 4. 21. Hasil Pengukuran Ketika Obyek Diluar Titik Tengah Kamera 

 

4.9 Pembahasan Hasil Pengujian Prototipe 

 

Prototipe pengukuran jarak kamera dengan obyek dalam pencegahan 

penularan COVID-19 menggunakan kamera USB ini sudah melalui proses 

kalibrasi sebelum dilakukan pengujian. Proses pengujian dilakukan untuk 

membandingkan hasil pengukuran jarak menggunakan kamera dengan hasil 

pengukuran jarak dari standar. Standar yang digunakan adalah sensor ultrasonik. 

Sensor ultrasonik harus diketahui nilai kebenaran konvensionalnya terlebih dahulu 

dengan cara membandingkan dengan nilai hasil ukur menggunakan penggaris 

seperti yang telah dilakukan dan nilai persamaan regresi linear yang didapatkan 

akan dimasukkan ke dalam kode program saat sensor ultrasonik digunakan dalam 

proses pengujian prototipe, agar nilai yang dihasilkan sensor ultrasonik 

menunjukkan nilai sebenarnya dari sensor tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.16 prototipe yang telah dibuat memiliki nilai rata-rata 

kesalahan (error) adalah 0,05 cm dengan keakurasian rata-rata 95,40%. Prototipe 

ini juga memiliki nilai kepresisian rata-rata dari pengukuran naik dan pengukuran 

turun adalah 96,74%. Adanya nilai error dan akurasi serta presisi yang kurang 

sempurna bisa disebabkan oleh beberapa kesalahan dalam pengukuran. Selain itu, 
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pada saat pengujian prototipe nilai yang ditampilkan pada display tidak selalu 

menunjukkan hasil pengukuran yang stabil, seperti sering kali ditemui penunjukan 

jarak yang nilainya jauh dengan jarak sesungguhnya, hal ini terjadi pada saat 

obyek berada pada jarak ≥ 60 cm, sehingga diperlukan waktu tunggu sampai nilai 

jarak yang ditampilkan mendekati nilai sebenarnya. 

Ada beberapa kemungkinan menjadi faktor yang mempengaruhi hasil 

pengukuran tersebut, seperti dari hasil perhitungan pada penentuan jarak 

menggunakan kamera, perhitungan nilai panjang fokus kamera (focal length) 

merupakan hal yang penting diperhatikan sebab perubahan sekecil apapun dapat 

memunculkan tingkat kesalahan yang cukup besar, karena panjang fokus kamera 

berubah pada kisaran 10 mm sampai 20 mm, pada perhitungan tersebut situasi 

rasio sensitif terhadap ketinggian kamera yang mengakibatkan hilangnya posisi 

dan data obyek, disisi lain nilai width dalam piksel juga sangat berpengaruh pada 

kestabilan pembacaan nilai jarak yang ditampilkan, hal ini dikarenakan proses 

pembentukan rectangle bergantung pada pendekatan pembentukan rectangle 

terhadap sisi obyek, sehingga posisi jauh dekatnya obyek terhadap kamera sangat 

berpengaruh terhadap hasil pengukuran, dimana semakin dekat jarak obyek 

terhadap kamera, maka semakin besar sisi obyek dan pembentukan rectangle yang 

ditangkap sempurna, begitu juga sebaliknya, jika obyek semakin jauh, maka 

semakin kecil sisi obyek yang ditangkap kamera. Selain itu, koordinat posisi 

obyek pada citra juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat proses 

pengukuran jarak, karena pada jarak yang sama ukuran obyek pada posisi central 

(gambar 4.20) jauh berbeda dengan posisi obyek di pinggir atau di pojok (gambar 

4.21). 

Selain fakor-faktor tersebut, ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan 

kesalahan dalam pengukuran. Faktor kesalahan tersebut dibagi menjadi tiga jenis 

kesalahan pengukuran, yang pertama kesalahan umum atau (gross error), hal ini 

dikarenakan kecerobahan manusia, seperti kesalahan dalam pembacaan hasil 

pengukuran yang tidak selalu sama masing-masing orang. Yang kedua adalah 

kesalahan sistematik (systematic error) hal ini disebabkan oleh alat ukur, yaitu 
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kamera yang kurang jernih dan sulit mendeteksi jika obyek terlalu jauh dari 

kamera (>1,2 m), selain itu kesalahan sistematik bisa disebabkan oleh lingkungan, 

seperti pada saat melakukan pengukuran cahaya dari lingkungan pasti tidak selalu 

sama sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran, kamera akan sulit 

mendeteksi obyek (mata manusia) ketika kekurangan cahaya. Yang ketiga adalah 

kesalahan acak (random error), kesalahan ini tidak diketahui penyebabnya, oleh 

karena itu pada pengukuran ini telah diupayakan untuk meminimalisir dengan 

melakukan pengukuran berulang. 

Selain data dari karakteristik statis pengukuran, juga terdapat data 

pengujian untuk mengetahui keberhasilan dalam memberikan peringatan ketika 

jarak kamera dengan obyek (manusia) < 1 meter, hal ini dapat dilihat pada tabel 

4.17. Berdasarkan data tersebut, display dan speaker berhasil memberikan 

peringatan berupa tulisan “MOVE AWAY” dan suara dari speaker dalam 

membantu menerapkan physical distancing. Dari data-data yang dihasilkan dapat 

disimpulkan bahwa prototipe dapat digunakan untuk mengukuran jarak kamera 

dengan obyek dalam pencegahan penularan COVID-19 yang berbasis kamera 

USB atau webcam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

a. Prototipe yang dibuat dapat melakukan pengukuran jarak kamera 

dengan obyek (mata manusia) secara otomatis sesuai dengan nilai 

kebenaran konvensional dari kamera. 

b. Prototipe ini berhasil dibuat menggunakan fitur haarcascade classifier 

berupa algoritma pendeteksian mata manusia (eye detection) sebagai 

obyek yang dideteksi dan juga menggunakan konsep kesamaan segitiga 

(triangle similarity) dalam perhitungan jarak menggunakan satu 

kamera. 

c. Prototipe ini memiliki nilai tingkat keakurasian rata-rata 95,40% dalam 

mengukur jarak kamera dan obyek (mata manusia) dengan pencahayaan 

langsung dari sinar matahari. 

d. Presentasi keberhasilan pemodelan peringatan untuk penerapan physical 

distance dengan memanfaatkan speaker yang terhubung ke Raspberry 

Pi adalah 100% dengan memperhatikan batasan masalah dan 

pencahayaan langsung dari sinar matahari. 

5.2 Saran 

 

Prototipe ini dapat dibuat lebih sempurna lagi dan sekecil mungkin 

seperti kacamata, agar lebih portable dengan memperhatikan hal berikut; 

a. Prototipe dapat memiliki nilai akurasi yang lebih baik dengan mengganti 

kamera USB atau webcam yang memiliki kualitas yang lebih baik. 

b. Mencari algoritma lain pada OpenCV agar prototipe dapat melakukan 

pengukuran jarak kamera dengan obyek lebih dari dua orang dengan 

lebih stabil dan nilai jarak maksimum yang diukur dapat lebih besar. 
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