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BAB II 

STUDI LITERATUR 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya terkait dengan pendeteksian helm pada pengendara sepeda motor, dan 

juga penggunaan metode YOLO untuk mendeteksi objek. Mistry dan tim 

melakukan penelitian menggunakan YOLOv2 untuk mendeteksi pengguna sepeda 

motor yang menggunakan helm dan tidak menggunakan helm serta mencatat plat 

nomor dari kendaraan yang tidak menggunakan helm. Penelitian ini berhasil 

mendeteksi pengguna helm yang sedang berada di keramaian dan juga di saat 

kondisi sepi. Akurasi yang didapatkan dari metode ini adalah 94.70% [8]. 

Fan Wu dan kawan-kawan [9] menggunakan metode YOLO untuk 

mendeteksi penggunaan helm oleh pekerja konstruksi pada tempat kerja. Selain 

memanfaatkan metode yang ada, Fan Wu dan kawan-kawan juga melakukan 

improvisasi pada metode YOLO dengan menggunakan arsitektur Densenet [10] 

untuk memanfaatkan model parameter dan biaya tekniknya. Penelitian ini 

menghasilkan peningkatan pada nilai recall dan presisi, dari 97.53% dan 95.18% 

menjadi 97.59% dan 98.78% [9]. 

Sugianto dan kawan-kawan melakukan penelitian pendeteksian alat 

pelindung kepala menggunakan metode Haar Cascade Classifier. Dalam 

penelitiannya, Sugianto bukan mendeteksi helm yang biasa digunakan oleh 

pengendara sepeda motor, melainkan helm yang biasa digunakan saat orang 

bekerja, sama seperti yang dilakukan oleh Fan Wu. Pengujian yang dilakukan 

Sugianto dilakukan menggunakan 7 video dan menghasilkan akurasi penilaian 

sebesar 92% untuk kondisi 1 pekerja yang menggunakan helm dan 71% untuk 

jumlah pekerja lebih dari 1 [11].  

Waranusast dan tim melakukan penelitian mengenai teknik penglihatan 

mesin untuk mendeteksi helm pada pengendara motor. Dalam penelitiannya, 

Waranusast melakukan pendeteksian dengan menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor (KNN). Penelitian ini menghasilkan sistem pendeteksi real-time untuk 

helm pada pengendara motor yang memiliki akurasi 74% [12]. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Zhong dan Meng yang menggunakan metode 

YOLO untuk mendeteksi pelaut yang tidak menggunakan helm pada kapal 

pedagang. Pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 1161 gambar. Hasil 

pengujian menghasilkan presisi 98.1% dan recall 98.5% dengan 1.5% miss rate 

[13]. 

Selain itu Boonsirisumpun juga melakukan penelitian terkait pendeteksian 

pengendara sepeda motor tanpa helm menggunakan deep learning. Dalam 

penelitiannya, Boonsirisumpun menggunakan model network VGG16, VGG19, 

Inception V3, dan MobileNets. Dari penelitian ini diketahui bahwa VGG16 

memiliki hasil akurasi paling rendah, yaitu sebesar 78.09% dan akurasi paling 

tinggi menggunakan MobileNets sebesar 85.19% [14]. 

Dalam penelitian lain, Bahtiar melakukan pendeteksian penggunaan helm 

pada pengguna sepeda motor menggunakan metode Viola Jones. Dalam 

penelitiannya Bahtiar memanfaatkan Raspberry Pi sebagai alat bantu penelitiannya. 

Penelitian ini menghasilkan sistem dapat menghasilkan pendeteksian dengan 

akurasi 83.3% dan sistem ini berfungsi efektif pada jarak 50 sampai 120 cm [15]. 

Berdasarkan beberapa penelitian sistem pendeteksi helm yang telah 

disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa akurasi yang paling tinggi 

didapatkan dari sistem yang menggunakan metode YOLO dengan akurasi sebesar 

98.78% [9]. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan YOLOv3, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mistry dan tim yang menggunakan YOLOv2. 

Dalam penelitian ini penulis mengimplementasikan model yang sudah berhasil 

dibuat ke sistem pada perangkat android agar dapat lebih mudah digunakan. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya [16] hanya melakukan pengujian terhadap 

metode YOLOv2 dan menggunakann sistem berbasis Linux.  

2.2 Image Processing dan Image Recognition 

Image processing dan Image recognition dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

macam hal. Convolutional Neural Network adalah salah satu kegunaan Image 

Processing dan Image Recognition yang berfungsi untuk menyaring gambar 

melalui serangkaian neuron buatan. Convolutional Neural Network dapat 

digunakan untuk mengenali dan memproses gambar yang serupa. Proses tersebut 
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dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknik max pooling, buffer, dan 

konfigurasi lain untuk membantu program pembelajaran mesin menjadi lebih baik 

dalam mendeteksi objek dalam bentuk gambar. 

2.2.1 Image Processing 

Pengolahan citra adalah segala bentuk proses yang dilakukan pada suatu atau   

beberapa gambar menggunakan sebuah komputer. Citra yang diolah dapat dalam 

bentuk gambar atau video. Hasil dari pengolahan citra tersebut dapat berupa sebuah 

citra, karakteristik, atau parameter yang berhubungan dengan citra yang diolah. 

Dengan kata lain, pengolahan citra dapat diartikan sebagai sebuah proses yang 

dilakukan untuk mengubah suatu citra menjadi citra yang lain. 

Pengolahan citra dikembangkan untuk menyelesaikan tiga masalah utama 

yang ada yang berkaitan dengan citra, yaitu: 

1. Digitalisasi gambar dan pengkodean untuk memfasilitasi transmisi, 

pencetakan, dan penyimpanan dari suatu gambar. 

2. Enhancement dan pemulihan kembali gambar yang telah diambil.  

3. Segmentasi dan pendeskripsian gambar [17]. 

2.2.2 Image Recognition 

Image recognition adalah pemrosesan yang dilakukan oleh mesin dengan cara 

menganalisa rekaman data digital yang memungkinkan untuk mengklasifikasikan 

suatu objek [18]. Image recognition dapat dipergunakan untuk berbagai macam 

fungsi, beberapa diantaranya adalah sebagai sistem keamanan sebuah gawai, 

pendeteksi pelanggaran pada suatu kegiatan, dan memprediksi kemiripan suatu 

objek.  

Proses pengenalan citra dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, 

disesuaikan dengan pengaplikasian dan tujuannya. Walaupun berbeda-beda, proses 

pengenalan citra dapat digeneralisasikan menjadi beberapa tahap. Tahap pertama 

yang harus dilakukan adalah mendapatkan gambar yang akan diolah. Dengan 

teknologi yang ada saat ini, sudah sangat mudah untuk mendapatkan gambar untuk 

diolah. Gambar dapat didapatkan dengan menggunakan ponsel pintar, kamera 

digital, dan bahkan kamera yang terdapat pada laptop.  
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Langkah selanjutnya adalah definisi dari set fitur yang paling deskriptif untuk 

objek yang diidentifikasi.  Tahap ini disebut juga sebagai mid-level processing. 

Pemilihan fitur akan mempengaruhi proses pengenalan. Fitur kuantitatif sering 

digunakan, karena dapat dengan mudah mengekspresikan ukuran atau jarak dari 

fitur menggunakan koordinat.  

Tahap ketiga yang perlu dilakukan adalah proses klasifikasi. Klasifikasi 

merupakan fungsi matematik yang dapat menetapkan tiap fitur ke salah satu kelas 

yang digunakan untuk menentukan keputusan nantinya. Objek yang serupa akan 

berdekatan satu dengan lainnya dalam bagian fitur. Hal ini akan membantu untuk 

memisahkan grup serta merepresentasikan objek dengan kelas.  

Tahap terakhir adalah pengenalan dan penentuan keputusan. Tahap ini 

mendeskripsikan gambar dengan jelas dalam bentuk rumus matematika. Hal ini 

mengacu pada konsep fungsi indikator yang dibuat secara otomatis oleh algoritma 

pengenalan gambar yang menggunakan proses pembelajaran. Terdapat beberapa 

algoritma yang umum digunakan untuk pengenalan gambar. Beberapa diantaranya 

adalah metode jarak minimum, metode statistikal, dan metode jaringan syaraf [18].   

2.3 Convolutional Neural Network 

Convolutional Neural Network bukanlah jaringan saraf neuron seperti pada 

umumnya. Berbeda dengan saraf neuron, Convolutional Neural Network memiliki 

neuron yang tersusun dalam bentuk 3 dimensi sehingga memiliki lebar, tinggi, dan 

kedalaman [19]. 

Jaringan saraf yang normal menghubungkan setiap neuron di lapisan input ke 

semua piksel gambar. Hal ini menyebabkan sebuah gambar yang memiliki ukuran 

30 x 30 menghasilkan 900 bobot input per neuron. Dengan bobot yang sama, maka 

seluruh piksel dalam gambar akan mendapatkan persyaratan yang sama tanpa ada 

yang membedakan. Dengan persyaratan yang sama, maka suatu piksel yang 

berdekatan akan diperlakukan sama dengan piksel yang posisinya berjauhan. 

Alasan hal ini dapat terjadi karena jaringan saraf biasa tidak dapat 

memperhitungkan struktur ruang dari suatu gambar. Berbeda dengan jaringan 

syaraf biasa, convolutional neural network memanfaatkan struktur spasial pada 

sebuah gambar. Convolutional neural network didasarkan pada 3 ide utama, yaitu 

bidang reseptif lokal, pembagian beban, dan pengumpulan [20]. 
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2.4 You Only Look Once version 3 (YOLOv3) 

Sistem YOLO membagi gambar yang diprediksi ke dalam beberapa grid cell. 

Banyaknya grid cell dapat ditetapkan dengan membagi jumlah piksel pada gambar 

dengan nilai stride. Jika gambar berukuran 416x416 piksel dan nilai stride adalah 

32, maka akan menghasilkan 13 x 13 grid cell. Setelah terbentuk grid cell, YOLOv3 

membentuk anchor box sebanyak B pada setiap grid cell. Setelah itu anchor box 

memprediksi kotak pembatas atau bounding box untuk setiap area yang diprediksi 

sebagai objek. YOLOv3 akan memilih bounding box mana yang memiliki nilai 

confidence tertinggi untuk dijadikan sebagai hasil prediksi. Proses prediksi 

YOLOv3 dapat digambarkan seperti Gambar 2.1 

 

 
 

Gambar 2.1 Alur Kerja Yolo [21], [22] 

 

Kotak pembatas metode YOLOv3 memiliki 4 komponen, yaitu 𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑤, dan 

𝑡ℎ. Parameter 𝑝𝑤, 𝑝ℎ merupakan dimensi anchor box. Untuk gambaran lebih jelas 

mengenai anchor box dapat dilihat pada Gambar 2.2. Bila suatu cell ialah batasan 

dari sudut atas kiri gambar (𝑐𝑥, 𝑐𝑦) serta anchor box mempunyai nilai lebar dan 

nilai tinggi 𝑝𝑤, 𝑝ℎ hingga prediksi kotak pembatas bisa dihitung dengan formula 

sebagai berikut:  

𝑏𝑥 = σ(𝑡𝑥)+ 𝑐𝑥     (2.1) 

𝑏𝑦 = σ(𝑡𝑦)+ 𝑐𝑦     (2.2) 

𝑏𝑤= 𝑝𝑤𝑒𝑡𝑤.     (2.3) 

𝑏ℎ = 𝑝ℎ𝑒𝑡𝑤.     (2.4) 
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Gambar 2.2 Kotak Pembatas dan Anchor Box [23] 

 

Persamaan 2.1 merupakan rumus untuk mencari 𝑏𝑥 yang adalah titik tengah 

dari kotak pembatas. Sementara itu Persamaan 2.2 merupakan rumus untuk 

mencari 𝑏𝑦 yang merupakan titik tengah y dari kotak pembatas. Persamaan 2.3 

adalah rumus untuk mencari 𝑏𝑤yang merupakan lebar dari kotak pembatas, dan 

persamaan 2.4 adalah rumus untuk mencari tinggi dari kotak pembatas. Setiap nilai 

𝑏𝑥,  𝑏𝑦, 𝑏𝑤, dan 𝑏ℎ dinormalisasi nilainya menjadi nilai antara 0 sampai 1. 

Setiap kotak pembatas yang dihasilkan melalui prediksi YOLOv3 disertai 

dengan nilai kepercayaan. Dalam satu kotak pembatas memungkinkan untuk 

terdapat lebih dari satu kelas atau tidak ada kelas sama sekali, sehingga YOLOv3 

menggunakan multilabel classification. Isi dari setiap kotak pembatas adalah 

(Boxes(Box coordinate + Objectness score +  classes)). Untuk proses penentuan 

kelas dapat dilihat pada Gambar 2.3 . 
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Gambar 2.3 Penentuan Kelas  

 

Dalam melakukan prediksi objek, YOLOv3 menggunakan 3 skala yang 

berbeda. Hal ini bertujuan agar YOLOv3 dapat mendeteksi objek dengan berbagai 

macam ukuran. Feature extraction dijalankan kepada setiap skala yang ada. 

Sesudah proses feature extraction, dilakukan akumulasi convolutional layer, serta 

setelah itu memprediksi 3D tensor encoding kotak pembatas, objek, serta prediksi 

kelas. Apabila YOLOv3 memprediksi 3 kotak pembatas pada tiap skala, sehingga 

notasi tensor merupakan N x N x (3 * (4 + 1 + 3)) di mana 4 menggambarkan 

koordinat bounding box, 1 nilai prediksi objek, serta 3 banyak kelas yang akan 

diprediksi. Arsitektur dari YOLO dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4 Arsitektur Yolo[15] 

 

Untuk melakukan feature extractor, YOLOv3 menggunakan jaringan 

Darknet. Darknet memiliki 13 convolutional layer yang digunakan untuk feature 
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extraction dan 1 convolutional layer untuk output layer. Arsitektur dari Darknet 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 
 

Gambar 2.5 Arsitektur Darknet [23] 

 

2.5 Google Colaboratory 

Google Colaboratory (Colab) adalah layanan cloud yang berbasis pada 

Jupyter Notebooks [24] yang ditujukan untuk mempermudah pendidikan dan 

penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran mesin. Colab menyediakan 

runtime yang sepenuhnya dikonfigurasikan untuk deep learning dan memberikan 

akses secara gratis untuk menggunakan GPU yang tangguh [25]. 

Layanan ini menyediakan 12.72GB RAM dan 358.27 GB media 

penyimpanan dalam satu kali runtime. Dalam satu runtime, Google Colab dapat 

digunakan selama maksimal 12 jam, yang mana setelah 12 jam runtime akan 

diulang kembali dan pengguna harus memulai pekerjaannya kembali agar dapat 

melanjutkannya. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar Google Colab tidak 
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disalahgunakan untuk menambang cryptocurrency atau aktivitas yang bersifat 

ilegal [26]. 

2.6 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasa digunakan sebagai tolak 

ukur terhadap performa suatu model pembelajaran. Dalam confusion matrix 

terdapat 4 komponen, yaitu True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive 

(FP), dan False Negative (FN).  True positive merupakan jumlah prediksi positif 

yang sesuai dengan data aktual yang juga positif, dan true negative merupakan 

jumlah prediksi negatif yang sesuai dengan data aktual yang juga negatif. 

Sementara itu false positif merupakan jumlah prediksi positif yang memiliki data 

aktual negatif, sedangkan false negative adalah jumlah prediksi negatif yang 

memiliki data aktual positif. Untuk lebih jelasnya mengenai confusion matrix dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Confusion Matrix 

 

 
 

Confusion matrix dapat digunakan untuk mencari nilai akurasi, presisi, dan 

recall. Akurasi adalah rasio prediksi benar dengan keseluruhan data. Presisi adalah 

prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi 

positif. Recall adalah rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan 

data yang benar positif.  


