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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian 

Ketika masa pandemi, masker menjadi suatu kewajiban dan sangat penting 

untuk digunakan ketika beraktivitas ke luar rumah terutama ketika ingin memasuki 

area wajib menggunakan masker seperti perkantoran, instansi, rumah sakit, maupun 

tempat - tempat lainnya. Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang bersikap acuh 

terhadap virus COVID-19, sehingga tidak menggunakan masker atau menggunakan 

masker yang tidak sesuai dengan standarnya. Untuk mengurangi penyebaran virus 

COVID-19, membuat beberapa instansi ataupun perusahaan menggunakan tenaga 

khusus untuk mengecek dan memastikan protokol kesehatan padasetiap orang 

ketika ingin memasuki area perkantoran ataupun instansi. Yang termasuk tenaga 

khusus ini adalah satpam, karyawan, atau petugas yang akan melakukan 

pengecekan penggunaan masker kepada setiap orang. Pemeriksaan penggunaan 

masker ini tentunya akan dilakukan satu per satu, sehingga pemeriksaan ini tidak 

dapat dilakukan setiap waktu karena adanya keterbatasan tenaga untuk setiap 

petugas khusus [5]. 

Seiring dengan perkembangannya teknologi, untuk mempermudah dan 

mengoptimalkan pengecekan masker dibuatlah sebuah alat untuk mendeteksi 

masker, dimana dengan adanya alat ini tidak dibutuhkan lagi tenaga khusus untuk 

mengontrol dan memastikan protokol kesehatan setiap orang, sehingga satpam dan 

pegawai bisa fokus untuk melakukan pekerjaannya masing – masing. Sistem 

pendeteksi masker ini dibuat menggunakan sebuah mini computer, sensor kamera, 

LCD, dan komponen lainnya. Adapun cara kerja dari sistem ini adalah setiap orang 

yang ingin memasuki wilayah perkantoran ataupun kampus, mendekatkan 

wajahnya ke alat untuk diperiksa protokol kesehatannya, termasuk penggunaan 

masker. Sistem ini digunakan secara realtime untuk mengontrol kedisiplinan dalam 

menerapkan protokol kesehatan. 
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2.2 COVID-19 

Sebuah virus yang sangat mudah menyebar dan menyerang sistem 

pernapasan yang bahkan menyebabkan kematian adalah Severe Acute Respiratory 

Syndrome Corona Virus 2 (SARS CoV-2). Nama untuk penyakit yang terjadi 

karena virus ini adalah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [1]. Pada akhir 

Desember 2019, COVID-19 mulai menyebar dari kota Wuhan, China. Karena 

proses penyebarannya yang sangat cepat, membuat virus ini menular ke semua 

negara, termasuk Indonesia. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil yang 

dihasilkan selama bersin, batuk, ataupun berbicara. Pada tanggal 11 Maret 2020, 

World Health Organization (WHO) menjadikan virus COVID-19 sebagai pandemi.  

Gejala awal muncul ketika terinfeksi virus COVID-19, yaitu seperti gejala 

flu, sakit tenggorokan, batuk kering, demam, dan sakit kepala. Sedangkan gejala 

berat yang dialami oleh penderita adalah batuk berdahak sampai berdarah, nyeri 

dada, sesak napas, dan demam tinggi. Semua gejala yang disebutkan akan 

didapatkan ketika tubuh bereaksi melawan virus tersebut kurang lebih dalam waktu 

2 minggu [6].  

Terdapat beberapa cara untuk mencegah virus COVID-19, yaitu [6]:  

1. Pakailah masker ketika bepergian ke luar atau ke tempat umum, 

2. Memakai hand sanitizer yang mempunyai alkohol <60%, 

3. Memperhatikan jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter, 

4. Jauhi orang yang terinfeksi virus COVID-19, 

5. Jagalah kebersihan lingkungan dan sekitarnya, 

6. Ketika bersin atau batuk, tutuplah mulut dan hidung dengan tangan atau tisu. 

2.3 Convolutional Neural Network 

Algoritma deep learning yang berfungsi untuk mengelompokkan gambar 

atau video dan mendeteksi objek di dalam gambar disebut Convolutional Neural 

Network (CNN) [2]. Proses kerja dari CNN dapat dilihat pada Gambar 2.1 yaitu 

menggunakan konvolusi untuk menggerakan kernel berukuran tertentu pada 

gambar dan akan menerima informasi dari hasil perkalian filter yang digunakan 

dengan bagian gambar.  
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Gambar 2.1 Cara kerja CNN 

• Convolution – Merupakan proses perkalian antara filter dengan pixel dari 

gambar yang akan menghasilkan fitur baru. Hasil dari konvolusi ini disebut 

feature map. 

• Stride – Merupakan proses pergeseran yang dilakukan pada filter ketika 

konvolusi. Semakin kecil stride yang digunakan, maka akan semakin detail 

hasil yang didapatkan. 

• ReLu – Nilai output dari neuron akan dinyatakan 0 ketika inputnya bernilai 

negatif. Ketika inputnya bernilai positif, maka nilai output dari neuron akan 

menjadi nilai input aktivasi. 

• Pooling – Bertujuan untuk mengurangi dimensi dari feature map. Terdapat 2 

cara melakukan pooling yaitu average pooling dan max pooling. 

• Padding – Yaitu menambahkan pixel (berisi 0) di setiap sisi dari input. 

Digunakan untuk mengembalikan ukurannya sama seperti semula. 

• Flatten – Mengubah feature map menjadi vector dari bentuk multidimensional 

array sehingga dapat digunakan sebagai input untuk fully connected. 

• Fully Connected – Digunakan untuk mengolah data agar dapat 

diklasifikasikan. Fully connected diimplementasikan di akhir jaringan karena 

ketika diimplementasikan di awal nantinya data akan tidak reversibel dan 

kehilangan informasi spasialnya. 

• Softmax – Merupakan hasil dari pengklasifikasian.  
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2.4 MobileNetV2 

MobileNet merupakan arsitektur dari CNN yang bekerja pada perangkat 

seluler dan digunakan untuk mengatasi kebutuhan dari computing resource yang 

berlebih. Perbedaan antara arsitektur MobileNet dengan arsitektur lainnya adalah 

terletak pada layer konvolusi yang memiliki ketebalan filter yang sesuai dengan 

ketebalan input dari gambar. Konvolusi yang terdapat pada MobileNet adalah 

depthwise convolution dan pointwise convolution. Depthwise convolution 

melakukan proses konvolusi secara mendalam sedangkan pointwise convolution 

menggabungkan jalur informasi dari depthwise convolution. [7] 

MobileNetV1 memiliki 87 layer dan 13 blok sedangkan MobileNetV2 

memiliki 155 layer dan 16 blok. Pada MobileNetV2 memiliki tambahan fitur 

berupa linear bottleneck dan shortcut connections antar bottleneck. Proses dari 

arsitektur MobileNetV2 dapat dilihat pada Gambar 2.2. Shortcut antar bottleneck 

membuat proses training menjadi lebih cepat dan akurasi yang lebih baik. 

 
Gambar 2.2 Arsitektur MobileNetV2 

2.5 Tinjauan Komponen Penelitian 

Sistem pendeteksi masker ini memiliki beberapa komponen hardware dan 

software yaitu Raspberry Pi, sensor kamera, LED, LCD, Python, OpenCV, 

TensorFlow. 

2.6.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah mini computer yang bisa memprogram, office, dan juga 

terdapat HDMI, port USB, dan LAN [8]. Untuk mendeteksi masker menggunakan 

Raspberry Pi 4 model B seperti pada Gambar 2.3 dan spesifikasi dari Raspberry pi 

4 model B ini seperti pada Tabel 2.1. Berikut merupakan fitur yang ada pada 

Raspberry Pi 4 model B [9]: 

1. RAM lebih kencang dengan pilihan kapasitas beragam, 

2. Performa grafis menjadi lebih cepat dengan meng-upgrade GPU, 
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3. Transfer file jauh lebih cepat karena menggunakan USB 3.0, 

4. Menggunakan prosesor dengan performa superior. 

 
Gambar 2.3 Rapsberry pi 4 model B 

Tabel 2.1 Spesifikasi Raspberry Pi 4 model B 

Nama komponen Raspberry Pi 4 model B 

Fungsi • Sebagai otak dari seluruh aktivitas sistem. 

• Pusat perintah dari sistem. 

• Mengolah data dari berbagai macam sensor 

Input Tegangan input 5V. 

Output Tegangan kerja pin GPIO 3,3V. 

Kebutuhan kuantitatif Catu daya DC sebesar 5V. 

Deskripsi kebutuhan 

performansi 

• Mengubah sinyal analog menjadi sinyal 

digital. 

• Mengoperasikan sensor kamera untuk 

mendeteksi pemakaian masker. 

2.6.2 Sensor Kamera 

Sensor kamera berfungsi untuk mendeteksi pemakaian masker pada 

seseorang, dimana sensor kamera dapat mengambil video dan foto dengan definisi 

tinggi. Sensor kamera yang digunakan adalah OmniVision OV5647 seperti pada 

Gambar 2.4 dan spesifikasi dari sensor kamera seperti pada Tabel 2.2. 

 
Gambar 2.4 Sensor kamera 
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Tabel 2.2 Spesifikasi sensor kamera 

Nama Komponen Sensor Kamera 

Fungsi Untuk mendeteksi seseorang menggunakan 

masker.  

Input Tegangan input 1.5 volt 

Resolusi 2560 x 1440 

Lensa f = 3.6 mm, f/2.9 

Output Berupa video untuk mendeteksi pemakaian 

masker. 

Ukuran papan 25 x 24 mm 

Deskripsi kebutuhan 

performansi 

Melakukan pengambilan gambar dan video 

dengan resolusi besar dan hasil yang stabil. 

2.6.3 LED 

Light Emitting Diode (LED) ketika diberikan tegangan maju akan 

memancarkan cahaya monokromatik [10]. Pada alat ini, LED yang digunakan 

adalah LED RGB seperti pada Gambar 2.5 dan spesifikasi dari LED RGB 

ditunjukkan pada Tabel 2.3. LED RGB berfungsi sebagai pemberi informasi ketika 

user menggunakan masker dengan lampu berwarna hijau dan lampu berwarna 

merah ketika tidak menggunakan masker. 

 
Gambar 2.5 LED RGB 

Tabel 2.3 Spesifikasi LED RGB 

Nama Komponen LED RGB 

Fungsi Memberikan informasi apabila telah menggunakan 

masker atau tidak. 

Input Tegangan input 2 – 3.2 V 

Output • Apabila tidak menggunakan masker, maka lampu 

LED akan berwarna merah. 

• Apabila menggunakan masker, maka lampu LED 

akan menyala berwarna hijau. 
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Kebutuhan Kuantitatif Catu daya DC sebesar 4 V. 

Deskripsi Kebutuhan 

Performansi 

Digunakan sebagai pemberi informasi bahwa telah 

menggunakan masker atau tidak. 

2.6.4 LCD 

Secara unun Liquid Crystal Display (LCD) berguna untuk menampilkan 

output dari sistem pada sebuah layar [11]. LCD yang digunakan adalah LCD 7 inch 

seperti pada Gambar 2.6 dan spesifikasi dari LCD 7 inch dapat dilihat pada Tabel 

2.4.  LCD ini akan berfungsi sebagai display ketika sistem sudah mulai dijalankan. 

 
Gambar 2.6 LCD 7 inch 

Tabel 2.4 Spesifikasi LCD 7 inch 

Nama Komponen LCD 7 inch 

Fungsi Sebagai display ketika sistem dimulai. 

Input Tegangan input sebesar 5 Volt. 

Resolusi perangkat 

keras 

1024 x 600 

Output Tampilan layar sesuai dengan hasil inputan. 

Kebutuhan kuantitatif Catu daya DC sebesar 5V. 

Deskripsi kebutuhan 

performansi 

Dapat menampilkan informasi pada saat mini 

computer mengeluarkan perintah yang ditujukan 

kepada user ketika mendeteksi masker. 

2.6.5 Python 

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga banyak 

digunakan untuk membuat program GUI, web, game, IoT, program untuk hacking, 

dsb. Python merupakan bahasa pemograman resmi dari Raspberry Pi. Untuk logo 

dari Python seperti pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Logo python 

Adapun fitur – fitur yang dimiliki dari Python, yaitu [12]: 

1. Memiliki library yang luas, 

2. Memiliki sistem pengelolaan memori otomatis, 

3. Berorientasi objek, 

4. Mudah dalam pengoperasiannya karena memiliki banyak fasilitas 

pendukung, 
 

2.6.6 OpenCV 

OpenSource Computer Vision Library (OpenCV) adalah library software 

yang digunakan untuk mengolah citra dinamis secara real-time [13]. OpenCV juga 

merupakan sebuah aplikasi komersial berbasis penginderaan citra. Adapun 

beberapa pengembangan dan project – project dari OpenCV yaitu face detection, 

face recognition, object tracking, dll. Untuk logo dari OpenCV seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Logo OpenCV 

2.6.7 TensorFlow 

Tensorflow ini adalah sebuah tool yang dapat melakukan machine learning 

(neural network, dan sebagainya) dan komputasi numerik. Untuk logo dari 

TensorFlow ini dapat dilihat pada Gambar 2.9. Tensorflow memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu [12]: 

1. Skalabilitas tinggi, 
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2. Dapat mengalokasikan resource untuk banyak CPU/GPU, 

3. Lebih efisien dalam penggunaan memori, 

4. Penggunaan GPU transparan. 

 
Gambar 2.9 Logo TensorFlow   


