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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

People counter bertujuan untuk mengestimasi jumlah orang di dalam dan luar 

ruangan. Terdapat banyak keuntungan yang akan didapatkan dalam menggunakan sistem 

people counter. Contohnya, dengan mengetahui jumlah pelanggan yang keluar dan masuk 

toko, dapat diketahui informasi waktu toko yang paling ramai dikunjungi pelanggan. 

Tidak hanya untuk toko, people counter dapat digunakan untuk hal-hal yang lain seperti 

menghitung estimasi orang yang dapat melewati lorong evakuasi. Maka dari itu, people 

counter dapat berguna dalam berbagai bidang [1]. 

 PT Matahari Department Store, Tbk (MDS) juga telah menggunakan people 

counter. Data people counter ini dapat digunakan oleh MDS untuk dibandingkan dengan 

data pembelian, sehingga diketahui berapa pelanggan yang memasuki toko saat itu dan 

melakukan transaksi. Keuntungan lainnya adalah MDS dapat mengetahui jalur di dalam 

toko yang banyak dilalui oleh orang-orang, sehingga diketahui daerah toko yang paling 

diminati oleh pelanggan. Terdapat banyak keuntungan lainnya yang didapatkan dengan 

adanya data ini. 

 People counter yang telah berjalan saat ini di MDS menggunakan alat infrared 

yang terdapat pada pedestal-pedestal. Data jumlah pelanggan dapat dilihat pada komputer 

di toko, dan dianalisis secara manual oleh MDS. Salah satu kelemahan alat ini adalah 

tidak dapat membedakan apakah yang terdeteksi adalah orang atau tidak. MDS juga ingin 

mengembangkan sistem people counter menggunakan sebuah perangkat keras, dimana 

perangkat tersebut akan dipasangkan sepanjang pintu masuk MDS. Kekurangan dari 

perangkat ini adalah jangkauan kamera yang tidak luas, sehingga dibutuhkan dalam 

jumlah yang banyak. 

 Maka dari itu, terdapat satu solusi yang dapat mempermudah mengembangkan 

sistem people counter ini. Dengan memanfaatkan CCTV yang telah terpasang di setiap 

took, dapat dikembangkan sebuah sistem people counter yang akan menghitung 

pelanggan yang masuk dan keluar toko, juga pelanggan di dalam toko yang berada pada 

area tertentu. Sistem analisis dari hasil data ini pun dapat dikembangkan, sehingga sistem 

ini dapat mempermudah MDS dari segi biaya dan tenaga.  
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Dengan menggunakan sistem seperti ini, maka MDS pun tidak perlu membeli alat 

apapun untuk mengimplementasikan sistem informasi people counter. Perusahaan juga 

tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memasang alat tersebut satu per satu 

untuk toko-toko mereka, dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk menjaga alat-alat 

tersebut. Tujuan MDS untuk mengembangkan sebuah sistem people counter pun tercapai 

dan dari segi biaya pun dapat lebih efisien.  

 Perumusan Masalah 

       Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. bagaimana cara merancang sistem people counter berbasis CCTV untuk MDS. 

2. bagaimana cara mengembangkan sistem informasi dari people counter berbasis 

CCTV untuk MDS.  

 Pembatasan Masalah 

        Adapun aplikasi ini memiliki batasan-batasan meliputi:  

1. Perancangan interface sistem informasi people counter berbasis CCTV akan 

dikembangkan berbasis web;  

2. Framework yang digunakan untuk merancang interface sistem informasi people 

counter berbasis CCTV adalah CodeIgniter. 

3. Pengembangan people counter berbasis CCTV akan dilakukan dengan bahasa 

pemrograman python; 

4. Sistem yang dikembangkan melakukan people counting untuk arus keluar masuknya 

pelanggan di dalam toko MDS; 

5. Sistem informasi yang dikembangkan meliputi analisis terhadap data people counter 

berbasis CCTV untuk memberikan informasi yang berguna untuk MDS; 

6. Sistem informasi people counter yang dikembangkan tidak real-time. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. untuk menerapkan teknologi people counter berbasis CCTV di MDS. 
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2. untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu MDS dalam 

bidang promosi, penjualan, dan bidang-bidang lainnya. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

        Manfaat dari pelaksanaan proyek ini adalah :  

1. mengetahui jumlah pelanggan pada waktu dan tempat tertentu. 

2. mengetahui informasi yang diolah dari data people counter tersebut. 

 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara. 

Metode wawancara akan dilakukan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang 

dibutuhkan dalam sistem yang akan dikembangkan, sementara metode studi literatur 

digunakan untuk mengetahui cara mengembangkan sistem informasi people counter 

berbasis CCTV. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah prototyping. 

Dengan metode ini, analisis dan desain secara garis besar dilakukan dan menghasilkan 

sebuah sistem prototype dengan fitur yang minim. Kelebihan daripada metode ini adalah 

sistem yang dapat berinteraksi dengan user dapat dikembangkan dalam waktu yang 

singkat.        

1.6 Sistematika Penulisan 

          Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini, maka materi-

materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-

bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut.  
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BAB I: PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metodologi, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II: LANDASAN TEORI   

Bab ini berisikan teori-teori dasar berupa definisi dan penjelasan yang dikutip dari buku 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian dan penyusunan 

laporan tugas akhir.   

 

BAB III: SISTEM USULAN   

Bab ini menjelaskan analisa dan pembahasan secara detail dari sistem yang diusulkan 

dengan menggunakan skema rangkaian, prototipe, use case, dan activity diagram, serta 

menjelaskan rancangan basis data, antarmuka, dan juga pelaksanaan implementasi sistem 

usulan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian program aplikasi web.  

 

BAB V : IMPLEMENTASI SISTEM  

Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem yang telah diimplementasi dan diuji. 

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN   

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-

saran terhadap masalah yang belum terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan 

terhadap laporan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

  


