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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Tujuan 

Pada tugas akhir ini dirancang dan direalisasikan sebuah perangkat lunak untuk 

meningkatkan Frame Rate sistem pendeteksi rambu lalu lintas berbasis Neural 

Network yang diimplementasikan pada kendaraan tanpa awak dengan menerapkan 

segmentasi warna dan bentuk dalam proses pre-processing. Selain itu, akan 

dibandingkan performa antara algoritma You Only Look Once (YOLO) dan Faster 

Region Convolutional Neural Network (RCNN) juga merupakan tujuan dari skripsi 

ini. 

 

1.2. Latar Belakang 

1. 2. 1. Pendahuluan 

Kendaraan tanpa awak yang lebih dikenal dengan istilah Autonomous Vehicle 

(AV) merupakan sebuah topik yang populer dalam satu dekade terakhir. Dengan 

kemampuannya untuk mengenali lingkungan sekitar, kendaraan ini dapat berjalan 

tanpa bantuan manusia. Tentu saja hal ini memudahkan manusia dalam melakukan 

kegiatan setiap hari dimana orang tidak perlu menyetir kendaraannya sendiri. 

Kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh 

kelalaian pengemudi dalam berkendara dan dianggap mampu mengurangi angka 

kecelakaan di dunia ini sebanyak 90% [1]. Di lain sisi, manusia masih kurang percaya 

akan kemampuan dari sistem kendaraan tanpa awak yang dapat membuat mereka 

lebih aman. Hal ini dapat dilihat dari fakta beberapa kecelakaan yang melibatkan 

transportasi cerdas ini dalam lima tahun terakhir.  

Setidaknya sudah empat kecelakaan fatal terjadi yang melibatkan AV. Pada 

bulan Juli 2015 kendaraan buatan Google terlibat kecelakaan sehingga empat orang 

cidera [2]. Setelah itu pada bulan Januari 2016, terjadi kecelakan pertama yang 

mengakibatkan meninggalnya seorang sopir di China [3]. Kecelakaan ini disebabkan 

waktu respon sistem yang sangat lambat saat mode autopilot diaktifkan. Bulan Mei 

2016, kecelakaan di US melibatkan AV menyebabkan kematian seorang laki-laki 

berusia 40 tahun. Kecelakaan ini disebabkan karena AV gagal mendeteksi truk di 

depannya saat berjalan kencang di jalan bebas hambatan [4]. Maret 2018, Uber AV 

mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya wanita berusia 49 tahun. 



 

 

 

2 

Kecelakaan ini disebabkan oleh gagalnya sistem untuk mendeteksi objek yang secara 

cepat melintas pada malam hari [5]. 

Menurut jejak kecelakaan yang terjadi, perlu adanya tinjauan ulang sistem 

pendeteksi objek yang digunakan oleh AV. Sistem ini berfungsi seperti mata manusia 

yaitu dapat mengetahui keadaan sekitar dari kendaraan. Respon sistem yang lambat 

dalam memroses input dari kamera dapat menimbulkan kecelakaan pada AV. Kondisi 

yang sama juga perlu diterapkan pada sistem pendeteksi rambu-rambu lalu lintas. 

Rambu-rambu lalu lintas saat ini digunakan oleh setiap orang untuk membantu 

mereka mengenali kondisi jalan yang ada di depan atau sekitar pengemudi sehingga 

meminimalisir angka kecelakaan kendaraan. 

Untuk mendapatkan frame rate yang tinggi pada pendeteksi rambu lalu lintas 

diperlukan komputasi yang besar dan disarankan menggunakan parallel Graphical 

Processing Unit (GPU).  Namun, penggunaan GPU yang relatif mahal, menyebabkan 

harga AV menjadi tidak ekonomis walaupun dapat diperoleh sistem yang bekerja 

secara real time. Sementara itu, pendekatan penyaringan frame yang mengandung 

traffic sign dilakukan dengan menambahkan segmentasi bentuk dan warna pada pre-

processing [6] untuk mengurangi beban yang akan dikerjakan oleh server. Frame 

masukan disaring menggunakan pre-processing sehingga hanya frame yang terdapat 

traffic sign yang akan dikirim ke sistem utama. Dengan berkurangnya beban yang 

diberikan ke Neural Network, maka frame rate dari sistem akan meningkat. Di lain 

sisi, algoritma ini memiliki kekurangan yaitu pada akurasi dalam mendeteksi rambu 

lalu lintas yang jauh dan faktor pencahayaan. Hal ini disebabkan oleh proses 

penyaringan di segmentasi warna dan segmentasi bentuk yang kurang tepat. 

Morphological filter memiliki kemampuan untuk meminimalkan jumlah noise 

yang ada pada suatu frame sehingga informasi yang ada pada sebuah frame dapat 

dikenali dengan lebih baik.. Morphological memiliki frame rate cukup tinggi 

sehingga cocok untuk diimplementasikan dalam sistem pre-processing [7]. 

Penggunaan algoritma ini pada segmentasi bentuk di sistem pendeteksi rambu lalu 

lintas diharapkan dapat meningkatkan akurasi dari segmentasi bentuk serta tetap 

menjaga frame rate yang tinggi.  

Pada skripsi ini akan dibandingkan performa antara You Only Look Once 

version 2 (YOLOv2) dengan Convolutional Neural Network (CNN) yaitu frame rate 
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untuk mengetahui sistem mana yang tepat digunakan pada pendeteksi rambu lalu 

lintas pada AV. 

 

1. 2. 2. Permasalahan 

 Saat ini, frame rate yang dihasilkan oleh sistem pendeteksi rambu lalu lintas 

hanya menggunakan CPU masih kurang dari 25 Frame Per Second (FPS) yang berarti 

belum dapat disebut sebagai sebuah sistem yang real time. Frame rate dianggap real 

time jika mata manusia dapat melihat tanpa ada lag. Frame rate pada film di bioskop 

saat ini adalah sekitar 24 FPS dan mata manusia sudah dapat merasakan perpindahan 

antar frame yang lembut [8]. Jika pendeteksi rambu lalu lintas pada sistem AV dapat 

mencapai angka minimal real time frame rate 25 FPS, maka angka kecelakaan 

kendaraan akibat kegagalan sistem dalam mendeteksi rambu atau objek akan dapat 

dikurangi. 

 

1.3. Spesifikasi 

Skripsi ini disusun berdasarkan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Dataset yang akan digunakan adalah German Traffic Sign Dataset dengan 43 rambu 

lalu lintas dan 51.839 citra. 

2. Citra latih terdiri dari 39.209 32 * 32 pixel gambar berwarna. 

3. Citra testing terdiri dari 12.630 gambar.  

4. Sistem segmentasi warna dengan menggunakan metode HSV threshold. 

5. Sistem segmentasi bentuk menggunakan morphological filter. 

6. Warna yang dapat dideteksi adalah warna merah, kuning dan biru yang sesuai dengan 

rambu lalu lintas di Indonesia. 

7. Bentuk yang dapat dideteksi adalah kotak, segitiga menghadap atas, segitiga 

menghadap bawah, oktagon dan lingkaran. 

8. Membandingkan dua metode neural yaitu CNN dan YOLOv2 dari sisi akurasi dan 

kecepatan pendeteksi rambu lalu lintas. 

9. Sistem pendeteksi rambu lalu lintas dapat diterapkan di kendaraan yang sedang 

bergerak. 
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1.4. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Skripsi ini dibagi dalam 5 bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Dasar Teori, 

Bab III Perancangan dan Realisasi Perangkat Lunak, Bab IV Pengujian dan Analisis, serta 

Bab V Penutup. 

 Pendahuluan berisi tujuan, latar belakang, permasalahan, spesifikasi serta 

pembahasan singkat isi setiap bab ditulis pada Bab I. Dalam bab ini akan dijelaskan 

permasalahan yang dihadapi oleh AV dalam segi frame rate pendeteksian objek.. 

 Pada Bab II dibahas tentang teori dasar yang digunakan dalam pembuatan skripsi 

ini antara lain dasar teori mengenai Artificial Intelligence (AI) yang spesifik digunakan 

dalam AV, deep learning, algoritma YOLO dan CNN, segmentasi warna dan bentuk, 

morphological filter dan kamera serta dataset yang digunakan.  

 Dalam Bab III terdapat pembahasan akan perancangan sistem yang dibuat dari 

proses pre-processing hingga menggunakan artificial intelligence. Dijelaskan juga cara 

kerja bagian dalam pre-processing yaitu segmentasi warna dan bentuk serta bagian AI. 

 Hasil dari tahap pengujian terhadap 30 data rambu lalu lintas dalam segmentasi 

warna dan bentuk, serta pengujian sistem pendeteksian rambu lalu lintas secara utuh akan 

dibahas dalam bab IV. Perbandingan performa dari algoritma YOLO dan CNN akan 

ditulis pada bab ini. 

 Penutup pada bab V berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari pengujian 

sistem pada bab IV ini disertai dengan saran-saran pengembangannya. 

 


