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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 Pada bab ini dibahas teori yang digunakan dalam skripsi ini. Pada sub-bab 2.1 

dijelaskan penggunaan sistem cerdas sistem pendeteksian rambu lalu lintas. Dalam 

sub-bab 2.2 akan dijelaskan bagaimana Deep Learning berperan penting dalam 

mendeteksi rambu lalu lintas. Dua algoritma neural network, YOLO (one-stage) dan 

Faster RCNN (two-stages) akan dijelaskan juga dalam bab ini. 

 Untuk meningkatkan performa sistem, diteliti juga tahap pre-processing yang 

terdiri dari segmentasi warna dan bentuk untuk mendeteksi rambu lalu lintas. Tahap 

pre-processing dijelaskan dalam sub-bab 2.5 dan 2.6. Sebuah filter untuk mengurangi 

noise yang ada dalam frame yaitu Morphological Filter (sub-bab 2.7). Sementara itu, 

penjelasan tentang perangkat keras ada di sub-bab 2.8 dan 2.9. Pada akhir bab ini 

dijelaskan dataset yang digunakan (sub-bab 2.10). 

 

2.1. Sistem Cerdas (Artificial Intelligence) 

 Sistem cerdas adalah sebuah mesin yang dapat berpikir rasional sama seperti 

manusia. Sistem ini merupakan sebuah sistem di area computer science yang fokus 

dalam pembuatan sebuah mesin yang meniru cara kerja dan kepandaian manusia. 

Sistem cerdas mulai digunakan di dunia aplikasi pendeteksi suara, pendeteksi aktifitas 

dan benda untuk mengenali pengguna komputer, membantu kegiatan pemantauan dan 

pengawasan kegiatan maupun obyek tertentu. Pengembangan sistem cerdas diminati 

oleh peneliti ataupun bisnis-bisnis produksi karena dapat mempermudah pekerjaan 

manusia [9]. Pada kendaraan tanpa awak, sistem cerdas digunakan untuk mendeteksi 

rambu-rambu lalu lintas di sekitar kendaraan sehingga dapat mengurangi kecelakaan 

yang disebabkan oleh kegagalan sistem dalam membaca rambu lalu lintas. Tentu saja 

untuk dapat mendeteksi sebuah objek, sistem cerdas ini perlu dilatih dengan 

menggunakan dataset serta algoritma yang ada. 

 Terdapat tiga tipe metode dari sistem cerdas yaitu un-supervised, supervised dan 

semi-supervised learning [10]. Un-supervised learning adalah sebuah metode yang 

mampu mengambil fitur-fitur dari sebuah masukan dalam proses learning, 

generalization dan understanding tanpa adanya panduan baik oleh pakar maupun data 

yang sesuai. Salah satu contoh metode yang masuk dalam kategori ini adalah K-
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Means. Sedangkan supervised learning merupakan metode yang memerlukan 

kemampuan dari data scientist atau programmer dalam mengambil fitur-fitur penting 

dari gambar. Salah satu metode yang merupakan supervised learning adalah Artificial 

Neural Network [11].  

 

2.2. Artificial Neural Network 

Jaringan saraf adalah sebuah kumpulan algoritma yang dibuat serupa dengan 

kinerja otak manusia untuk mendeteksi pola. Pola yang dapat dideteksi meliputi 

angka, vektor, gambar, suara dan tulisan. Jaringan ini membantu manusia untuk 

dapat memilah dan juga mengidentifikasi objek di dalam citra [12]. Gambar 2.1. 

merupakan arsitektur dari jaringan neural. 

 
Gambar 2.1. Arsitektur Jaringan Neural [12] 

 

Jaringan neural terdiri dari empat bagian, yaitu masukan, beban, fungsi masukan 

net dan fungsi aktifasi. Lapisan masukan digunakan untuk menerima data dari luar 

jaringan untuk diproses dalam jaringan neural. Setelah data diambil, masukan akan 

diproses dengan menggunakan beban yang akan dicari nilai optimalnya pada proses 

latih untuk membuat sebuah model. Fungsi masukan net digunakan untuk 

menyatukan fitur-fitur yang didapatkan dalam lapisan sebelumnya. Jaringan neural 

diakhiri oleh fungsi aktivasi yang merupakan sebuah fungsi yang akan menentukan 

luaran yang dihasilkan dalam jaringan ini berdasarkan masukannya [12]. 

 

2.3. Deep Learning 

 Deep Learning yang juga dikenal dengan nama deep structured learning adalah 

suatu bagian dari machine learning yang berdasarkan learning data representations 
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untuk tugas spesifik. Deep Learning merupakan salah satu aplikasi dari Artificial 

Neural Network dimana jaringan yang digunakan dalam Deep Learning merupakan 

jaringan neuron yang dalam. Learning dapat dilakukan dengan metode supervised, 

semi-supervised ataupun unsupervised. Deep Learning memiliki suatu jaringan neural 

yang sudah diterapkan di beberapa bidang termasuk computer vision, pengenalan 

suara, filtering social network maupun dalam bidang bioinformatics. Proses Deep 

Learning ini secara tidak langsung meniru kerja otak manusia dalam memroses 

informasi dan pola komunikasi pada saraf otak manusia. Pada skripsi ini, deep 

learning digunakan sebagai sistem pendeteksi rambu lalu lintas yang ada di 

lingkungan kendaraan kecil. 

 Ada beberapa framework dan algoritma yang dapat digunakan dalam metode 

Deep Learning, di antaranya Darknet dan Darkflow, yang dapat digunakan secara 

mandiri maupun gabungan. Darknet adalah sebuah open source neural network 

framework yang ditulis menggunakan bahasa pemograman C dan CUDA [13]. 

Framework ini dapat diproses menggunakan Central Processing Unit  (CPU) dan 

Graphics Processing Unit (GPU) untuk komputasi-komputasi yang cukup berat 

seperti mengolah video yang mempunyai resolusi tinggi, HD atau 4K. Darkflow 

adalah sebuah open source neural network framework yang hampir sama dengan 

Darknet. Darknet merupakan framework original yang dipakai untuk algoritma You 

Only Look Once (YOLO) sedangkan Darkflow adalah framework yang sudah 

diterjemahkan dengan menggunakan tensorflow sebagai pustaka dalam kodingnya 

[14]. Menurut Rasmus Kromann, dengan menggunakan GPU Darknet memiliki 

performa processing time yang jauh lebih baik dibandingkan Darkflow [15]. Dengan 

melihat hasil penelitian yang dikerjakan oleh Rasmus, Darknet akan digunakan dalam 

skripsi ini. 

 Sedangkan algoritma yang tersedia pada Deep Learning adalah You Only Look 

Once (YOLO), Convolutional Neural Network (CNN), dan Region-Convolutional 

Neural Network (R-CNN). Pemilihan framework dan algoritma yang tepat akan 

berdampak pada kinerja sistem pendeteksian rambu-rambu lalu lintas. 

 

2.4. YOLOv2 (You Only Look Once version 2) 

 YOLO adalah suatu algoritma yang dibuat untuk dapat mendeteksi suatu objek 

pada suatu citra. YOLO memiliki arsitektur yang cukup rumit yaitu menggunakan 24 
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convolutional layers serta 2 fully connected layers [16]. Convolutional layer adalah 

lapisan yang berfungsi untuk mengambil fitur-fitur yang diinginkan dalam sebuah 

frame dengan cara menerapkan konvolusi menggunakan 5x5 mask. Matriks 5x5 ini 

fungsinya untuk melakukan proses filter pada citra sehingga diperolehnya nilai 

tertentu yang akan menjadi parameter yang akan di-update dalam proses latih.  

Masukan (input) yang selalu berbentuk matriks akan di-filter menggunakan matriks 

konvolusi dengan ukuran yang sudah ditetapkan dengan itu, dihasilkannya sebuah 

angka yang merupakan dot product antara citra dengan filter. Filter akan terus 

bergeser di setiap kemungkinan posisi filter pada citra sehingga dihasilkan sebuah 

activation map [17] [18]. Matriks input juga dapat diberikan padding agar fitur 

penting yang terdapat di tepi gambar terdeteksi. Padding yang diberikan biasanya 

adalah bit 0 sehingga tidak mengganggu nilai dari matriks masukan. Gambar 2.2 

merupakan proses dari convolutional layer. Di Gambar 2.2. dapat dilihat bahwa 

dengan convolution mask ukuran dari matriks akan berkurang. Ini disebabkan karena 

proses konvolusi yang meliputi proses dot product yang hanya mengambil 1 nilai dari 

setiap 5*5 matriks yang dilewati saat mask bergeser dengan stride yang di tentukan. 

Stride merupakan jarak geser yang akan dilakukan oleh mask selama proses konvolusi 

berlangsung di sebuah frame. Setelah itu bias akan ditambahkan dalam matriks agar 

memudahkan sistem mendeteksi data yang diberikan. Bias merupakan sebuah 

konstanta yang berasal dari model hasi proses latih [19]. 

 

Gambar 2.2. Proses Konvolusi [18]  

 

 Fully connected layers merupakan lapisan yang bertugas untuk menggabungkan 

setiap neurons dari sebuah layer kepada setiap neuron lain pada layer berikutnya 
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sehingga dapat ditemukan informasi-informasi mengenai gambar tersebut. Bukan 

hanya fitur yang ditemukan dalam gambar tetapi juga pola dari lokasi yang berbeda 

dari gambar tersebut juga dijadikan dalam satu feature map [20]. Feature map 

merupakan suatu array yang terdiri dari nilai-nilai yang membentuk obyek yang 

dideteksi. 

 Cara kerja dari algoritma YOLO adalah sebagai berikut pertama-tama masukan 

akan di-resize ke ukuran yang sudah ditentukan oleh user melalui file configuration 

berupa file dengan extension .cfg. Metode resize yang digunakan adalah bilinear 

interpolation yang merupkan sebuah metode dimana linear interpolation akan 

dilakukan dua kali dengan arah interpolasi yang berbeda. Metode ini menggunakan 4 

titik tedekat untuk menghitung nilai dari lokasi bit tersebut. Proses perhitungan dari 4 

titik terdekat ini, akan didapatnya 4 nilai yang berbeda dan akan diambil nilai rata-

ratanya untuk menjadi suatu nilai yang dipakai pada posisi tersebut [21]. Metode ini 

dipakai karena dapat mengurangi distorsi pada gambar karena proses resizing. Setelah 

di-resize, citra akan dimasukkan ke dalam lapisan konvolusi untuk diambil fitur-fitur 

yang diinginkan misalnya fitur warna. Luaran dari lapisan konvolusi adalah sebuah 

matriks dengan ukuran lebih kecil yang memiliki fitur-fitur penting dari frame itu. 

Nilai dalam matriks ini akan diambil nilai terbesarnya sebagai fitur pada matriks 

tersebut dengan menggunakan algoritma max pooling. Dalam algoritma max pooling 

terdapat matriks yang fungsinya akan membandingkan nilai dalam matrik yang akan 

bergeser ke setiap posisi pada citra dan diambil nilai tertingginya. Max pooling 

digunakan karena objek yang ingin diambil dari citra adalah objek berwarna sehingga 

jika digunakan min pooling, hasilnya akan kurang maksimal dibandingkan dengan 

max pooling. Pemilihan max pooling ditentukan dari kondisi dataset yang digunakan 

dimana rambu-rambu lalu lintas cenderung memiliki warna yang mencolok sehingga 

kurang cocok jika diterapkan average maupun min pooling [22]. Setelah pooling layer 

mendapatkan semua fitur dari frame dalam bentuk neurons, fitur-fitur dalam bentuk 

neuron ini akan dikirimkan ke fully connected layer. Pada fully connected layer, 

neurons akan digabungkan menjadi satu feature map dan nilai fitur tersebut 

dibandingkan dengan fitur yang ada dalam model yang sudah dilatih. 

 Ada beberapa versi YOLO, di antaranya YOLOv3, YOLOv2 dan Tiny Yolo. 

YOLOv3 merupakan algoritma pendeteksi objek yang paling akurat diantara 

ketiganya namun memiliki beban komputasi yang cukup berat untuk sebuah 
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komputer. Di sisi lain, YOLOv2 merupakan algoritma yang tidak terlalu berat dengan 

akurasi yang cukup baik walaupun masih di bawah YOLOv3. Tiny Yolo juga 

merupakan salah satu versi yang dapat dipakai dalam proses object detection. Tiny 

Yolo memiliki arsitektur jaringan yang kecil sehingga proses yang dijalankan jauh 

lebih cepat dibandingkan dengan YOLOv2 dan YOLOv3. Namun, akurasi adalah 

salah satu faktor kelemahan dari Tiny Yolo. Architecture dari YOLO dapat dilihat 

dalam Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Arsitektur YOLO [16] 

 

2.5. Faster Region Convolutional Neural Network (R-CNN) 

CNN adalah algoritma yang dipakai untuk mendeteksi serta klasifikasi objek. 

Sesuai dengan namanya CNN adalah sebuah jaringan neural yang terdiri dari proses 

konvolusi [23]. 

Faster R-CNN memiliki 3 layer yaitu CNN, Region Proposal Network (RPN), 

dan Detection Layer. Arsitektur dari Faster R-CNN adalah seperti Gambar 2.4. 

Feature map merupakan suatu array yang terdiri dari nilai-nilai penting dari sebuah 

objek. Dalam Faster R-CNN, feature map dapat dikirimkan ke proses RPN maupun 

langsung menuju ke proses klasifikasi tergantung dengan fitur yang ada dala feature 

map. Jika tidak terdapat fitur yang diinginkan dalam feature map, maka frame akan 

diteruskan ke proses akhir. Jika frame memiliki fitur yang diinginkan seperti warna, 

maka frame itu akan dicari apakan nilai itu objek atau bukan dan letaknya dimana. 
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Gambar 2.4 Arsitektur Faster R-CNN [24] 

 

Lapisan CNN digunakan untuk mengambil frame yang memiliki fitur penting 

dan menghasilkan output berupa frame yang sudah diambil fitur pentingnya. CNN 

yang digunakan dalam Faster RCNN adalah VGG16. VGG16 memiliki arsitektur 

seperti Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Arsitektur VGG16 [25] 

 

VGG terdiri dari beberapa proses konvolusi yang terdiri dari beberapa 

convolution masks yang berbeda-beda. Proses konvolusi ini akan diakhiri oleh max-

pooling untuk diambil nilai penting dari sebuah citra. Proses VGG dikerjakan hingga 
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ditemukannya feature map yaitu hingga proses ini. Setelah didapatkan feature map, 

frame siap diproses ke RPN maupun diteruskan ke proses klasifikasi. Di RPN, akan 

dicari objek dalam frame dengan memberikan anchor dalam frame yang diberikan 

menjadi masukan. Jaringan ini akan menentukan 2 hal yaitu keberadaan objek serta 

letaknya. RPN Classifier akan menentukan apakah terdapat objek dalam frame 

sedangkan RPN Regression akan menentukan koordinat objek pada frame dengan 

mendapatkan panjang dan lebar kotak anchor yang didapatkan. Setelah frame selesai 

diproses dalam RPN, output akan dikirimkan ke jaringan yang terakhir yaitu jaringan 

deteksi [26]. Gambar 2.6 menunjukkan arsitektur RPN. 

 

Gambar 2.6 Arsitektur RPN Faster R-CNN [24] 

 

Dalam jaringan deteksi terdapat 2 hal yang dicari yaitu Detection Classifier dan 

Detection Regression. Hampir sama seperti RPN, Classifier dalam Detection 

digunakan untuk menentukan kategori dari sebuah objek yang sudah didapatkan 

dalam RPN Classifier dengan membandingkan nilai yang didapatkan dengan nilai 

dalam model yang sudah dilatih pada tahap latih. Sedangkan Regression digunakan 

untuk menentukan akurasi dari bounding box yang ditentukan oleh jaringan RPN. 

Dalam jaringan neuron selalu terdapat lapisan lapisan aktivasi yang berfungsi untuk 

menentukan kategori mana yang sesuai dengan nilai akhir dari fitur yang didapatkan. 

Dalam proses testing CNN cenderung memiliki akurasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan algoritma lainnya seperti YOLO ini dikarenakan CNN 

memiliki jaringan yang lebih dalam dengan adanya tambahan jaringan region 

proposal. 
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2.6. Segmentasi Warna 

 Segmentasi warna adalah sebuah metode untuk membedakan warna sebuah 

masukan. Warna pada sebuah masukan akan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan 

sistem. Pada skripsi ini, warna yang akan disegmentasi adalah merah, biru dan kuning 

sesuai dengan warna rambu lalu lintas yang ada. Rambu lalu lintas berwarna merah 

digunakan untuk rambu yang menunjukkan bahaya atau larangan, warna kuning untuk 

rambu konstruksi, sedangkan biru menunjukkan rambu informasi [27]. Segmentasi 

warna dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengkodean warna Red Green 

Blue (RGB) atau Hue Saturation Value (HSV).  

 RGB digunakan dalam penelitian Deshmukh dimana masukan berupa citra yang 

masuk ke sistem akan dipisahkan dengan color channel separation dimana setiap 

warna yang sudah ditentukan akan ditampilkan dalam frame yang berbeda. Setelah 

color channel separation, dilakukan proses segmentasi dengan menggunakan edge 

detection. Hasil dari deteksi tepi akan diproses sehingga menghasilkan sebuah 

keluaran berupa frame yang memiliki potensi rambu lalu lintas [28].  

 Nursabillilah juga menyebutkan bahwa segmentasi warna dapat digunakan 

dalam membantu mendeteksi rambu lalu lintas yang ada di jalan. Nursabillilah 

menggunakan teknik Histogram Back Propagation. Selain itu juga digunakan model 

matching untuk dapat mendeteksi rambu lalu lintas. Model Battacharya yang 

diusulkan oleh Nursabillilah digunakan sebagai perbandingan dengan masukan awal 

sehingga citra dengan koefisien Nursabillilah tertinggi adalah citra yang benar [27].  

 

2.7. Segmentasi Bentuk 

 Segmentasi bentuk adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi bentuk 

pada sebuah frame. Rambu lalu lintas memiliki beberapa bentuk yang sudah 

ditetapkan dan digunakan secara internasional seperti kotak, lingkaran dan segitiga. 

Proses ini dapat memilah frame yang memiliki unsur bentuk di dalamnya. Karena 

tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan frame rate, maka segmentasi bentuk 

membantu menyaring  frame yang perlu diproses di sistem utama. Metode ini sangat 

membantu karena traffic sign hanya terdiri dari beberapa bentuk saja sehingga proses 

penyaringan akan lebih maksimal.  

 Segmentasi bentuk digunakan untuk mendeteksi rambu lalu lintas dimana rambu 

lalu lintas akan dikelompokkan menjadi 5 yaitu dengan bentuk kotak, segitiga 
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menghadap atas, segitiga menghadap bawah, oktagon dan lingkaran. Morphological 

filter digunakan dalam mendeteksi rambu lalu lintas untuk mengurangi banyaknya 

noise yang terdapat dalam frame sebagai masukan. Filter ini akan dijelaskan lebih 

dalam pada sub bab 2.8. 

 

2.8. Morphological Filter 

Morphological Filter adalah sebuah teknik dari pengolahan citra yang bekerja 

dengan bentuk dan struktur dari sebuah objek. Morphological Filter sudah banyak 

dipakai dalam pengolahan citra contohnya dalam segmentasi gambar, image 

denoising maupun feature extraction. Teknik pengolahan citra ini meliputi sebuah 

operasi nonlinear yang dapat digunakan dalam shape detection [7]. Gambar 2.7. 

adalah proses structuring element yang dilakukan dalam proses morphological filter. 

 
Gambar 2.7. Morphological Filter structuring element [29] 

 

Terdapat lima operasi pada morphological filter yaitu dilasi, erosi, opening, 

closing dan hit or miss transform untuk segmentasi bentuk yang ada pada sebuah 

masukan. Operasi utama pada morphological filter adalah dilasi dan erosi sedangkan 

opening, closing dan hit or miss transform adalah operasi yang muncul karena 

adanya kombinasi antara dilasi dan erosi. 

Dilasi adalah sebuah operasi yang dapat membuat struktur dari objek pada 

sebuah masukan terlihat tebal dengan cara menambah sebuah lapisan pixel di tepi 

objek. Persamaan 2.1. menunjukkan persamaan dari proses dilasi dalam 

morphological filter [29]. 
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(2.1.) 

 

I  = Frame input 

H  = Matriks filter 

p  = Koordinat dari point set frame input 

q  = Koordinat dari point set matriks filter 

 

 Sementara itu erosi merupakan sebuah operasi yang bertolak belakang dengan 

operasi dilasi. Pada operasi ini, struktur pada objek dari sebuah masukan akan 

dikurangi dengan cara menghilangkan lapisan pixel dari tepi objek. Proses ini 

bertujuan untuk menipiskan (shrink) gambar agar dapat menghilangkan noise yang 

kecil. Persamaan 2.2.  adalah persamaan proses erosion dalam proses morphological 

filter [29]. 

 
(2.2.) 

I = Frame input 

H = Matriks filter 

p = koordinat dari point set frame input 

Z2 = himpunan bilangan bulat dimensi 2 / matriks 

q = koordinat dari point set matriks filter 

 

Keduanya, merupakan operasi yang bertujuan untuk memperjelas struktur dari 

objek [30]. Morphological Filter dapat digunakan untuk membantu mengoptimasi 

proses pre-processing pada segmentasi bentuk. 

 

2.9. Iluminasi 

 Iluminasi atau lebih dikenal sebagai intensitas cahaya merupakan suatu kondisi 

kekuatan cahaya baik dalam keadaan terang maupun gelap. Tingkat pencahayaan 

pada suatu bidang adalah fluks cahaya yang menyinari permukaan pada suatu bidang 

yang dilambangkan dengan satuan lux [31]. 

 Iluminasi sangat mempengaruhi kinerja dari sistem pendeteksian rambu lalu 

lintas terutama pada sistem segmentasi warna yang dilakukan dengan metode HSV 

threshold. Pada penelitian ini, batasan intensitas cahaya adalah 150 - 240 lx atau sama 

dengan sebuah ruangan kamar yang diterangi oleh sebuah lampu LED 12 watt. 
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2.10.  Kamera 

Kamera merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil 

data berupa video maupun gambar. Dalam sistem pendeteksian rambu lalu lintas, 

perlunya sebuah kamera yang dapat mengambil data dengan jelas dan baik. Kamera 

yang sebaiknya digunakan dalam sistem pendeteksian rambu lalu lintas adalah 

kamera yang minimal memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Kualitas video lebih dari atau sama dengan 720p 

2. Kemampuan merekam video dengan frame rate lebih dari atau sama dengan 25 

FPS 

3. Field of View lebih dari atau sama dengan 60 

Kamera akan diletakkan di tengah dashboard mobil dengan pandangan jalan 

yang optimal. 

 

2.11. German Traffic Sign Recognition Benchmark 

German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) adalah suatu dataset 

yang terdiri dari 43 kategori rambu lalu lintas dan 51.839 citra. Dataset ini adalah 

kompilasi dari rambu lalu lintas yang ada di German. Sebagian besar rabu lalu lintas 

yang terdapat di dataset ini juga tersedia di Indonesia akan tetapi jarang dijumpai 

contohnya adalah ‘dilarang mendahului’. Dataset ini digunakan karena jumlah citra 

yang tersedia sudah banyak sehingga tidak perlu mengambil data untuk proses latih 

yang cukup memakan banyak waktu. Dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu dataset 

untuk training dan testing. Dalam dataset training, terdiri dari 39.209 citra sedangkan 

untuk testing terdapat 12.630 citra. Gambar 2.8. dan 2.9. menunjukkan jumlah 

kategori dan jumlah citra pada kategori tersebut [32]. 
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Gambar 2.8. Jumlah Kategori dan Training Data dalam GTSRB [32] 

 
Gambar 2.9. Jumlah Kategori dan Testing Data dalam GTSRB [32] 

 

Citra dalam dataset ini tidak hanya terdiri dari gambar dengan kondisi cahaya 

yang berbeda tetapi juga tingkat kejelasan yang beragam. Keberagaman citra ini ada 

agar pada saat proses testing, sistem dapat mendeteksi dan identifikasi rambu-rambu 
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dalam keadaan penerangan dan tingkat kabur yang berbeda-beda. Gambar 2.10 

merupakan kondisi citra rambu lalu lintas dalam GTSRB. 

 
 

Gambar 2.10. Kondisi Gambar dalam GTSRB [32] 

 

 


