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BAB III 

PERANCANGAN 

 

Sistem pendeteksi rambu lalu lintas pada skripsi ini dibagi menjadi dua bagian 

yaitu pre-processing dan proses pengenalan dengan sistem cerdas. Sistem pre-

processing dilengkapi dengan dua metode penting yaitu segmentasi warna dan 

segmentasi bentuk. Frame diproses terlebih dahulu dalam tahap pre-processing lalu 

diteruskan ke sistem cerdas apabila frame memiliki unsur rambu lalu lintas di 

dalamnya. Kedua tahap ini masing-masing berada dalam client dan server sehingga 

digunakannya TCP untuk membantu sistem dalam proses pengiriman frame. Dalam 

sistem cerdas, frame akan melewati beberapa lapisan yaitu konvolusi, max pooling, 

serta fully connected. 

Pada Bab ini dijelaskan perancangan sistem pendeteksian rambu lalu lintas. Bab 

3.1. menjelaskan pustaka yang dipakai dalam sistem pre-processing dan server. Bab 

3.2. menjelaskan bagaimana sistem pre-processing dan sistem cerdas dibuat. 

Sedangkan pada bab 3.3 akan dijelaskan bagaimana sistem akan diterapkan di 

kendaraan. 

 

3.1. Pustaka 

Terdapat beberapa pustaka yang perlu ditambahkan dalam PC (Personal 

Computer) dan server agar sistem pendeteksi rambu lintas dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Pustaka memudahkan pengguna dalam membuat program. 

Pengguna dapat menggunakan fungsi yang sudah tersedia dalam pustaka yang 

ditambahkan. Contohnya adalah pustaka OpenCV yang digunakan untuk mengambil 

citra dari webcam maupun media lainnya seperti citra maupun video.  

 

3.1.1.  Pustaka pada PC 

Pada skripsi ini sebuah PC digunakan untuk memroses segmentasi warna dan 

bentuk serta mengirimkan frame terdeteksi ke server. Terdapat pustaka penting yang 

diperlukan untuk dapat berfungsi sebagai alat pre-processing yang baik yaitu OpenCV 

yang tertanam dalam Python. 
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a. OpenCV 3.4 

Open Source Computer Vision merupakan sebuah pustaka yang digunakan 

untuk mengolah  citra dan video dalam C++ dan Python. Pustaka ini dapat meng-

ekstrak informasi-informasi yang ada dalam sebuah citra ataupun video [33]. 

Instalasi OpenCV 3.4 pada PC dilakukan dengan perintah sebagai berikut :  

sudo apt-get install python-opencv==3.4 

Perintah tersebut juga terintegrasi dengan python yang sudah ditambahkan. 

Untuk dapat mengetahui apakah OpenCV sudah terpasang dengan baik, dapat 

digunakannya bash command seperti berikut. 

python 

 

>> import cv2 

>> print cv2.__version__ 

 

Jika instalasi berhasil, maka perintah akan mengembalikan versi dari 

OpenCV. 

 

b. Python 3 

Python 3 perlu ditanamkan dalam PC agar sistem pendeteksi rambu lalu 

lintas dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah perintah untuk menanamkan 

Python 3 dalam PC. 

pip install python==3.6.4 

Untuk mengetahui versi Python yang digunakan, dapat dijalankan bash 

command berikut: 

python -V atau $ python –-version 

Luaran dari perintah di atas adalah sebagai berikut: Python 3.6.4 

 

3.1.2.  Pustaka Pada Server 

Server yang digunakan memiliki sistem operasi CentOS 7 dan Python 3. Untuk 

memproses algoritma YOLO dan Faster R-CNN, server perlu dilengkapi dengan 

pustaka OpenCV. Proses instalasi OpenCV dalam server berbeda dengan proses 

instalasi OpenCV dalam PC karena perlu diinstal dari source bukan dari pip install 

OpenCV.  
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Berikut adalah tahapan untuk instalasi OpenCV dalam server. Pertama-tama 

perlunya update sistem operasi dan menambahkan pustaka git untuk mengunduh file 

OpenCV dari tautan berikut: 

https://gist.github.com/alundiak/4c0de8d657daa872f31e1df5f9056df8. 

sudo yum update 

sudo yum install centos-release-scl 

sudo yum install -y git 

sudo yum install -y gitk 

Setelah itu beberapa pustaka perlu ditambahkan dalam sisten operasi agar Darknet 

dan OpenCV dapat digunakan dengan baik. 

sudo yum install -y cheese – Digunakan untuk mengambil foto dan video 

sudo yum install -y cmake – Untuk menambahkan suatu konfigurasi 

sudo yum install -y gcc-c++ – Untuk instalasi konfigurasi c++ 

sudo yum install -y gtk2-devel – Untuk membuat GUI 

sudo yum install -y libdc1394-devel – Untuk kontrol kamera berbasis IEEE 1394  

sudo yum install -y libv4l-devel – Untuk membantu konfigurasi video dalam linux 

sudo yum install -y ffmpeg – Untuk menangani video, audio dan multimedia file 

sudo yum install -y ffmpeg-devel – Untuk paket development dalam ffmpeg 

sudo yum install -y gstreamer-plugins-base-devel – Untuk streaming 

 

 Setelah beberapa pustaka berhasil ditambahkan dalam operating system, pustaka 

OpenCV siap untuk ditambahkan. Berikut adalah tahapan instalasi OpenCV. 

1. Clone OpenCV_contrib 

git clone https://github.com/Itseez/opencv_contrib.git 

cd opencv_contrib 

git checkout 3.3.1 

 

2. Clone OpenCV 

git clone https://github.com/Itseez/opencv.git 
cd opencv 

git checkout 3.3.1 

 

3. Build OpenCV 

mkdir build 
cd build 

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ -D 

CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ -D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF \ -D 

INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ -D 

OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib/modules \ -D 

BUILD_EXAMPLES=ON .. 

make -j4 

sudo make install 

https://gist.github.com/alundiak/4c0de8d657daa872f31e1df5f9056df8
https://github.com/Itseez/opencv_contrib.git
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 Setelah melakukan make install sistem akan mengembalikan informasi 

‘configuration done’ yang berarti proses instalasi OpenCV sudah selesai dan dapat 

digunakan. Framework Darknet siap untuk ditambahkan dengan pustaka OpenCV yang 

sudah tersedia dalam sistem. Darknet dapat ditambahkan dengan bash command seperti 

berikut. 

git clone https://github.com/pjreddie/darknet 

cd darknet 

vi Makefile 

 

Makefile perlu diubah konfigurasinya menjadi OPENCV = 1 untuk mengaktifkan 

OpenCV dalam Darknet. Jika ingin menggunakan GPU, untuk mengaktifkannya 

menggunakan GPU = 1. 

$ make 

 

Jika terdapat error “OpenCV not found” pastikan kembali OpenCV sudah 

terinstall dengan benar dan sesuai dengan perintah yang ada. 

Jika terdapat error “CUDA not found” ketika menambahkan OpenCV dengan 

menggunakan GPU, pastikan kembali CUDA dan Driver sudah terpasang dengan benar. 

Jika tidak ada error, maka instalasi Darknet sudah selesai dan dapat digunakan. 

 

3.2. Sistem Pendeteksian Rambu Lalu Lintas 

Sistem pendeteksian rambu lalu lintas secara utuh memiliki alur seperti Gambar 

3.1. Proses pengambilan data berupa video, segmentasi warna dan bentuk akan 

dikerjakan dalam PC sedangkan proses Deep Learning akan dikerjakan di server. 

Masukan yang didapatkan dalam proses ini adalah berupa video yang juga merupakan 

sebuah kompilasi gambar yang juga disebut sebagai frame. Dalam sistem pendeteksian 

diperlukan sebuah model yang digunakan sebagai pembanding input dengan kategori 

setiap kelas yang akan digunakan dalam proses Deep Learning. Model ini diperoleh dari 

proses pelatihan dalam Deep Learning. 



 

 

 

 

23 

 

Gambar 3.1. Diagram Kerja Sistem.  

3.2.1. Dataset 

Dataset digunakan dalam sistem pendeteksi rambu lalu lintas sebagai masukan 

untuk pembuatan model pada proses pelatihan. Dataset yang digunakan adalah dataset 

dari German Traffic Sign Recognition Benchmark yang sudah dijelaskan pada Bab II. 

Dalam pembuatan model diperlukannya sekumpulan citra dan file annotasi dalam 

sebuah folder untuk menjadi masukan dalam proses latih. Seluruh citra dari 43 kategori 

dapat dikumpulkan dari dataset dilengkapi dengan anotasinya dengan format Comma 

Separated Value (CSV). 

Format yang didapatkan dalam dataset GTSRB berbeda dengan format dataset 

yang digunakan dalam YOLO sehingga perlu modifikasi yang melibatkan anotasi dari 

setiap gambar yang ada dalam dataset. Hanya terdapat beberapa bagian yang 

diperlukan dalam proses latih yaitu koordinat 𝑥1, 𝑦1 dan 𝑥2, 𝑦2  yang merupakan 

komponen yang digunakan untuk membentuk region-of-interest (ROI). Koordinat ini 

merupakan sebuah koordinat yang menentukan dimana letak dari objek yang berada 

pada gambar tersebut sehingga dapat memberikan sebuah informasi penting kepada 

sistem latih bahwa objek pada bagian tersebut adalah objek yang ingin dilatih. 

Dengan adanya perbedaan format yang terjadi, dibuatlah sebuah program untuk 

membuat format GTSRB menjadi format YOLO. Selain itu, informasi annotasi ini 

perlu disimpan dalam format txt yang berbeda setiap gambarnya. Sehingga program 

yang dibuat dapat memilah serta mengubah format dari informasi anotasi yang ada.  

Berikut adalah program untuk mengubah file csv ke txt dengan memilah setiap 

informasi yang dibutuhkan: 

 

import pandas 

with open('Train.csv', 'r') as file: 

   data = file.read().split('\n') 

for row in range(1,len(data)): 

Rambu terdeteksi ? 

Tidak 

Input 

dari 

kamera 

Segmentasi 

Warna 
Segmentasi 

Bentuk 

Deep 

Learning 
Display 

frame 

Proses preprocessing 

Iya 
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   a=data[row].split(',') 

   content = a[2]+' '+a[3]+' '+a[4]+' '+a[5] 

   b=a[7].split('/') 

   b=b[2].split('.') 

   with open(str(b[0]) + '.txt', 'w') as output: 

       output.write(content) 

 

Berikut adalah formula yang digunakan untuk mengatasi format ini:  

width = xmax  - xmin 

height = ymax - ymin 

 Setelah format dan file anotasi sesuai dengan yang diharapkan, semua file gambar 

maupun anotasi dari setiap kategori dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan dalam 

sistem latih. 

 

3.2.2. Sistem Latih 

a. YOLO 

Sistem latih dalam YOLO memerlukan sebuah file konfigurasi agar neural 

network dapat bekerja sesuai dengan parameter yang diberikan padanya. File 

konfigurasi yang digunakan menyerupai konfigurasi YOLOv2 dengan sedikit 

modifikasi dalam jumlah kategori yang dilatih serta filter yang digunakan. 

Bagian yang perlu diubah dalam file konfigurasi adalah sebagai berikut: 

• Line 3: ubah nilai batch menjadi 64 (Menandakan bahwa satu iterasi 

latih akan ada 64 gambar yang dimasukkan) 

• Line 4: ubah division menjadi 8 (Menandakan bahwa dalam satu iterasi 

file training akan dibagi menjadi 8 bagian) 

• Line 244: ubah menjadi 43 kategori (Menandakan bahwa konfigurasi ini 

digunakan untuk melatih 43 kategori gambar) 

• Line 237: ubah filter menjadi (5+kategori)*5 = 48*5 = 240 

x = (xmax – xmin) / 2 * (1 / width) (3.1.) 

y = (ymax – ymin) / 2 * (1 / height) (3.2.) 

w = (xmax – xmin)  * (1 / width) (3.3.) 

h = (ymax – ymin)  * (1 / height) (3.4.) 
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Proses latih pada Darknet dilakukan dengan memasukkan dataset kedalam folder 

data yang ada dalam Darknet lalu dibuat dua file baru dengan nama obj.data dan 

obj.names.  

File obj.data mengandung informasi seperti berikut: 

Classes = 43 – menandakan ada 43 kategori 

Train = train.txt – menunjuk ke file train.txt untuk proses latih 

Valid = test.txt – menunjuk ke file test.txt untuk validasi 

Names = obj.names – menunjuk ke file obj.names yang mengandung label 

Backup = backup/ – menunjuk ke folder backup untuk menyimpan model 

Sedangkan file obj.names adalah sebuah file yang mengandung label dari setiap 

kategori yang ada dalam dataset yang dilatih. Isi dari obj.names adalah seperti 

berikut: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

Kecepatan_20 

Kecepatan_30 

Kecepatan_50 

Kecepatan_60 

Kecepatan_70 

Kecepatan_80 

Akhir_Kecepatan_80 

Kecepatan_100 

Kecepatan_120 

Dilarang_mendahului 

Dilarang_salip_truk 

Jalan_benar 

Jalan_prioritas 

Dilarang_masuk 

Berhenti 

Dilarang_masuk 

Truk_Dilarang_Lewat 

Dilarang_masuk 

Hati-Hati 

Serong_kiri 

Serong_Kanan 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Serong_ganda 

Jalan_Bergelombang 

Jalan_Licin 

Jalan_Menyempit 

Perbaikan_Jalan 

Lampu_Lalu_Lintas 

Orang_Menyebrang 

Banyak_Anak 

Banyak_Sepeda 

Salju 

Banyak_Binatang 

Akhir_Semua_Larangan 

Wajib_Belok_Kanan 

Wajib_Belok_Kiri 

Wajib_Lurus 

Wajib_Lurus_Kanan 

Wajib_Lurus_Kiri 

Wajib_Serong_Kanan 

Wajib_Serong_Kiri 

Wajib_Ikuti_Arah 

Akhir_Larangan_Mendahului 

Akhir_Larangan_Selip_Truk 
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File ini digunakan sistem untuk mengetahui jumlah kategori yang ingin dilatih, 

letak gambar serta anotasinya dan juga dimana akan disimpan hasil dari proses 

latihnya. 

Setelah semua file siap, maka proses pelatihan dapat dimulai. Proses latih dimulai 

dengan menggunakan perintah seperti berikut: 

./darknet detector train *obj.data* *cfg_files* darknet53.conv.74 

 

b. Faster R-CNN 

Faster R-CNN memerlukan dataset untuk sistemnya dapat dilatih. Dataset untuk 

Faster R-CNN tetap menggunakan dataset yang sama dengan dataset yang digunakan 

dalam YOLO yaitu German Traffic Sign Recognition Benchmark. 

Model yang digunakan untuk melatih sistem Faster R-CNN adalah VGG 16 yang 

dapat di unduh dengan menggunakan perintah 

wget https://github.com/fchollet/deep-learning-

models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kerne

ls.h5 

Setelah model diunduh, konfigurasi model path disesuaikan dengan alamat 

model yang terdapat di baris 64 dalam /keras_frcnn/config.py. 

Setelah melakukan perubahan konfigurasi di config.py, perubahan selanjutnya 

yang perlu dilakukan adalah alamat dataset yang terletak di 

/keras_frcnn/simple_parser.py line 33. 

Setelah berhasil melakukan perubahan konfigurasi, gunakan perintah berikut 

untuk melakukan proses pelatihan. 

python train_frcnn.py -p={alamat anotasi dataset} -

input_weight_file={model yang diunduh} -num_epoch={banyak iterasi 

yang diinginkan} 

 

3.2.3. Pre-processing 

Dalam bagian pre-processing terdapat dua sistem yaitu segmentasi warna dan 

bentuk. Bagian pre-processing ini digunakan untuk menyaring frame yang harus 

masuk ke sistem pengenalan. Pada skripsi ini, segmentasi warna akan diterpkan 

dahulu, setelah itu diikuti oleh segmentasi bentuk. 

Segmentasi warna digunakan terlebih dahulu karena sistem ini dapat menyaring 

jumlah objek lebih baik dibandingkan dengan jumlah objek yang dapat disaring oleh 

https://github.com/fchollet/deep-learning-models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5
https://github.com/fchollet/deep-learning-models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5
https://github.com/fchollet/deep-learning-models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5
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segmentasi bentuk. Pertimbangan ini muncul karena parameter yang digunakan 

untuk segmentasi warna lebih sedikit dibandingkan dengan segmentasi bentuk 

sehingga memudahkan sistem untuk menyaring frame dengan lebih baik. 

 

3.2.3.1. Segmentasi Warna 

 Pada proses ini, frame yang masuk sebagai input akan diproses menggunakan 

metode color threshold dan Gaussian Filter. Dengan format dari warna yang 

digunakan adalah Hue Saturation Value (HSV). Metode ini digunakan agar sistem 

dapat membedakan frame apa saja yang di dalamnya terdapat warna tersebut. 

Pengaturan warna, saturasi dan variasi warna rambu pada berbagai waktu dan cuaca 

membuat format HSV ini sangat cocok untuk dipakai dalam segmentasi warna ini.  

Color threshold adalah sebuah algoritma dimana sistem akan diberikan batasan 

atas dan batasan bawah pada suatu warna. Batasan ini digunakan untuk menyaring 

warna-warna yang masuk dalam kategori. Jika warna tidak masuk dalam batasan-

batasan yang ada, maka warna itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nilai 

dari threshold ini diambil dari nilai yang umum digunakan dalam pendeteksian 

warna [34]. 

Pertama-tama kamera akan mengirimkan frame ke sistem segmentasi warna. 

Frame yang masuk akan dikecilkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam proses 

selanjutnya yaitu proses filter menggunakan Gaussian Blurred. Proses Gaussian 

Blurred ini digunakan untuk memperjelas fitur warna yang ada di dalam gambar 

input. Setelah frame selesai diproses menggunakan Gaussian Blurred, frame di 

filter menggunakan HSV threshold. Dengan melihat batasan yang telah ditentukan 

dalam color threshold, sistem menggunakan fungsi inrange untuk memetakan pixel 

mana yang masuk kedalam kategori warna tersebut. Jika dalam frame tersebut 

terdapat pixel yang memiliki warna sesuai dengan batasan HSV, maka frame 

tersebut akan dikirimkan ke proses berikutnya yaitu segmentasi bentuk. Jika tidak 

terdapat pixel yang sesuai, maka frame tersebut tidak akan diproses lebih lanjut 

dalam sistem pendeteksian rambu lalu lintas. Gambar 3.2. menunjukkan diagram 

alir dari HSV threshold. 



 

 

 

 

28 

 

Gambar 3.2. Diagram HSV Threshold 

 

Algoritma ini digunakan untuk mengurangi jumlah frame yang dikirim ke 

segmentasi bentuk sehingga mengurangi proses yang perlu dikerjakan oleh sistem 

Neural Network. Pengurangan proses dalam sistem cerdas ini terjadi karena 

segmentasi warna dapat membatasi frame yang perlu diproses lebih lanjut 

dibandingkan dengan memroses seluruh frame yang diambil dengan menggunakan 

kamera. Gambar 3.2. adalah gambaran dari sistem segmentasi warna. 

 

Gambar 3.3. Diagram Segmentasi Warna 

 

3.2.3.2. Segmentasi Bentuk 

 Pada sistem segmentasi bentuk, frame dari segmentasi warna diproses 

menggunakan metode Morphological filter sehingga menghasilkan suatu luaran 

berupa frame yang mudah dideteksi oleh segmentasi bentuk. Hasil dari proses ini 

adalah sebuah frame yang hanya teridentifikasi memiliki unsur rambu lalu lintas di 

dalamnya. 

 Morphological filter menerapkan yaitu erosion dan dilation. Erosion 

membantu sistem untuk meminimalkan salt noise yang dihasilkan dari proses 

segmentasi warna. Sedangkan dilation digunakan untuk menambal pixel yang 

berlubang di antara pixel yang terdeteksi. Hasil dari proses ini ditentukan oleh 

seberapa besar kernel yang dipakai untuk melakukan proses ini. Kernel merupakan 

matriks yang digunakan sebagai pengali dalam proses Morphological filter. 
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 Proses segmentasi bentuk dimulai dari adanya input dari segmentasi warna 

berupa frame pixel yang mengandung hanya hitam dan putih. Pixel dengan warna 

putih menunjukkan terdapat warna yang terdeteksi pada posisi tersebut sedangkan 

hitam berarti tidak ada warna yang terdeteksi. Frame ini lalu disaring dengan 

menggunakan proses erosion dan dilation agar fitur dalam frame dapat terlihat dengan 

lebih jelas. Kemudian contour dalam frame dihitung menggunakan algoritma contour 

detection dalam python. Contour detection adalah suatu proses dimana sistem akan 

menghitung berapa sisi yang dimiliki oleh suatu bentuk.  

 

 

Gambar 3.4. Diagram Contour Detection 

 

 Algoritma Douglas Peucker akan digunakan oleh contour detection untuk 

mendeteksi jumlah contour yang dideteksi oleh fungsi find contour. Gambar 3.4. 

menunjukkan diagram alir dari contour detection pada segmentasi bentuk. Setelah 

jumlah contour didapatkan, maka akan dikelompokkan sesuai dengan kategori 

bentuknya. Persegi akan memiliki jumlah contour 4 sedangkan segitiga memiliki 

jumlah contour 3. Jika contour yang ada dalam frame memenuhi syarat contour dalam 

sistem maka frame tersebut akan dikirimkan ke sistem berikutnya yaitu sistem 

pengenalan. 

 

Gambar 3.5. Diagram Segmentasi Bentuk 

 

 



 

 

 

 

30 

3.2.4.  Perancangan Sistem Cerdas 

Frame yang berhasil melewati proses pre-processing adalah frame yang memiliki 

unsur traffic sign di dalamnya sehingga perlu diproses menggunakan YOLOv2 dan 

Faster RCNN untuk dideteksi dan dikenali objek rambu lalu lintas yang terdapat dalam 

frame tersebut. Frame yang masuk kedalam sistem pengenalan akan diolah melalui 

setiap lapisan yang ada. Jumlah jaringan dalam kedua algoritma berbeda sehingga 

memberikan suatu luaran yang berbeda. Perbedaan ini adalah tujuan utama dari 

penelitian ini dimana kedua algoritma akan dibandingkan kinerjanya. 

• YOLO memiliki: 

1 feature network  

• Faster R-CNN memiliki: 

1 feature network, 1 region proposal network  

 

Dalam proses artificial intelligence, pertama dataset rambu lalu lintas yang sudah 

dianotasi akan dilatih menggunakan kedua algoritma sehingga menghasilkan sebuah 

model yang akan dipakai dalam proses testing. Dalam proses latih, dataset akan 

dipisah menjadi dataset latih dan validasi. Dataset dibagi agar hasil dari validasi tidak 

bias dikarenakan ada gambar yang sama untuk memvalidasi model yang dibuat pada 

saat proses latih. 

 

a. YOLO 

Framework darknet diinstall dengan pustaka OpenCV yang sudah tersedia dalam 

sistem. Darknet dapat diinstal dengan bash command seperti berikut. 

git clone https://github.com/pjreddie/darknet 

cd darknet 

vi Makefile 

Makefile perlu diubah konfigurasinya menjadi OPENCV = 1 untuk mengaktifkan 

OpenCV dalam darknet. Jika ingin menggunakan GPU, untuk mengaktifkannya 

menggunakan GPU = 1. 

make 

Jika tidak ada error, maka instalasi darknet sudah selesai dan dapat digunakan. 
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b. Faster R-CNN 

Faster R-CNN dapat diinstall dengan menggunakan bash command seperti 

berikut. 

git clone https://github.com/abc99lr/traffic-sign-faster-rcnn.git 

 

Lalu buat dan aktifkan environment dengan menggunakan perintah berikut: 

virtualenv —system-site-packages -p python3 ./faster 

source ./faster/bin/activate 

 

Setelah environment berhasil dibuat dan diaktifkan, install beberapa pustaka 

yang diperlukan oleh Faster RCNN antara lain keras dan tensorflow dengan 

menggunakan perintah sebagai berikut: 

pip install tensorflow 

pip install keras==2.2.4 

 

 Setelah Faster R-CNN siap, vgg16 perlu diunduh sebagai model untuk proses 

latih. VGG16 dapat diunduh dengan perintah sebagai berikut: 

wget https://github.com/fchollet/deep-learning-

models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kerne

ls.h5 

Jika tidak ada warning dan error maka instalasi Faster R-CNN sudah selesai dan 

dapat digunakan. 

 

3.2.5. Sistem Frame Rate  

Peningkatan frame rate dapat dilihat dari perbandingan frame rate yang 

didapatkan dalam sistem tanpa pre-processing dan sistem menggunakan pre-

processing. Frame rate dalam sebuah sistem dapat ditemukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 =  
1

𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙 − 𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 (3.1) 

 

tawal = waktu sebelum frame diproses (s) 

takhir = waktu sesudah frame diproses (s) 

 

https://github.com/abc99lr/traffic-sign-faster-rcnn.git
https://github.com/fchollet/deep-learning-models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5
https://github.com/fchollet/deep-learning-models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5
https://github.com/fchollet/deep-learning-models/releases/download/v0.1/vgg16_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5
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Fungsi ini didapatkan dari definisi satuan frame rate yaitu frame per second yang 

berarti frame dibandingkan dengan detik yang digunakan pada setiap iterasi. Karena 

fungsi ini dikerjakan setiap iterasi, didapatkannya waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan 1 frame dari sini, dapat dihitung berapa frame yang dapat diselesaikan 

dalam 1 detik dengan membagi 1 dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

frame tersebut. 

Sistem ini diharapkan dapat diterapkan dalam kendaraan bermotor yang sedang 

berjalan untuk mendeteksi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Penerapan ini bertujuan 

untuk mencoba sistem dalam kondisi nyata yaitu dalam berkendara. Untuk setiap 

rambu lalu lintas yang terdeteksi, sistem akan memberikan sebuah peringatan kepada 

pengguna sistem. Pertama-tama, frame akan ditangkap oleh kamera dan dikirimkan 

terlebih dahulu ke Mini Komputer untuk mengerjakan proses pre-processing. Jika 

frame tersaring dari setiap tahap pre-processing, maka frame akan dikirimkan dari 

client ke server untuk dapat diolah lebih lanjut. 

 

3.3. Penerapan Sistem di Kendaraan 

Sistem ini dapat diterapkan dalam kendaraan apabila kendaraan memiliki 

spesifikasi perangkat keras sebagai berikut: 

• 1 PC 

• 1 Webcam 

 

Gambar 3.6. Proses Penerapan ke dalam Kendaraan 

 

PC dipakai dalam sistem untuk memproses segala tahapan yang ada pada pre-

processing dan juga berfungsi untuk mengirimkan frame yang terdeteksi ke bagian 

server yang juga ada dalam PC yang sama dengan menggunakan terminal yang 

berbeda. Sedangkan Webcam digunakan sebagai mata dari kendaraan yang dapat 

melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada di depan kendaraan tersebut. 
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