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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

4.1. Pengujian Sistem Pre-processing 

Pengujian sistem pre-processing dilakukan menggunakan 43 buah gambar rambu 

lalu lintas rambu yang diambil dari German Traffic Sign Recognition Benchmark 

Dataset dan dipasang pada stik. Pengujian sistem pre-processing akan dilakukan 5 kali 

dengan mengubah parameter di morphological filter dan gaussian blur. Parameter yang 

diubah dalam morphological filter adalah ukuran kernel yang digunakan untuk proses 

erosion dan dilation sedangkan dalam gaussian blur ukuran kernel untuk konvolusi. 

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan PC dan webcam dengan cara 

mendekatkan satu persatu rambu lalu lintas di depan webcam. Setiap pengujian pre-

processing menggunakan 43 buah rambu lalu lintas. Di dalam sistem, terdapat beberapa 

tambahan seperti menunjukkan jumlah frame yang sudah diolah oleh pre-processing 

dan frame yang dikirmkan ke sistem cerdas. Dengan adanya informasi ini, didapatnya 

perbandingan dan juga presentase keberhasialan sistem dalam menyaring frame. 

Jumlah keberhasilan sistem dalam mendeteksi warna dan bentuk dari objek akan 

dicatat. Tabel 4.1. menunjukkan hasil pengujian sistem pre-processing. Hasil lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 1 sampai 5. 

Tabel 4.1. Pengujian Pre-processing 

  

 Pengujian 1 Pengujian 2 Pengujian 3 Pengujian 4 Pengujian 5 

Kernel Open 5 * 5 px 11 * 11 px 5 * 5 px 5 * 5 px 7 * 7 px 

Kernel Close 5 * 5 px 5 * 5 px 11 * 11 px 5 * 5 px 5 * 5 px 

Gaussian Blur 3 * 3 px 3 * 3 px 3 * 3 px 5 * 5 px 3 * 3 px 

Persentase 

Keberhasilan 

Pendeteksian 

Pre-processing 

84% 77% 81% 88% 88% 

Perbandingan 

frame masuk 

dengan 

sesungguhnya 

54/1833 45/1692 53/1818 54/1915 69/1988 

Presentase 

Keberhasilan 

Penyaringan 

Frame 

97,05 % 97,34 % 97,08 % 97,18 % 96,53 % 

Frame Rate 32 FPS 32 FPS 32 FPS 32 FPS 32 FPS 
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 Presentase keberhasilan pedeteksian pre-processing didapatkan dari keberhasilan 

sistem mengenali rambu lalu lintas melalui bentuk dan warnanya. Perbandingan dari 

frame masuk dengan sesungguhnya merupakan perbandingan frame yang berhasil 

melawati proses pre-processing dengan frame yang di-capture oleh kamera. Sedangkan 

presentase keberhasilan penyaringan frame merupakan presentase dari perbandingan dari 

frame masuk dengan sesungguhnya. 

Dari Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa sistem ini mampu menyaring frame hingga 

97.18%. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai yang dihasilkan oleh 

setiap pengujian yaitu open kernel, close kernel dan gaussian blur. Open dan close kernel 

merupakan sebuah matriks yang ukurannya ditentukan oleh user, sedangkan Gaussian 

blur memiliki beberapa level yang membedakan tingkat kabur dalam frame. 

Open dan close kernel dalam pengujian pertama diatur nilainya menjadi 5. 

Sedangkan Gaussian blur diatur menjadi tingkat 3. Dengan konfigurasi ini masih banyak 

noise yang masuk ke dalam segmentasi warna. Noise ini menyebabkan tidak efisiennya 

sistem dalam menyaring frame. 

Dalam pengujian kedua, open kernel diperbesar ukurannya menjadi 11*11 

sedangkan ukuran close kernel tetap 5*5. Sesuai dengan teori yang ada di Bab 2, 

konfigurasi ini dapat menyaring frame lebih baik dibandingkan dengan konfigurasi 

sebelumnya ini dikarenakan ukuran open kernel lebih besar dibandingkan dengan 

konfigurasi sebelumnya. Akan tetapi akurasi dari konfigurasi ini menurun dikarenakan 

oleh ukuran open kernel yang terlalu besar sehingga menyaring fitur penting dari frame. 

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan meningkatkan ukuran dari close kernel 

menjadi 11*11. Hasil dari Dengan konfigurasi ini akurasi dan tingkat efisien menyaring 

frame menurun menjadi 97.08% karena ukuran kernel yang terlalu besar mengakibatkan 

proses dilation tidak efektif dalam menambal lubang yang ada di antara pixel yang ada. 

Pada pengujian berikutnya tingkat blur dari gaussian blur ditingkatkan. Sesuai 

dengan teori yang ada, gaussian blur dapat mengurangi noise yang ada dalam frame 

sehingga didapatnya tingkat ke-efektifan deteksi serta penyaringan frame lebih baik 

dibandingkan dengan konfigurasi sebelumnya. Pengujian untuk pre-processing 

dilanjutkan dengan mengubah ukuran kernel pada morphological filter. 

Dalam pengujian terakhir dicoba ukuran open kernel 7*7. Akan tetapi hasil yang 

didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dimana seharusnya hasil efisiensi lebih baik 

dibandingkan konfigurasi 1 dan lebih buruk dibandingkan konfigurasi 2. Ketidak 
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sesuaian hasil dengan teori ini mungkin disebabkan oleh kondisi saat percobaan dimana 

rambu lalu lintas terlalu lama berada di depan kamera dibandingkan konfigurasi lainnya. 

Sesuai dengan teori yang ada dimana ukuran kernel semakin besar akan semakin 

mengurangi noise yang masuk kedalam citra, dapat dilihat bahwa konfigurasi optimal 

untuk pre-processing adalah seperti pengujian 4 dengan tingkat keberhasilan penyaringan 

97.18% dan akurasi pendeteksia 88%. 

 

4.2. Pengujian Waktu yang Dibutuhkan 

Pengujian waktu dari setiap kegiatan yang ada dalam sistem pendeteksian rambu 

lalu lintas didapatkan dari 

 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =  𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙 − 𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 (4.1) 

 

Tabel 4.2. menunjukkan hasil dari pengujian waktu dari kegiatan segmentasi 

warna, bentuk, mengirimkan frame serta sistem cerdas. 

 

Tabel 4.2. Pengujian Waktu Sistem Pendeteksian 

Kegiatan 
Waktu yang Dibutuhkan 

 (1 frame) YOLO 

Waktu yang Dibutuhkan 

 (1 frame) Faster R-CNN 

Segmentasi Warna 11.3 ms 

0.4 ms 

0.3 ms 

Segmentasi Bentuk 

Transfer File 

Sistem Cerdas 1.000 s  4.000 s 

Total Waktu yang dibutuhkan 1.012 s  4.012 s 

 

Dapat dilihat bahwa total waktu yang digunakan oleh sistem pendeteksi rambu 

lalu lintas dengan menggunakan pre-processing lebih besar dibandingkan dengan total 

waktu yang digunakan dalam sistem tanpa pre-processing. Akan tetapi, waktu yang di 

dapatkan ini adalah waktu yang digunakan oleh 1 frame saja. 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dihitung secara teoritis perbedaan waktu 

pemrosesan dengan dan tanpa pre-processing. Misalnya jika terdapat 10 frame dan hanya 

1 frame saja yang berisi rambu lalu lintas, maka perbandingan perhitungan tanpa dan 

dengan pre-processing adalah sebagai berikut. 
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Perhitungan 10 frame jika dikerjakan tanpa pre-processing: 

𝑇 (𝑠) =  1 𝑠 ∗ 10 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 

𝑇 (𝑠) = 10 𝑠 

T = time (waktu) 

s = second (detik) 

 

Jika dikerjakan tanpa menggunakan pre-processing, sistem pendeteksian rambu 

lalu lintas akan selesai memroses dalam waktu 10 detik. 

Perhitungan 10 frame jika dikerjakan dengan pre-processing akan berbeda 

karena hanya 1 frame saja yang perlu di kirim ke sistem cerdas untuk diproses sedangkan 

9 frame lainnya hanya diproses dalam pre-processing saja. Berikut adalah 

perhitungannya : 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑠) =  1 ∗ (𝑇𝑝𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 + 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠) + 9 ∗ (𝑇𝑝𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔) 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑠) =  1.0120 𝑠 ∗ 1 +  0.0120 𝑠 ∗ 9 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑠) =  1.0120 𝑠 + 0.108 𝑠 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑠) =  1.120 𝑠 

 

Pada percobaan berikut dilakukan pengujian dengan 10 frame di mana hanya 1 

frame yang terdapat rambu lalu lintas. Rata-rata waktu pengujian dapat dilihat pada Tabel 

4.3. Sedangkan hasil pengujian rinci dapat dilihat di lampiran 6 dan 7. 

 

Tabel 4.3. Pengujian Efisiensi Waktu  

Jenis Waktu yang dibutuhkan (s) 

Tanpa Pre-processing 6.333 

Dengan Pre-processing 3.079 

 

Hasil pengujian efisiensi waktu berbeda dengan perhitungan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena beberapa faktor meliputi kecepatan CPU saat 

memproses data setiap saat serta kecepatan TCP dalam mengirim frame dari client 

menuju ke server. Pengujian ini menunjukkan bahwa sistem dengan pre-processing 

memiliki waktu proses yang rata-rata 50% lebih cepat dibandingkan sistem tanpa pre-

processing. 
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4.3. Pengujian Model 

Pengujian model dilakukan dengan membandingkan nilai recall yang dihasilkan 

oleh program dari setiap dataset yang dihasilkan dalam proses latih. Model yang memiliki 

nilai recall tertinggi merupakan model yang paling akurat dibandingkan dengan model 

yang lainnya. 

Berikut adalah hasil perbandingan dari proses validasi yang dilakukan dalam 4 

proses pelatihan dataset dengan perbandingan 25% data validasi setiap prosesnya. 

 

Tabel 4.4. Data Recall Setiap Model 

ITERASI RECALL ITERASI RECALL 

1000 67.95% 8000 87.95% 

2000 84.10% 9000 88.21% 

3000 76.41% 10000 85.13% 

4000 83.08% 11000 96.41% 

5000 89.49% 12000 86.15% 

6000 75.64% 13000 88.97% 

7000 83.08%   

 

 Terdapat 2 parameter yang digunakan dalam Gambar 4.1. yaitu recall dan iterasi. 

Recall merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

akurasi dari model. Recall didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

(4.2) 

 

TP = True Positive  

(parameter dimana sistem dapat mendeteksi data rambu dengan benar) 

FN = False Negative 

(parameter dimana sistem dapat mendeteksi data bukan rambu dengan salah) 

 Nilai recall dari setiap model tentu bervariasi tergantung dengan jumlah citra yang 

sudah dilatih pada setiap iterasinya. Tentu saja semakin banyak citra yang dilatih maka 

semakin baik nilai recall-nya. Namun belum tentu mendapatkan hasil yang optimal. 

Tabel 4.4 menunjukkan data yang didapatkan dari proses recall yang dilakukan pada 

model yang didapatkan. 
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 Dari data yang didapatkan, dapat dibuat sebuah grafik recall vs iteration untuk 

memudahkan dalam proses analisa sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1. Validasi Model YOLO Latih 

 

Gambar 4.1 menandakan bahwa semakin lama model dilatih, maka hasil dari 

recall semakin tinggi. Akan tetapi, apabila model terlalu lama dilatih akan 

mengakibatkan adanya overfit. Overfit akan mengakibatkan model tidak cocok untuk 

digunakan dalam testing. 

Overfit merupakan sebuah kejadian dimana model itu terlalu sempurna untuk 

digunakan hanya kepada citra yang dilatih saja sehingga saat model digunakan untuk 

mendeteksi citra lain yang tidak ada dalam dataset, model akan kesulitan untuk 

menangani toleransi yang terjadi pada keadaan sebenarnya di luar model yang dibuat.  

 

4.4. Perbandingan YOLO dan CNN 

Pengujian dilakukan dengan 2 algoritma berbeda yaitu YOLO dan Faster R-

CNN untuk mendeteksi rambu lalu lintas. Tabel 4.5. menunjukkan hasil dari 

pengujian kedua algoritma. 

 

Tabel 4.5. Pengujian Algoritma 

Algoritma Frame Rate Akurasi 

YOLO 

(You Only Look Once) 
40,4 FPS 39% 

Faster R-CNN 20 FPS 83% 
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  Tabel 4.5 menunjukkan bahwa frame rate yang dihasilkan oleh algoritma YOLO 

2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Faster R-CNN. Selain jumlah jaringan yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan algoritma Faster R-CNN, hal ini juga dikarenakan YOLO 

hanya melihat citra sekali saja untuk mendeteksi objek yang ada di dalamnya. 

 Akurasi yang didapatkan dalam percobaan kali ini menunjukkan bahwa algoritma 

Faster R-CNN memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan lawannya 

dengan rata – rata akurasi 44% lebih baik. Dengan data yang sudah didapat, dapat 

disimpulkan bahwa masing – masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya 

sendiri. Dari hasil percobaan dapat dilihat bahwa, YOLO merupakan sebuah algoritma 

yang memiliki performa mendeteksi secara cepat akan tetapi kurang akurat dalam 

mendeteksi objek yang ada pada sebuah citra. Sebaliknya, Faster R-CNN merupakan 

sebuah algoritma yang memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi akan tetapi performa 

dalam mendeteksi secara real time sangat kurang. 

 

4.5. Pengujian Sistem dalam Kendaraan 

Pengujian dilakukan pada siang hari dengan kendaraan yang dilengkapi dengan 

kamera dan PC. Tingkat pencahayaan saat proses pengujian bervariasi mulai dari 150 lx 

– 240 lx. Kecepatan maksimal kendaraan adalah 60 km/jam karena medannya adalah 

perkotaan yang cukup padat sehingga tidak memungkinkan kendaraan melebihi batas 

kecepatan tersebut. 

Pengujian dimulai dari Universitas Kristen Satya Wacana lalu menuju Kemiri 2. 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi rambu lalu lintas dengan real 

time ±32 FPS walaupun akurasinya cukup kecil yaitu ±0.11 %. 
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Gambar 4.2. Hasil Pengujian Sistem Secara Live 

 

Karena rambu lalu lintas yang ada di Salatiga tidak terlalu banyak, maka 

pengujian dilakukan dengan metode lainnya yaitu mengunduh video dashcam dari 

YouTube lalu digunakan sebagai masukan sistem.  

 

Gambar 4.3. Pengujian Sistem dengan Masukan Berupa Video 
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  Pengujian kedua dilakukan dengan algoritma Faster R-CNN dan hasilnya sistem 

memiliki tingkat akurasi ±99 % dan mengalami lag spike seketika frame diproses di 

sistem cerdas. 

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi saat proses pengujian sistem 

secara live yaitu kualitas kamera yang kurang baik dalam menangkap gambar 

mempengaruhi hasil pendeteksian dari rambu lalu lintas. Kamera yang digunakan 

secara live yaitu Logitech Xtech juga mengalami permasalahan dimana kamera selalu 

mengalami backlight. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa sistem ini belum siap untuk 

diimplementasikan secara langsung ke kendaraan karena masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam tingkat akurasi sistem pendeteksi rambu lalu lintas. 

 


