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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Sistem peningkatan frame rate ini memiliki tingkat optimasi 16 kali lipat dengan 

menggunakan algoritma YOLO dibandingkan dengan sistem yang sudah ada. Sistem pre-

processing meliputi segmentasi warna dan bentuk dapat meningkatkan frame rate dari 

sistem pendeteksi rambu lalu lintas. Sistem ini bisa menyaring 97,34% frame yang masuk 

dengan akurasi mendeteksi warna dan bentuk rambu lalu lintas 88%. Dengan adanya 

penyaringan frame dalam sistem, beban kerja yang ada dalam sistem cerdas dapat 

berkurang sehingga frame rate dari sistem dapat meningkat.  

Dengan menggunakan algoritma YOLO, frame rate dapat meningkat dari 2 FPS 

menjadi 32 FPS sedangkan dengan menggunakan algoritma Faster R-CNN frame rate 

dapat meningkat dari 0,1 FPS menjadi 19 FPS. YOLO memiliki frame rate yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan Faster R-CNN akan tetapi tingkat akurasinya cukup rendah 

dibandingkan dengan lawannya.  

 

5.2. Saran Pengembangan 

 Penelitian kedepannya dapat melibatkan Graphics Processing Unit agar frame 

rate yang dihasilkan dapat lebih tinggi. Dengan kecepatan processing yang lebih tinggi 

sistem dapat lebih banyak memproses tugas dalam satu waktu sehingga frame yang di 

olah lebih banyak dibandingkan dengan CPU. GPU memiliki performa yang lebih baik 

karena GPU dapat melakukan parallel processing dengan jumlah core-nya yang jauh 

melebihi CPU sehingga dalam melakukan proses training dan testing, GPU dapat 

membagi data yang akan diproses ke dalam core – core-nya kemudian hasilnya 

merupakan compilation dari core – core tersebut. dengan menggunakan algoritma Faster 

R-CNN untuk mendeteksi rambu lalu lintas dengan akurasi yang cukup tinggi. 

 Kamera yang digunakan dalam penerapan di kendaraan harus kamera yang dapat 

menghadapi permasalahan saat terjadinya backlight yaitu sebuah kejadian dimana sinar 

matahari terletak tepat di depan kamera sehingga menimbulkan hasil yang gelap dari 

kamera dalam merekam keadaan sekitar kendaraan. Kedepannya, dapat digunakan 

kamera yang bisa diatur angle-nya melalui remote sehingga kamera dapat mengambil 

angle yang maksimal dalam kendaraan bermotor apapun. 

 


