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INTISARI
IMPLEMENTASI METODE BLOB DETECTION UNTUK
MENGATASIKEMACETAN PADA PERSIMPANGAN LAMPU MERAH

Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengendalikan arus lalu
lintas terpasang di persimpangan jalan dan tempat penyebrangan pejalan kaki. Pada
kota-kota besar seperti Yogyakarta masih terdapat banyak masalah yang terjadi
pada arus lalu lintas seperti di beberapa titik di Yogyakarta. Kondisi jam sibuk pada
kota-kota besar seperti Yogyakarta yaitu pagi dan sore ketika jam kerja ataupun saat
anak pulang ataupun pergi sekolah. Peristiwa ini menggambarkan bahwa sistem
lalu lintas kurang efektif. Masalah ini membuat salah satu persimpangan dengan
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lalu lintas kendaraan yang lebih padat akan menghasilkan kepadatan kendaraan
yang panjang sehingga menghasilkan kemacetan.

Metode Blob Detection adalah metode untuk mendeksi suatu kendaraan
pada pesimpangan lampu merah, sehingga output dari metode ini adalah semua
kendaraan pada persimpangan. Kemudian dari hasil deteksi akan melalui tahap
zona dimana objek kendaraan akan terdeteksi secara otomatis di dalam zona – zona
yang telah ditentukan menurut kepadatan pada persimpangan dengan keluaran
lampu hijau yang diatur berdasarkan kepadatan kendaraan. Penelitian ini
menggunakan beberapa sampel video dari kepadatan antrian lalu lintas pada
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persimpangan lampu merah di Yogyakarta.

Penelitian ini berhasil menghitung kepadatan kendaraan pada persimpangan
lampu merah dan juga memberikan informasi lampu hijau yang diatur secara
otomatis. Setelah dibuat dan diuji dengan data yang telah dikumpulkan, sistem
memiliki tingkat keberhasilan sebesar 50%.
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INTISARI
IMPLEMENTASI METODE BLOB DETECTION UNTUK
MENGATASIKEMACETAN PADA PERSIMPANGAN LAMPU MERAH

Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengendalikan arus lalu
lintas terpasang di persimpangan jalan dan tempat penyebrangan pejalan kaki. Pada
kota-kota besar seperti Yogyakarta masih terdapat banyak masalah yang terjadi
pada arus lalu lintas seperti di beberapa titik di Yogyakarta. Kondisi jam sibuk pada
kota-kota besar seperti Yogyakarta yaitu pagi dan sore ketika jam kerja ataupun saat
anak pulang ataupun pergi sekolah. Peristiwa ini menggambarkan bahwa sistem
lalu lintas kurang efektif. Masalah ini membuat salah satu persimpangan dengan
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lalu lintas kendaraan yang lebih padat akan menghasilkan kepadatan kendaraan
yang panjang sehingga menghasilkan kemacetan.

Metode Blob Detection adalah metode untuk mendeksi suatu kendaraan
pada pesimpangan lampu merah, sehingga output dari metode ini adalah semua
kendaraan pada persimpangan. Kemudian dari hasil deteksi akan melalui tahap
zona dimana objek kendaraan akan terdeteksi secara otomatis di dalam zona – zona
yang telah ditentukan menurut kepadatan pada persimpangan dengan keluaran
lampu hijau yang diatur berdasarkan kepadatan kendaraan. Penelitian ini
menggunakan beberapa sampel video dari kepadatan antrian lalu lintas pada
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persimpangan lampu merah di Yogyakarta.

Penelitian ini berhasil menghitung kepadatan kendaraan pada persimpangan
lampu merah dan juga memberikan informasi lampu hijau yang diatur secara
otomatis. Setelah dibuat dan diuji dengan data yang telah dikumpulkan, sistem
memiliki tingkat keberhasilan sebesar 50%.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengendalikan arus lalu
lintas terpasang di persimpangan jalan dan tempat penyebrangan pejalan kaki.
Lampu ini menandakan kesempatan bagi kendaraan harus berjalan dan berhenti dari
berbagai arah secara bergantian. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pergerakan
pada kendaraan dari berbagai arah secara bergantian sehingga tidak menggangu
arus lalu lintas. Pada kota-kota besar seperti Yogyakarta masih terdapat banyak
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masalah yang terjadi pada arus lalu lintas seperti di beberapa titik di Yogyakarta.
Kondisi jam sibuk pada kota-kota besar seperti Yogyakarta yaitu pagi dan sore
ketika jam kerja ataupun saat anak pulang ataupun pergi sekolah, dimana terjadi
kepadatan kendaraan yang meningkat menuju ke dalam kota namun ke arah
sebaliknya akan terpantau lancar dikarenakan banyak penduduk yang masuk ke
dalam kota.

Permasalahan yang timbul dari gambaran pada paragraf di atas adalah
adanya kepadatan pada salah satu persimpangan lampu merah sehingga
menimbulkan kemacetan. Peristiwa ini menggambarkan bahwa sistem lalu lintas
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kurang efektif. Masalah ini membuat salah satu persimpangan dengan lalu lintas
kendaraan yang lebih padat akan menghasilkan kepadatan panjang sehingga
menghasilkan kemacetan yang panjang. Kemacetan tersebut tentunya akan
menggangu lalu lintas kendaraan yang lain.
Seiring perkembangan jaman disertai perkembangan teknologi informasi
yang sangat pesat penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan
topik penelitian, dimana penelitian ini akan dilaksanakan dengan membuat suatu
simulasi persimpangan pada lampu merah, kemudian sistem yang dapat
menentukan kepadatan yang terjadi pada setiap persimpangan, dan dengan metode
blob detection sebagai pendekteksian kendaraan yang berada di setiap
persimpangan.
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1.2. Rumusan Masalah
Masalah yang ingin penulis teliti adalah seberapa tingkat keberhasilan
penerapan Blob Detection untuk mendeteksi kendaraan dan mengatasi kemacetan
yang terjadi pada setiap persimpangan.
1.3. Batasan Masalah
Batasan-batasan yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Sistem ini hanya dibatasi sampai simulasi, tidak termasuk implementasi
pada jalan raya.
2. Video yang diambil menggunakan drone.
3. Pengambilan data hanya dilakukan pada siang dan sore hari.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan metode blob detection untuk mendeteksi sebuah kendaraan.
2. Menentukan durasi lampu hijau berdasarkan kepadatan kendaraan.
1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat menentukan kepadatan kendaraan pada persimpangan lampu
merah.
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2. Sistem secara otomatis dapat mengatur waktu tunggu pada lampu
persimpangan berdasarkan kepadatan pada lampu merah.
1.6. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan sebagai langkah-langkah untuk pemecahan
masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1.6.1. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang diperlukan
dalam penelitian melalui artikel-artikel dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan
metode Blob Detection. Selain itu teori pendukung yang dipelajari antara
pengetahuan mengenai citra digital dan Computer Vision.
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1.6.2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara memasang kamera pada
persimpangan menggunakan kondisi yang ada pada batasan masalah.
1.6.3. Analisis Rancangan Sistem
Analisa terhadap perancangan sistem yang akan di bangun, metode yang
akan digunakan, memilih bahasa pemrograman, dan fungsionalitasnya.
1.6.4. Implementasi
Melakukan tahap pre-processing pada tiap citra yang sebelumnya telah di
ambil untuk dilakukan proses rendering Blob Detection agar dapat melihat panjang
antrian kendaraan lampu merah.
1.6.5. Evaluasi
Tahap
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evaluasi

keakuratannya.

hasil

sistem

yang

dibangun

untuk

menganalisa

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti untuk mengerjakan
laporan tugas akhir ini sesuai dengan ketentuan dari buku panduan penulisan tugas
akhir. Peneliti akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:
Bab 1: Pendahuluan

Pada bab pertama, peneliti membahas mengenai latar belakang,rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan yang dicapai peneliti dan metodologi penelitian
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yang digunakan oleh peneliti.
Bab 2: Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua, peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan
landasan teori. Pada tinjauan pustaka berisi beberapa penelitian yang serupa dan
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan landasan teori
berisi dasar teori-teori yang digunakan dan mendukung penelitian yang dibuat oleh
peneliti.
Bab 3 : Perancangan Sistem
Pada bab ketiga, peneliti menjelaskan mengenai perancangan sistem yang
akan dibuat. Bab ini terdiri dari bagaimana tahapan-tahapan pembangunan sistem,
rancangan data pelatihan, rancangan sistem, serta rancangan pengujian dari sistem.
Bab 4: Implementasi dan Analisis Sistem
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Pada bab keempat, peneliti menjelaskan mengenai hasil implementasi yang
telah dilakukan. Hasil yang akan didapatkan dapat berupa hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti dan dari hasil tersebut, peneliti juga akan menganalisis
hasil penelitian.
Bab 5: Kesimpulan
Pada bab kelima, peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil
maupun analisa penelitian yang telah dibuat oleh peneliti dan saran. Kesimpulan
berisi tentang hasil keseluruhan yang telah didapatkan selama penelitian
berlangsung. Sedangkan saran dapat berupa sesuatu hal yang dapat dikembangakan
dari penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian yang akan mendatang.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis mengalami kendala yang
ditemukan saat pembuatan sistem, namun penulis berhasil menerapkan semua
proses yang menjadi rencana awal pembuatan sistem untuk mengatasi kemacetan
pada persimpangan lampu merah dan penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu
citra kendaraan yang berwarna hitam memiliki pengaruh saat memasuki tahap
thresholding karena citra tersebut memiliki nilai dibawah nilai t yang telah
ditentukan secara statis sehingga dianggap sebagai background oleh sistem.
Kemudian hasil penelitian yang penulis buat dari jumlah data sebanyak 21 video
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ditemukan 11 data yang berhasil di deteksi oleh sistem dan memiliki tingkat
keberhasilan sebesar 52%.

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh metode Blob Detection yaitu tidak dapat
mendeteksi objek kendaraan jika kepadatan yang terjadi sudah terlalu padat.

5.2 Saran

Sistem yang telah dibuat oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan
namun sistem ini masih dapat dimaksimalkan sehingga mendapatkan hasil yang
lebih akurat, adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai
berikut.
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1. Menggunakan metode tambahan yang dapat membedakan objek dan
background agar mendapatkan hasil pre-processing yang lebih akurat.
2. Perlu adanya penambahan fitur object detection sehingga dapat menentukan
objek kendaraan yang lebih optimal.
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