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ABSTRACT 
Traffic plays an important role in daily life. To avoid vehicles accumulation and traffic congestion, we need an adaptive 
traffic signal control system. Traffic condition can be captured using a video camera and then will be processed using 
Principal Component Analysis (PCA) method. In recognizing an object, PCA first needs some kind of training such as 
haar training. After the number of cars at the intersections is known by PCA method, data are processed using 
Distributed Constraint Satisfaction Problem (DCSP) method. DCSP method is used to determine the best length of time 
under the circumstances for each traffic signal at the intersection. Prototype architecture of distributed traffic system can 
be divided into three major components: video camera sensor, traffic engine which can be either a computer or 
BeagleboardTM, and traffic signal board. The experimental results show that the vehicle counting system has been able to 
achieve high level of correctness, above 0.900 for input video in sunny weather conditions and above 0.700 for input 
video in cloudy weather conditions. 
Keywords: Vehicle Recognition & Tracking, Principal Component Analysis (PCA), Video Processing, Distributed Traffic 
Signal Control System, BeagleBoardTM Implementation. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Lalu lintas adalah sumber kehidupan masyarakat karena merupakan tulang punggung arus modal, logistik, informasi, dan 
berbagai kegiatan masyarakat. Lalu lintas memegang peranan yang cukup penting dalam stabilitas sosial, pembangunan, 
dan peningkatan kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya lalu lintas adalah kemacetan 
lalu lintas. Kemacetan lalu lintas menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya terbuangnya waktu dan tenaga 
pengguna jalan raya, terlambatnya pengiriman barang dan kebutuhan, terbuangnya bahan bakar, timbulnya polusi, dan 
sebagainya. Kemacetan di seluruh pelosok Jakarta mengakibatkan kerugian seluruh warga mencapai Rp 28,1 triliun per 
tahun. Dari total kerugian itu, kerugian akibat bahan bakar minyak yang terbuang mencapai Rp 10,7 triliun, waktu 
produktif yang hilang Rp 9,7 triliun, kerugian pemilik angkutan umum  Rp 1,9 triliun, dan kerugian kesehatan Rp 5,8 
triliun[4]. 
 
Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas adalah dengan membuat sistem 
pengaturan lampu lalu lintas. Sistem pengaturan lampu lalu lintas yang digunakan saat ini masih menggunakan sistem 
stand-alone, dimana lama waktu untuk lampu merah dan lampu hijau diatur secara manual oleh petugas. Dalam sistem 
pengaturan lalu lintas tersebut lama waktu lampu merah dan lampu hijau untuk suatu ruas jalan diatur secara konstan, 
sehingga sistem tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lalu lintas yang sedang terjadi, dengan kata lain sistem 
tidak bersifat adaptif. Desain dari Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Desain dari Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas 

 
Dalam sistem pengaturan lampu lalu lintas yang adaptif, perolehan informasi kepadatan arus lalu lintas merupakan 
masalah yang sangat penting. Saat ini sudah cukup banyak kamera video yang dipasang di persimpangan-persimpangan. 
Akan tetapi kamera tersebut baru sebatas memantau keadaan (monitoring) dan tidak memberikan kontribusi terhadap 
sistem pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan-persimpangan.  
 
Metode Principal Component Analysis (PCA) dapat digunakan untuk mengenali kendaraan dari gambar yang ditangkap 
oleh kamera video. Metode Distributed Constraint Satisfaction Problem (DCSP) merupakan metode yang dapat 
digunakan untuk pengaturan lampu lalu lintas yang dapat berkomunikasi untuk berbagi data dan bekerja sama. Penelitian 
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ini menjelaskan penerapan PCA untuk memperoleh keluaran (output) berupa jumlah kendaraan dengan masukan (input) 
berupa data video dari kamera dan penerapan DCSP untuk menentukan keluaran lama waktu lampu lalu lintas dengan 
masukan berupa data jumlah kendaraan. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.  
1) Membuat implementasi prototipe sistem pengaturan lampu lalu lintas terdistribusi. 
2) Mengetahui tingkat keakuratan dari hasil pengembangan sistem. 
3) Membantu memberikan sumbangan terhadap bidang teknologi dan informasi yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi orang lain. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang berusaha ditangani dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1) Implementasi prototipe sistem pengaturan lampu lalu lintas terdistribusi. 
2) Implementasi pengenalan dan penjejakan kendaraan berbasis pemrosesan video pada sistem pengaturan lampu lalu 

lintas terdistribusi. 
3) Tingkat ketepatan dari hasil pengembangan sistem. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Terdistribusi 
Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Terdisitribusi adalah sebuah sistem pengaturan lampu lalu lintas yang ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan akan kinerja pengaturan lampu lalu lintas yang cerdas dan dapat bersifat adaptif terhadap 
kondisi lalu lintas[7]. Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Terdistribusi memiliki kemampuan untuk dapat memahami 
kondisi jalan dengan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA). Metode ini mampu mengenali 
kendaraan dari gambar yang ditangkap oleh kamera video yang diarahkan ke jalan raya untuk memantau keadaan jalan. 
Sistem kemudian menentukan keluaran lama waktu lampu lalu lintas menggunakan metode Distributed Constraint 
Satisfaction Problem (DCSP). 
 
2.2 Penjejakan Objek 
Metode Jarak Euclidian digunakan untuk menentukan asosiasi antar objek, sehingga pada frame selanjutnya jika 
ditemukan objek dengan posisi dan juga ukuran yang paling mirip maka dapat diputuskan objek tersebut adalah objek 
dengan id yang sama pada frame berikutnya. Berikut adalah persamaan metode jarak Euclidian untuk mengevaluasi 
koordinat dan besar objek. 

                                          (1) 
                                          (2) 
Keterangan: 
x1 = Koordinat bidang kartesius x pada frame 
sebelumnya. 
x2 = Koordinat bidang kartesius x pada saat ini. 
y1 = Koordinat bidang kartesius y pada frame 
sebelumnya. 

y2 = Koordinat bidang kartesius y pada saat ini. 
w1 = Lebar objek pada frame sebelumnya. 
w2 = Lebar objek pada saat ini. 
h1 = Tinggi objek pada frame sebelumnya. 
h2 = Tinggi objek pada saat ini. 

 
Metode-metode penjejakan yang menjadi referensi terdapat pada [8], [12], dan [13]. Menjejaki posisi objek yang benar 
dilakukan dengan menjejaki state tersebut dengan menggunakan Kalman filter, metode matematika yang diambil dari 
nama Rudolf E. Kalman. Tujuannya adalah untuk menggunakan pengukuran yang diamati dari waktu ke waktu yang 
mengandung noise (variasi acak) dan ketidakakuratan lainnya, dan menghasilkan nilai-nilai yang cenderung lebih dekat 
dengan nilai sebenarnya dari pengukuran dan nilai-nilai yang terkait dihitung. Dengan menggunakan filter ini, penjejakan 
dilakukan dengan menggunakan informasi dari blob saat ini dan state atau keadaan objek sebelumnya untuk menciptakan 
perkiraan keadaan atau state baru dari objek[1]. Dengan menggabungkan perkiraan dengan informasi tambahan dari state 
yang ada, peningkatan akurasi dari penjejakan dapat dicapai secara menyeluruh. 
 
2.3 Principal Component Analysis (PCA) 
Principal Component Analysis (PCA) atau analisis komponen utama adalah suatu prosedur matematika yang mengubah 
beberapa variabel yang mungkin berkorelasi ke dalam sejumlah kecil variabel tidak berkorelasi yang disebut principal 
component (komponen utama). Komponen utama pertama menghitung sebanyak apa variabilitas dalam data yang 
mungkin dan setiap komponen yang meneruskannya juga menghitung sebanyak apa variabilitas yang tersisa dan 
memungkinkan[1].  

 
PCA mencari suatu model komputasi yang paling tepat menggambarkan suatu objek dengan mengekstrak informasi yang 
paling relevan yang terkandung dalam objek tersebut[1]. Pendekatan eigenvector pada metode PCA, dimana sekelompok 
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kecil dari karakteristik gambar digunakan untuk menggambarkan variasi antara gambar objek tertentu[10]. PCA memiliki 
beberapa kelemahan, di antaranya sebagai berikut: 

1. Translation variant, yaitu jika gambar berpindah atau bergeser maka PCA tidak akan mengenali objek. 
2. Scale variant, yaitu jika gambar diubah skala atau ukurannya, gambar akan lebih sulit untuk dikenali. 
3. Background variant, yaitu jika latar belakang berubah maka sistem akan lebih sulit untuk mengenali objek.  
4. Lighting variant, yaitu jika intensitas cahaya berubah maka akurasi pengenalan objek akan berkurang. 

 
Selain memiliki kelemahan tersebut, PCA memiliki beberapa keunggulan yang dapat dipertimbangkan agar metode ini 
digunakan dalam mengenali objek. PCA memiliki kecepatan yang tinggi dan hanya memerlukan memori yang kecil. 
Secara mendasar PCA menjalankan reduksi dimensi. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas, kita harus 
melakukan beberapa langkah pra proses untuk memanfaatkan metode PCA untuk mengenali objek, dalam studi ini 
adalah kendaraan[1]. 
 
2.4 Haar Training 
Haar training adalah proses pelatihan yang digunakan untuk mendeteksi objek kompleks dalam gambar atau video 
stream. Haar training merupakan salah satu pendekatan pelatihan dengan model statistik dengan menggunakan 
serangkaian gambar negatif, yaitu gambar yang tidak mengandung objek yang akan dikenali (misalnya latar belakang 
atau objek lain yang tidak relevan) dan serangkaian gambar positif, yaitu gambar yang mengandung objek yang akan 
dikenali (dalam penelitian ini adalah mobil). Hal ini bertujuan untuk mengekstrak ciri khas dan karakteristik suatu benda. 
Haar training akan menghasilkan sebuah file berisi fitur-fitur khas suatu objek gambar yang disebut classifier atau 
pengklasifikasi[9]. Haar training biasa dilakukan untuk mendeteksi objek-objek spesifik, contohnya pendeteksian wajah 
manusia. 
 
Secara garis besar setidaknya ada empat jenis gambar yang diperlukan untuk melakukan proses haar training. Keempat 
jenis gambar tersebut adalah sebagai berikut[11]. 

1. Gambar positif, yaitu gambar yang hanya berisikan objek yang ingin dilatih. 
2. Gambar negatif, yaitu gambar latar belakang yang sama sekali tidak ada objek positif di dalamnya. 
3. Contoh gambar positif, yaitu gambar latar belakang yang juga memuat objek positif di dalamnya. 
4. Contoh gambar negatif, yaitu gambar latar belakang yang sama sekali tidak ada objek positif di dalamnya. Contoh 

gambar negatif boleh sama dengan gambar negatif, namun sebaiknya menggunakan gambar yang berbeda. 

 
Gambar 2. Contoh Gambar Positif Untuk Sistem Pendeteksian Mobil 

 
2.5 Distributed Constraint Satisfaction Problem (DCSP) 
Distributed Constraint Satisfaction Problem (DCSP) adalah pencarian nilai variabel-variabel yang terdistribusi dari suatu 
masalah yang hasilnya didapatkan dari kombinasi yang bersesuaian. Permasalahan pencarian kombinasi tersebut banyak 
ditemukan pada bidang kecerdasan buatan dan analisis pola, termasuk pada masalah penjadwalan dan perencanaan. 
Constraint Satisfaction Problem (CSP) didefinisikan sebagai V, D, dan C, dimana V merupakan himpunan variabel, D 
merupakan himpunan nilai yang akan dimasukkan ke variabel, dan C adalah himpunan batasan yang diperlukan oleh 
variabel. DCSP, suatu CSP yang terdistribusi, adalah CSP yang variabel-variabel dan batasan-batasannya terdistribusi di 
antara banyak agen. DCSP terdiri dari[3]: 
1. Suatu himpunan agen, 1,2,…, k, 
2. Suatu himpunan CSP, P1, P2, … Pk, dimana Pi merupakan milik dari agen i dan terdiri dari: 

- Himpunan variabel lokal yang nilainya dikendalikan oleh agen i. 
- Himpunan batasan intra-agen, masing-masing didefinisikan melalui variabel lokal agen i. 
- Himpunan batasan inter-agen, yang masing-masing didefinisikan melalui variabel lokal agen i dan variabel lokal 

agen lainnya. 
Berbagai macam aplikasi permasalahan pada sistem multi-agen, misalnya masalah alokasi sumber yang terdistribusi, 
masalah penjadwalan yang terdistribusi, tugas interpretasi yang terdistribusi, dan tugas pemeliharaan kebenaran multi-
agen dapat direpresentasikan dengan menggunakan DCSP. 
 
3. Metode Penelitian 
3.1 Proses Penghitungan Mobil 
Agar prototipe dapat bekerja dengan baik, setidaknya ada dua aspek yang harus terpenuhi. Pertama, setiap komponen 
dari prototipe ini bekerja dengan baik. Kedua setiap komponen dari prototipe dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga 
tahap demi tahap dapat dilakukan dengan lancar dan berkesinambungan. Secara garis besar alur kerja prototipe adalah 
seperti yang terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Alur Kerja Prototipe Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Terdistribusi 

 
Komponen pertama adalah sensor kamera video. Komponen ini bertugas untuk mengambil gambar keadaan lalu lintas di 
setiap persimpangan pada setiap jalur. Komponen ini sangat penting karena setiap pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh engine lalu lintas bergantung dari kepadatan lalu lintas yang keadaannya diketahui dari hasil pengambilan 
gambar melalui komponen ini. 
 
Komponen kedua adalah engine lalu lintas. Komponen ini adalah otak dari segala keputusan yang akan diambil. Setelah 
komponen pertama memberikan hasil pengambilan video, komponen kedua akan mencari jumlah kendaraan di setiap 
jalur persimpangan dari keadaan lalu lintas, lalu komponen ini akan mengolah data tersebut dalam proses penghitungan 
Distributed Constraint Statisfaction Problem (DCSP) untuk menghasilkan waktu lampu lalu lintas terbaik. 
 
Hasil penghitungan DCSP yang dihasilkan oleh engine lalu lintas kemudian akan dikirim ke komponen terakhir, yaitu 
pengendali lampu lalu lintas. Pengendali lampu lalu lintas bertugas memberikan sinyal kepada lampu lalu lintas secara 
langsung dan melakukan perhitungan sesuai data yang diberikan oleh engine.  
 
3.2 Interaksi Antar Komponen Prototipe 
Salah satu aspek yang harus dipenuhi agar prototipe dapat bekerja dengan baik adalah adanya interaksi yang baik antara 
satu komponen prototipe dengan komponen yang lain. Setiap komponen harus dapat mengakses data yang dibutuhkan 
dari komponen lain. Begitu juga suatu komponen juga harus bisa mengirimkan data yang dibutuhkan oleh komponen 
lain. Komponen dari prototipe adalah kamera, engine, pengendali lalu lintas, dan papan lampu lalu lintas. Satu 
persimpangan didefinisikan sebagai satu unit yang memiliki kamera, lampu lalu lintas, dan penghitung (counter) lama 
menyalanya lampu lalu lintas. 
 
4. Hasil Implementasi 
4.1 Implementasi Prototipe 
Prototipe mengasumsikan persimpangan jalan terdiri dari empat jalur. Selanjutnya, diasumsikan bahwa pada satu siklus 
pertama, prototipe sistem pengaturan lampu lalu lintas terdistribusi ini belum bekerja. Hal tersebut karena sistem perlu 
mengambil data jumlah kendaraan terlebih dahulu untuk siklus selanjutnya. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa 
yang dimaksud kendaaraan adalah kendaraan jenis mobil, termasuk  bus, truk dan sebagainya. 
 
4.2 Arsitektur dan Komponen Prototipe 
Secara garis besar, arsitektur prototipe sistem lampu lalu lintas terdistribusi dapat dibagi menjadi tiga komponen besar 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Arsitektur Prototipe Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Terdistribusi 

 
Komponen–komponen prototipe sistem pengaturan lampu lalu lintas terdistribusi terdiri dari modul perangkat keras dan 
modul perangkat lunak. Modul perangkat keras dari prototipe merupakan modul yang berupa alat yang dibuat dengan 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                     KNS&I11-039 

253 
 

merakit komponen-komponen yang lebih kecil ataupun alat jadi yang sudah siap digunakan. Modul perangkat keras dari 
prototipe ini meliputi kamera, engine, dan pengendali lampu lalu lintas. 
 
Kamera bertugas untuk mengambil gambar keadaan lalu lintas pada setiap jalur di suatu persimpangan. Kamera yang 
digunakan pada prototipe ini adalah webcam Logitech QuickCamTM Connect 1,3 MegaPixel. Engine bertugas menerima 
gambar yang diberikan oleh kamera untuk lalu mengolah data tersebut sehingga jumlah kendaraan dapat diketahui. 
Selain itu komponen engine juga bertugas menghitung lama waktu lampu lalu lintas di setiap jalur dengan metode 
Distributed Constraint Statisfaction Problem (DCSP). Engine yang digunakan dalam prototipe ini adalah laptop DELL 
XPS M1330 dengan spesifikasi prosesor Core 2 Duo 2,5 GHz, memori RAM 3 Gb, kartu grafis nVidia GeForce Go 
8400M GS, dan sistem operasi Linux Ubuntu 9.10 Karmic Koala. Engine lain yang digunakan pada prototipe ini adalah 
BeagleBoardTM dengan spesifikasi prosesor ARM Cortex-A8 core 720 MHz, memori RAM 256MB, dan sistem operasi 
Linux Armstrong[2]. 

 
Gambar 5. Logitech QuickCamTM Connect, DELL XPS M1330, dan BeagleBoardTM 

 
Komponen pengendali lampu lalu lintas merupakan komponen yang bertugas mengatur penyalaan lampu lalu lintas 
beserta penghitungnya (counter) di setiap jalur pada suatu persimpangan berdasarkan informasi yang dikirim oleh engine. 
Sistem pengendali lampu lalu lintas ini terdiri dari papan pengendali dan papan lampu lalu lintas. Papan pengendali berisi 
rangkaian sistem minimum mikrokontroler AVR ATMega32. Dalam menyusun sistem minimum ini penulis juga 
menggunakan IC tambahan AVR ATMega8 yang berperan sebagai protocol untuk berkomunikasi dengan device lain. 
Pada prototipe ini IC AVR Atmega8 berperan sebagai protocol dalam komunikasi antara mikrokontroler AVR 
ATMega32 dengan engine. Papan Lampu Lalu Lintas berisi lampu lalu lintas dan tiga seven segment. Papan ini berfungsi 
sebagai miniatur lampu lalu lintas. 
 
Modul perangkat lunak dari prototipe merupakan modul yang berupa berkas berisi program, baik sebatas sebagai 
protokol ataupun aplikasi untuk mengendalikan modul perangkat keras sehingga dapat bekerja sesuai yang diharapkan. 
Modul perangkat lunak dari prototipe ini di antaranya program penghitungan kendaraan dan penentuan sinyal lampu lalu 
lintas dan program pengendali sinyal lampu lalu lintas beserta penghitung (Counter). Program Penghitungan Kendaraan 
dan Penentuan Sinyal Lampu Lalu Lintas merupakan program yang mengendalikan engine untuk melakukan 
penghitungan kendaraan dan menentukan sinyal lampu lalu lintas untuk setiap jalur pada persimpangan. 
 
Dalam melakukan penghitungan kendaraan, program melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap objek-objek yang 
dianggap kendaraan dengan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA). Dalam melakukan pengenalan 
objek kendaraan, program membutuhkan cascading file, sedangkan dalam melakukan penentuan sinyal lampu lalu lintas 
di setiap jalur program menggunakan metode Distributed Constraint Satisfaction Problem (DCSP). Program ini ditulis 
dengan menggunakan bahasa C dengan menggunakan pustaka (library) OpenCV[6]. Program pengendali sinyal lampu 
lalu lintas beserta penghitung (Counter) merupakan program yang digunakan oleh IC ATMega32 pada papan pengendali 
lampu lalu lintas untuk menyalakan lampu lalu lintas pada setiap jalur secara langsung sekaligus melakukan 
penghitungan menurun (down counting). Program ini ditulis dengan menggunakan bahasa C dengan kompiler dari 
aplikasi gcc-avr yang menggunakan pustaka avrlibs. Aplikasi avr-gcc juga ada terdapat versi Windows dengan nama 
WinAVR. Hasil prototipe yang dibuat dan diagram keterhubungan antar komponen dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Penjelasan Komponen Penyusun Prototipe dan Keterhubungan Komponen Dalam Sistem 
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5. Uji Coba dan Evaluasi 
Parameter-parameter yang dilakukan pada uji coba sistem pendeteksian dan penghitungan mobil adalah keadaan cuaca, 
yaitu cerah dan mendung, dan kepadatan lalu lintas, yaitu macet, lancar, dan ramai. Eksperimen dilakukan pada 
kumpulan data (data set) dengan format video AVI yang dianggap mewakili live streaming dari CCTV lalu lintas. Video 
streaming ini diambil pada jalan raya di daerah sekitar Bintaro dan Bumi Serpong Damai. Dari hasil eksperimen, 
prototipe yang ada saat ini secara garis besar telah berhasil melakukan hal-hal berikut. 

1. Menjalankan program pengenalan dan penghitungan mobil dengan menggunakan metode PCA pada 
BeagleBoardTM atau komputer PC dengan input dari video AVI atau dari kamera video webcam. 

2. BeagleBoardTM atau PC dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler untuk menampilkan hasil penghitungan 
DCSP. 

3. Mikrokontroler kemudian meneruskan komunikasi ke papan lalu lintas untuk menampilkan hasil penghitungan 
pada seven segment dan melakukan penghitungan mundur seperti tampilan lampu lalu lintas pada umumnya. 

 
Gambar 7. Tampilan Prototipe Lampu Lalu Lintas Ketika Sedang Berjalan 

 
5.1 Hasil Penghitungan Kendaraan pada Berbagai Kondisi Cuaca dan Keadaan Lalu Lintas 
Tabel 1 menunjukkan hasil penghitungan kendaraan pada berbagai kondisi cuaca dan keadaan lalu lintas. Pengaturan 
FPS (Frames per Second) yang digunakan adalah 1 FPS, yaitu interval pendeteksian per 0.03 detik atau pengolahan data 
dilakukan pada setiap frame yang ada pada video. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah masuk ke dalam 
karakteristik sistem waktu nyata (real-time). Grafik ketepatan pendeteksian dan penjejakan kendaraan menggunakan 
PCA dan Euclidean Distance dapat dilihat pada Gambar 8. 
 

Tabel 1. Tabel Hasil Penghitungan Kendaraan Pada Berbagai Kondisi Cuaca dan Keadaan Lalu Lintas 
Kondisi Cuaca dan 

Lalu Lintas 
Penghitungan 
Manual (PM) 

Penghitungan PCA + 
Tracking Euclidean 

Distance (PPT) 

Perbedaan  
(D) =  

| PPT - PM | 

Rasio  
(R) = D/PM 

Ketepatan 
(C) = 1 - R 

Cuaca Cerah dan kondisi Macet 87 84 3 0.0345 0.966 
Cuaca Cerah dan kondisi Ramai 102 109 7 0.0686 0.931 
Cuaca Cerah dan kondisi Ramai 128 120 8 0.0625 0.938 
Cuaca Mendung dan kondisi 
Ramai 58 42 16 0.2759 0.724 

 

 
Gambar 8. Hasil Pendeteksian dan Penjejakan Kendaraan Menggunakan PCA dan Euclidean Distance 

 
Hasil pendeteksian dan penjejakan kendaraan menggunakan PCA dan Euclidean Distance pada cuaca cerah kondisi 
macet memiliki ketepatan 0.966, cuaca cerah kondisi ramai memiliki ketepatan 0.931, cuaca cerah kondisi ramai 
memiliki ketepatan 0.938, dan cuaca mendung kondisi lancar memiliki ketepatan 0.724. Seperti yang terlihat pada 
Gambar 8, semua video yang memiliki kondisi cuaca cerah memiliki ketepatan yang sangat baik, yaitu diatas 0.900 
sedangkan khusus untuk video dengan cuaca mendung berada pada ketepatan diatas 0.700. 
 
6. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini, kami dapat menyimpulkan prototipe sistem pengaturan lampu lalu lintas terdistribusi dapat 
dibuat dengan komponen-komponen di antaranya terdiri dari kamera, engine menggunakan laptop dan BeagleBoardTM, 
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dan sistem pengendali yang menggunakan mikrokontroller ATMega32 dan ATMega8. Peningkatan kemampuan 
pengenalan dan penjejakan kendaraan telah dapat dilakukan dengan kombinasi antara algoritma PCA, Euclidean 
Distance, modifikasi kode program, dan pelatihan tambahan dapat meningkatkan kinerja sistem penghitungan kendaraan. 
Pada sistem penghitungan kendaraan baru, tingkat ketepatan tertinggi pada masukan video sumber0.avi yaitu mencapai 
0.966 dan untuk masukan video sumber1.avi mencapai 0.724 pada FPS 1 atau interval pendeteksian per 0.03 detik yaitu 
pengolahan data dilakukan pada setiap frame yang ada pada video, yang sudah masuk ke dalam karakteristik sistem 
waktu nyata (real-time). Hasil pendeteksian dan penjejakan kendaraan menggunakan PCA dan Euclidean Distance pada 
semua video yang memiliki kondisi cuaca cerah memiliki ketepatan yang sangat baik, yaitu diatas 0.900 sedangkan 
khusus untuk video dengan cuaca mendung berada pada ketepatan diatas 0.700. 
 
7. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh sudut pandang pengambilan video dan kondisi cuaca yang 
berbeda seperti hujan lebat atau berkabut terhadap kinerja sistem pengaturan lampu lalu lintas. Perlu juga dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk menangani pengambilan video pada saat malam hari, misalnya kompatibilitas antara 
hardware CCTV Night Camera dengan BeagleboardTM dimana sistem ini akan dibentuk. Perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut untuk algoritma penjejakan objek mobil ataupun modifikasi atau penambahan algoritma lainnya. 
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