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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan tol dibuat agar kendaraan dapat lebih cepat sampai ke tempat tujuan 

dan bebas hambatan. Kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan yang berbeda-

beda. Jenis-jenis kendaraan ini juga berbeda-beda, mulai dari kendaraan kecil 

seperti sedan, maupun kendaraan besar seperti bus dan truk. Jalan tol di Indonesia 

memiliki empat jalur, yaitu bahu jalan, haluan bagian kiri, haluan bagian tengah 

dan haluan bagian kanan. Biasanya bus dan truk melalui jalur kiri dan tengah, 

sedangkan sedan bisa melalui ketiga jalur tersebut. Bahu jalan hanya digunakan 

untuk keperluan mendesak. Dalam jalan tol juga terdapat CCTV (Closed Circuit 

Television) yang dipasang untuk memantau kondisi jalan tol. Bila ada kendala 

seperti tabrakan, maka CCTV akan merekam kendaraan-kendaraan yang terkait 

dengan kejadian tersebut. 

YOLO (You Only Look Once) merupakan sebuah algoritma yang dapat 

mendeteksi objek secara real-time. YOLO menggunakan neural network untuk 

membagi gambar menjadi kotak-kotak kecil (per bit) dan mengidentifikasi objek 

yang berada dalam kotak-kotak tersebut (Redmon et al. 2016). YOLO dapat 

dilatih untuk mendeteksi banyak gambar (Enrique n.d.). 
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Darkflow akan digunakan untuk membantu YOLO dalam mendeteksi 

kendaraan dalam rekaman yang diberikan oleh P.T. Jasa Marga. Penelitian ini 

akan membandingkan antara hasil data YOLO yang asli dengan data YOLO dari 

proses training. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana meningkatkan akurasi identifikasi sedan dan truk pada jalan tol 

di Indonesia dengan YOLOv2? 

2) Berapakah perbedaan akurasi data asli dan data dari proses training? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun aplikasi ini memiliki batasan sebagai berikut: 

1) Gambar atau video yang dipakai diambil dari P.T. Jasa Marga. 

2) Menggunakan YOLOv2 & Darkflow. 

3) Objek yang di identifikasi adalah sedan dan truk. 

4) Hanya jalan tol yang dibangun di Indonesia yang akan dipindai. 

5) Menggunakan CPU & GPU untuk mendeteksi kendaraan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Membuat weight file menggunakan Darkflow. 

2) Membandingkan hasil antara weight file yang asli dengan yang dibuat 

menggunakan gambar jalan tol di Indonesia. 

 

1.5 Metodologi 

Berikut adalah tahap-tahap dalam metode penelitian: 

1) Melakukan studi pustaka mengenai YOLOv2. 

2) Mengunduh files yang diperlukan (gambar dan aplikasi). 

3) Melatih (Training) YOLO untuk membuat weight file yang baru dengan 

Darkflow. 

4) Melakukan simulasi, pengujian, dan analisis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun laporan penulisan ilmiah ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan metode penulisan skripsi ini. 

 

Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas dasar teori yang digunakan dalam penelitian, seperti 

masalah deteksi, YOLO, Python, Anaconda, Darkflow, OpenCV yang 

diambil dari buku maupun internet. 
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Bab 3 Perancangan Sistem dan Implementasi 

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem dari 

aplikasi Darkflow. Flowchart, source code, dan penjelasan bagaimana 

cara kerja Darkflow akan dijelaskan di sini. 

 

Bab 4 Pengujian dan Diskusi 

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat ketika menguji hasil weight 

file YOLOv2 yang baru terhadap gambar atau video yang diberikan. 

 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap hasil analisis, serta 

saran untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut. 
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