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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian digambarkan pada gambar 3.1 yang terdiri dari studi 

literatur, pengumpulan data, analisis dan perancangan, implementasi metode serta 

pengembangan, uji coba sistem, analisis dan evaluasi sistem serta penarikan 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

a. Studi literatur 

Tahap awal pada penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur 

dilakukan dengan mencari sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan, 

diantaranya yaitu mengenai hakikat lalu lintas, jenis-jenis marka jalan, tata 

tertib lalu lintas, perkembangan machine learning dalam mengatasi 

permasalahan sehari-hari, klasifikasi deep learning, Convolutional Neural 

Networks (CNNs), arsitektur CNNs, open source frameworks yang 

digunakan untuk deep learning, serta penelitian terdahulu mengenai vehicle 

detection system. 
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Setelah melakukan studi literatur maka diperoleh suatu langkah 

dalam menyelesaikan sistem ini. Penjelasan mengenai teori-teori tersebut 

terdapat pada BAB II. 

b. Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data, alat, dan bahan 

yang diperlukan dalam penelitian. Hal-hal tersebut didapatkan melalui 

observasi. Observasi yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data penelitian melalui survei ke kantor Dinas 

Perhubungan Kota Bandung pada bagian Area Traffic Control System 

(ATCS) yang berada di wilayah Balai Kota jalan Wastukencana No. 2 

Bandung. Observasi dilakukan untuk memperoleh data berupa video 

rekaman CCTV serta mendapatkan informasi mengenai proses 

pengontrolan lalu lintas melalui CCTV yang biasa dilakukan sehari-hari. 

c. Analisis dan perancangan 

 

Gambar 3.2. Alur sistem 
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Langkah analisis dan perancangan adalah langkah untuk menganaliss 

kebutuhan sistem. Berikut rancangan alur sistem terdapat pada gambar 3.2. 

1. Pengambilan dan transformasi citra 

Data input yang digunakan berupa video dengan format .mp4. untuk 

melakukan klasifikasi dibutuhkan data berupa citra, maka dari itu 

video perlu diubah menjadi bentuk citra agar bisa diproses ke tahap 

selanjutnya. Pada tahap ini proses pengambilan dan transformasi 

citra dilakukan secara manual dengan melakukan seleksi pada objek 

objek tertentu sesuai kebutuhan seperti sepeda motor, pejalan kaki, 

sepeda dan lainnya. 

2. Menentukan stop line 

Sistem yang dibuat harus mampu mendeteksi sepeda motor yang 

melanggar marka jalan. Pelanggaran marka jalan yang akan 

dideteksi sistem merupakan sepeda motor yang berhenti melebihi 

stop line atau garis pemberhentian. Agar sistem mampu mendeteksi 

pelanggar maka sistem harus menentukan terlebih dahulu stop line 

pada video input. Penentuan stop line  kendaraan dilakukan secara 

manual dengan cara menentukan titik kordinat x1, y1 dan x2, y2. Hal 

ini dilakukan agar mempermudah proses pendeteksian. 

3. Praproses 

Citra yang diperoleh setelah tahap pengambilan dan transformasi 

citra harus melakukan praproses terlebih dahulu. Praproses data 

digunakan untuk memperbaiki kualitas citra sehingga objek pada 

citra terlihat lebih jelas serta memudahkan proses klasifikasi. Pada 

penelitian yang dilakukan (Putra, 2016) pra proses data terdiri dari 

proses scalling dan konversi citra. 

4. Training dan testing dengan CNNs 

Pada tahap ini dilakukan training dan testing menggunakan CNNs. 

Hasil dari tahap praproses berupa citra yang siap untuk di training. 

Setelah melakukan training akan memperoleh ciri citra yang 

digunakan untuk melakukan klasifikasi citra. Testing dilakukan 

untuk mengetahui seberapa baik model CNNs yang dimiliki untuk 
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klasifikasi. Metode CNNs yang digunakan menggunakan 5 layer 

seperti yang terdapat pada gambar 3.3 yaitu 3 layer konvolusi yang 

diikuti oleh layer subsampling dan 2 layer fully connected dengan 

1000 epoch. Pada layer konvolusi menggunakan skala 5x5, 

sedangkan pada layer subsampling menggunakan skala 2x2. 

Arsitektur ini berhasil digunakan oleh Lecun dengan menggunakan 

dataset MNIST yang memiliki dimensi data citra 28 x 28 piksel 

dengan akurasi sebesar 99,1% (Lecun, Bottou, Bengio, & Ha, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Arsitektur CNNs 

 

d. Implementasi metode serta pengembangan 

Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan metode 

Convolutional Neural Networks (CNNs) untuk membuat sistem pendeteksi 

sepeda motor pelanggar marka jalan. Implementasi dilakukan dengan 

mengimplementasikan hasil desain ke dalam perangkat lunak dengan 
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menerjemahkannya kedalam bahasa yang dapat dibaca oleh mesin 

komputer. Pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall. Model 

waterfall merupakan model pengembangan yang bersifat sequential dimana 

tahapan selanjutnya tidak bisa dikerjakan sebelum tahapan sebelumnya 

selesai (Balaji, 2012). Waterfall model digambarkan pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Waterfall model (Bassil, 2012) 

Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan sistem: 

1. Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan tahapan awal dalam pengembangan 

perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data 

informasi kebutuhan untuk memahami gambaran umum perangkat 

lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini pula ditentukan spesifikasi 

dari perangkat lunak untuk mencapai tujuan dari dibuatnya 

perangkat lunak. 

2. Desain sistem 

Pada tahap ini perangkat lunak didesain agar dapat berjalan sesuai 

dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya 

mendesain arsitektur perangkat lunak serta representasi antarmuka. 

3. Implementasi 

Pada tahap ini penulis mengimplementasikan hasil desain ke dalam 

perangkat lunak dengan diterjemahkan ke bahasa yang dapat dibaca 

oleh mesin komputer. Pada penelitian ini kode program dibuat 
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menggunakan bahasa Python dengan menggunakan frameworks 

Tensorflow. Pada saat implementasi metode, data video yang 

diperoleh dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok data 

training dan data testing. Data training merupakan data yang 

digunakan untuk mempelajari pada saat proses klasifikasi. 

Sedangkan data testing digunakan untuk melihat apakah sistem yang 

dibuat sudah mampu melakukan klasifikasi seperti yang diinginkan. 

4. Pengujian sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses pengujian setelah kode program 

selesai dibuat. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesalahan-

kesalahan pada perangkat lunak agar memastikan perangkat lunak 

tersebut telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Pemeliharaan 

Tahap ini merupakan tahap akhir pada pengembangan perangkat 

lunak dimana perangkat lunak mengalami perubahan. Perubahan 

terjadi karena perangkat lunak mengalami kesalahan atau untuk 

menyesuaikan kembali dengan kebutuhan. 

e. Uji coba sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibangun untuk mengetahui tingkat akurasi serta kesesuaian antara sistem 

yang dibuat dengan tujuan penelitian. Tahap pengujian dilakukan dengan 

membuat beberapa skenario pengujian yang masing-masing skenarionya 

memiliki parameter berbeda. Hasil dari pengujian kemudian dianalisis di 

tahap selanjutnya. 

f. Analisis dan evaluasi sistem 

Setelah melakukan uji coba sistem, akan menghasilkan hasil 

percobaan pada tiap skenario pengujiannya. Hasil pengujian yang telah 

diperoleh akan dianalisi dan dievaluasi pada tahap ini sehingga dapat 

diketahui sistem yang telah dibuat sesuai atau tidak dengan tujuan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 
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g. Penarikan kesimpulan 

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dimana di tahap ini hasil 

dari analisis sistem yang telah dilakukan uji coba akan dibuat 

kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat 

sebelumnya. Kesimpulan ini bertujuan untuk melihat kinerja sistem yang 

telah dibuat sudah menjawab rumusan masalah atau belum. Kesimpulan 

dapat dilihat lebih lanjut pada BAB V. 

 

1.2. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Dalam membangun sistem ini dibutuhkan perangkat keras berupa komputer 

dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Prosesor AMD A8 

b. RAM 8 GB 

c. Mouse dan keyboard 

d. Flashdisk 64 MB 

Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang pembuatan sistem yaitu: 

a. Sistem operasi Microsoft Windows 10 64 bit 

b. Python 3.6.5 

c. Frameworks Tensorflow 

d. Opencv library 

e. Snipping tool 

1.3. Data Penelitian 

1.3.1. Data input 

Data input yang digunakan dalam penelitian ini merupakan video CCTV di 

persimpangan jalan Cibaduyut. Video ini diperoleh dari bagian Area Traffic 

Control System (ATCS) Dinas Perhubungan Kota Bandung. Video rekaman yang 

diperoleh memiliki format .mp4 sehingga perlu diubah terlebih dahulu menjadi 

sebuah citra dengan format .jpg. 

1.3.2. Data output 

Output dari sistem pendeteksi sepeda motor pelanggar marka jalan ini adalah kelas 

data. Kelas data ini berupa hasil klasifikasi sistem dari label pada data training. 
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Data output yang dihasilkan berupa video yang telah mampu melakukan 

pendeteksian terhadap sepeda motor yang melanggar marka jalan. Jika terdapat 

sepeda motor yang melanggar sistem akan mendeteksi dengan cara memberi sebuah 

kotak serta label pelanggar pada kendaraan tersebut. 


