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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Penelitian 

Artificial Intelligence (AI) merupakan bentuk kemajuan teknologi yang 

mendapat perhatian karena berpengaruh pada pekerjaan manusia. AI atau 

kecerdasan buatan telah mengambil bagian dalam kehidupan manusia sehari-

hari[6]. Secara singkat AI merupakan kecerdasan buatan yang mengacu pada 

kecerdasan manusia yang di implementasikan pada mesin dan di program agar bisa 

berfikir seperti manusia. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi kecerdasan 

buatan dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana pamahaman 

manusia untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi 

untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah[7]. AI sendiri 

merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sebelum 

menentukan sebuah keputusan. Teknologi ini juga perlu untuk belajar guna 

memperkaya pengetahuannya, proses belajar teknologi AI dapat dilakukan secara 

otomatis oleh sistem tersebut berdasarkan pengalaman saat digunakana oleh 

manusia[8].  

2.1.1 Penelitian Terkait 

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis melakukan pengembangan pada 

sistem pengiriman data hasil perhitungan ke database yang nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan berbasis IoT (Internet of Think). Sistem 

berbasis IoT bertugas dalam memberikan informasi berupa jumlah kendaraan yang 

dibutuhkan oleh pihak terkait. Beberapa penelitian mengenai penghitung kendaraan 

dan klasifikasi kendaraan juga telah dilakukan dan menjadi referensi dalam 

penelitian yang penulis lakukan. Sebagai contoh penelitian yang berjudul “Real 

Time Vehicle Detection Tracking and Counting Using Raspberry-Pi” yang 

dilakukan oleh Apeksha P Kulkarni dan Vishwanath P Baligar pada penelitian 

tersebut metode dan komponen yang digunakan menjadi acuan utama penulis 

dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

mereka sistem implementasi yang diusulkan memiliki tiga modul penting yaitu. 
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1. Vehicle Detection 

2. Vehicle Tracking 

3. Vehicle Counting   

Dalam penelitian tersebut data yang telah dihitung tidak disimpan dalam 

database dan akan hilang dengan sendirinya ketika alat yang mereka rancang tidak 

teraliri daya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan agar sistem yang 

dibangun dapat melakukan klasifikasi dan perhitungan kendaraan dengan lebih 

baik. 

2.1.2 Machine Learning 

Machine learning merupakan salah satu metode dari Artificial Intelligence 

yang berfokus pada pengembangan sebuah sistem yang dapat mengambil keputusan 

secara otomatis berdasarkan data dari perilaku sebuah objek[9]. Data yang 

digunakan pada machine learning berguna sebagai bahan belajar atau referensi 

sebelum menentukan keputusan dari perilaku sebuah objek yang ada. Output yang 

dihasilkan dari sebuah sistem AI yang di design membutuhkan data awal sebagai 

bahan uji coba dari machine learning. Selanjutnya setelah tahapan uji coba 

dilaksanakan machine learning akan dapat menentukan keputusan dari masalah 

atau dari objek yang ada tanpa perlu diprogram secara manual[10]. Secara umum 

machine learning mencakup berbagai parameter komputasi yang memiliki 

keterkaitan dalam fungsinya beberapa diantaranya adalah: 

 Machine reasoning atau penalaran mesin, yang merujuk pada kemampuan sebuah 

sistem untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan sebagai 

bahan belajar atau referensi dari sistem tersebut. Data berlajar dapat berupa 

kejadian-kejadian yang telah dialami sebelumnya. 

 Language processing atau pemrosesan bahasa, dengan kata lain kemampuan 

sebuah sistem yang dibagun untuk dapat menginterpretasikan bahasa manusia. 

2.1.2. Deep Learning 

Deep learning merupakan salah satu metode yang ada untuk dapat 

mengimplementasikan machine learning yang memiliki tujuan untuk meniru cara 

kerja dari otak manusia[10]. Metode ini lebih mengedepankan artificial neural 
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network, deep learning menggunakan algoritma yang bertujuan untuk saling 

berkaitan dalam mencerna dan memproses sebuah data yang ada. Sistem algoritma 

deep learning biasanya di design lebih kompleks untuk dapat mempelajari, 

mencerna dan melakukan klasifikasi data dengan akurat. Pada metode deep 

learning ini terdapat banyak data referensi yang harus di siapkan agar sistem dapat 

mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan hasil yang telah dipelajari pada 

dataset yang disiapkan. Dalam sebuah jaringan kecerdasan buatan terdapat 

beberapa algoritma yang memproses data kedalam berbagai lapisan dengan fungsi 

yang berbeda. Beberapa lapisan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

 Lapisan input merupakan lapisan yang menampung data inputan yang akan di 

proses dan diketahui outputnya. Data input dapat berupa gambar, teks, dan suara. 

 Lapisan tersembunyi merupakan lapisan dimana dataset yang telah disediakan 

berada untuk digunakan sebagai bahan belajar sebelum menentukan sebuah 

keputusan. Data ini lebih difungsikan untuk meneliti dan mengklasifikasikan data 

input yang diberikan. 

 Lapisan output merupakan lapisan yang menyajikan kesimpulan atau hasil yang 

diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada lapisan tersembunyi. 

2.2. Tinjauan Komponen 

2.2.1. Raspberry Pi 

Raspberry Pi atau yang biasa disingkat Raspi merupakan mini komputer 

(Single-board circuit; SBC) yang dapat melakukan komputasi seperti komputer 

pada umumnya[11]. Raspi dapat mejalankan program perkantoran, permainan 

komputer hingga pemutar video beresolusi tinggi. Raspberry Pi tersusun dari 

berbagai komponen yang membuatnya dapat berfungsi seperti komputer pada 

umumnya. 

1. SoC (Sistem on Chip) 
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Gambar 2. 1 Sistem on Chip Raspberry Pi 

Sistem on chip ini terdiri dari CPU (Central Processing Unit) yang difungsikan 

sebagai otak yang dapat melakukan berbagai perintah dan GPU (Graphic 

Processing Unit) yang berfungsi untuk memproses gambar. 

2. RAM (Random Access Memory) 

 

Gambar 2. 2 Penyimpanan Sementara pada Raspberry Pi 

Random Access Memory pada raspi digunakan sebagai tempat penyimpanan 

sementara yang dapat digunakan untuk menyimpan data. RAM inilah yang 

berfungsi sebagai storage perintah apa yang sedang dilakukan, namun data tersebut 

akan hilang jika power yang mensuplai raspi dimatikan. 

3. Radio Module 
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Gambar 2. 3 Radio Module pada Raspberry Pi 

Radio module ini mempunyai fungsi yang dapat menghubungkan raspberry 

pi dengan jaringan wireless dan Bluetooth radio. Radio module ini memiliki dua 

komponen utama yakni wifi module dan Bluetooth module. Komponen ini 

digunakan sebagai penghubung pireferal komponen wireless seperti mouse, 

speaker hingga IP Cam. 

4. PMIC (Power Management Integrated Circuit) 

 

Gambar 2. 4 Power Management Integrated Circuit pada Raspberry Pi 

Power Management Integrated Circuit merupakan komponen pendukung 

yang bertugas untuk mengubah input dari port micro USB menjadi daya yang sesuai 

dengan kebutuhan Raspberry Pi. 

5. USB Port (Universal Serial Bus) 
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Gambar 2. 5 USB Port pada Raspberry Pi 

Raspberry Pi memiliki 4 buah port USB yang dapat digunakan untuk 

menguhubungkan mouse, flashdisk, Webcam dan lain-lain. 

6. Ethernet Port 

 

Gambar 2. 6 Port Ethernet pada Raspberry Pi 

Ethernet port atau biasa dikenal dengan network port adalah port yang 

berfungsi sebagai penghubung raspberry Pi dengan internet menggunakan kabel 

ethernet. 

7. Micro SD Card 
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Gambar 2. 7 Penyimpanan MicroSD pada Raspberry PI 

MicroSD card digunakan sebagai penyimpanan internal yang dapat 

digunakan untuk menginstall operating sistem, software, dan menyimpan file. 

8. GPIO Header (General Purpose Input Output) 

 

Gambar 2. 8 Pin GPIO Header pada Raspberry Pi 

Pada mini komputer raspi terdapat 40 pin GPIO yang dapat digunakan pin 

inilah yang dapat menghubungkan raspberry pi dengan hardware seperti LED dll. 

9. Display Connector 
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Gambar 2. 9 Port Display Connector 

Display connector dapat digunakan untuk mengubungkan raspberry Pi 

dengan Raspberry Pi Touch Display. 

10. Power Input 

 

Gambar 2. 10 Port Power Input Type C 

Power input merupakan port micro B yang digunakan sebagai port yang 

menyalurkan suplai untuk menjalankan raspberry pi. Kabel yang digunakan 

merupakan kabel untuk charge smartphone type C. 

11. HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
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Gambar 2. 11 Port HDMI 

HDMI digunakan sebagai display monitor sekaligus menjadi audio pada 

raspberry pi. HDMI juga dapat dihubungkan ke monitor, proyektor, atau TV. 

12. Camera Connector + AV Jack 

 

Gambar 2. 12 Port Module Kamera Raspberry Pi 

Camera connector berfungsi sebagai penghubung camera module khusus 

Raspberry Pi. Sementara AV jack berfungsi sebagai penghubung raspi dengan 

speaker atau headset. 
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2.2.2 Sensor Kamera 

Kamera web atau biasa disebut Webcam merupakan alat yang berfungsi 

sebagai sensor pendeteksian kendaraan dengan melakukan pengambilan data input 

berupa jenis kendaraan pada ruas jalan tertentu. Terdapat beberapa klasifikasi yang 

akan dilakukan yakni klasifikasi jenis kendaraan berdasarkan kendaraan yang 

terdeteksi pada kamera. Selanjutnya data tipe kendaraan yang tedeteksi oleh kamera 

akan dikirim menuju raspberry untuk selanjutnya dilakukan komputasi yakni 

klasifikasi dan perhitungan jumlah kendaraan. Dan akan melakukan reset pada 

setiap jamnya.  

 

Gambar 2. 13 Gambar Kamera / WebCam 

2.2.3 Catu Daya 

Catu daya adalah komponen yang berfungsi untuk mensuplai mini komputer 

karena produk yang dibangun menggunakan 220V AC dari PLN sehingga perlu 

dilakukan konversi menggunakan adaptor menjadi 5V DC untuk tegangan input 

Raspberry Pi.  

2.2.4 Hardware LED Runnig Text 

Hardware merupakan bagian dari produk yang mencakup data berupa 

informasi jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya yang melewati sebuah jalur 

tertentu. Pada produk ini hardware berupa running text yang tersusun oleh led 

matrix sebagai panel informasinya. 

2.2.5 Software 

Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memlakukan 

komputasi dari sistem. Pada implementasinya sistem yang dibangun akan 
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menggunakan Raspbian OS. Raspbian adalah OS yang disediakan secara open 

source yang dapat dioptimalkan pada perangkat Raspberry Pi. Sistem operasi 

sendiri merupakan dasar program dan utilitas yang membuat komponen raspberry 

pi dapat bekerja sesuai fungsinya. 

Untuk software yang digunakan pada produk yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa 

pemrograman yang paling mudah untuk diguanakan dan dipelajari karena hampir 

mendekati bahasa manusia. Sehingga lebih effisien digunakan untuk 

pengembangan perangkat lunak.  

2.3. Tinjauan Metode 

2.3.1 Proses pada komputer Vision 

Pada implementasinya proses komputer vision dibagi menjadi tiga aktivitas 

diantaranya adalah. 

1. Memproleh, Mengambil atau mengakuisisi citra. 

2. Melakukan operasi pengolahan citra digital (Teknik Komputasi) yang bertujuan 

untuk memodifikasi atau mengetahui parameter yang terdapat dalam citra 

tersebut. 

3. Sebagai metode untuk melakukan analisis dan interpretasi citra, dengan tujuan 

tertentu, misalkan mengoprasikan robot, mengontrol peralatan dan melakukan 

perintah yang diberikan pada sistem. 

Komputer Vision adalah pemrosesan gambar dan pengenalan pola. 

pengolahan citra merupakan proses awal (preprocessing) pengenalan pola adalah 

proses menafsirkan gambar[12]. Pengolahan citra sebagai proses untuk 

mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik. Meski diperkenalkan pola 

digunakan sebagai proses mengidentifikasi objek dalam gambar. Proses ini 

digunakan ambil informasi atau pesan untuk dikirim nanti. Pada komputer vision 

sendiri memiliki beberapa tahapan dalam memproses citra gambar. 

1. Pengolahan citra rendah, yang bertujuan untuk menghilangkan noise atau 

meningkatkan resolusi gambar. 
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2. Pengolahan citra menengah, yang bertujuan untuk mengetahui kumpulan garis 

yang dapat dipresentasikan sebagai batas dari sebuah objek pada citra. 

3. Pengholahan citra tinggi, yang bertujuan untuk mengolah citra menjadi data yang 

dapat diterjemahkan dan disampaikan kepada manusia. 

2.3.2  Klasifikasi Citra 

Klasifikasi citra atau proses pengelompokan piksel pada suatu citra yang 

dibagi menjadi beberapa kategori, setiap kategori dapat merepresentasikan satu 

objek dengan karakteristik tertentu[13]. Klasifikasi citra bertujuan untuk 

membuat peta tematik, di mana satu warna mewakili objek tertentu. Untuk dapat 

melakukan program klasifikasi citra secara otomatis membagi semua piksel 

gambar ke dalam kategori klasifikasi[14]. Tidak ada klasifikasi atau kelompok 

data dengan panduan analisis pengelompokan otomatis dan penghitungan ulang 

otomatis rata-rata kelas secara berulang. Pengelompokan piksel ke dalam kategori 

spektral dimulai dengan menentukan jumlah kategori spektral yang akan dibuat. 

Pemrosesan gambar dan pengenalan pola memiliki cakupan aplikasi yang sangat 

luas pada semua bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa aplikasi dalam 

deberapa bidang. 

1. Militer, contoh aplikasi pada bidang militer seperti peningkatan teknologi 

persenjataan melalui sensor visual. Selain itu agar dapat mengidentifikasi jenis 

pesawat musuh. 

2. Kedokteran, contoh aplikasi dibidang kedokteran adalah diagnosis penyakit yang 

diderita dengan memanfaatkan pengolahan citra sinar x. 

3. Perdagangan, contoh aplikasi pada bidang perdagangan adalah pembacaan kode 

batang (bar code). 

4. Robotika, pemanfaatan pada bidang robotika contohnya adalah visually-guided 

autonomous navigation.  

5. Biologi, pemanfaatan pada bidang biologi salah satunya adalah pengenalan jenis 

kromoson. 

6. Geologi, pemanfaatan pada bidang geologi contohnya adalah mengenali jenis 

batubatuan dengan pengolahan citra digital. 
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7. Hukum, contoh pemanfaatan pada bidang ini adalah pengaplikasian pengolahan 

citra untuk pengenalan sidik jari dan pengenalan foto narapidana. 

2.3.3 Open CV 

Open CV (Open Source Computare Vision Library) merupakan library yang 

dikembangkan oleh intel untuk mempermudah programmer dalam melakukan 

pengolahan citra digital. Dengan Open CV programmer dapat melakukan 

pemrosesan gambar maupun video secara realtime yang dilengkapi dengan analisis 

serta kemampuan dalam melakukan pembelajaran secara mesin (Machine 

Learning)[15]. Analisis yang dilakukan Open CV antara lain seperti penghapusan 

background, filter, penyamaan warna dan klasifikasi. 

 

Gambar 2. 14 Logo OpenCV 

2.3.4 Adaptive Background Subtraction Method 

Algoritma yang secara garis besar bergantung pada pengurangan latar 

belakang atau membandingkan latar belakang dengan citra saat ini adalah salah satu 

metode paling populer untuk mendeteksi benda bergerak[16]. Ini adalah teknologi 

yang memanfaatkan gambar saat ini untuk dibandingkan dengan gambar latar 

belakang dan mendeteksi bagian yang bergerak. Prinsip dasar teknologi 

pengurangan latar belakang adalah membuat model latar belakang yang sangat 

mirip dengan yang asli. Setelah itu, lakukan operasi diferensial dengan setiap frame 

video dan gambar latar belakang untuk mengatur area perubahan sebagai objek 

bergerak. 

Terdapat beberapa step dalam melakukan pemrosesan deteksi dan 

pelacakan berdasarkan pengurangan latar belakang ini, yaitu tahap awal, deteksi 
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objek bergerak, pasca-pemrosesan, pelacakan, dan pembaruan latar belakang. 

Proses tersebut dijelaskan pada Gambar 2.15 

 

Gambar 2. 15 Diagram Blok processing adaptive background subtraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


