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ABSTRAK 

Tracking cars merupakan teknik pelacakan objek mobil untuk menghitung jumlah mobil yang melintas di jalan. 

Pelacakan objek dalam penelitian ini dilakukan untuk menangkap dan mengetahui berapa banyak jumlah mobil 

yang melintas dalam suatu frame video. Aplikasi komputer vision telah dimanfaatkan pada beberapa bidang ap-

likasi antara lain tracking dalam kapal, gps track di pesawat, navigasi pada robot serta pemanfaatan tracking 

cars. Penelitian pelacakan jumlah mobil dibuat dengan menggunakan metode optical flow. Metode optical flow 

dalam penelitian diujicoba menggunakan tools Simulink Matlab untuk dilakukan analisis serta dilihat hasil yang 

didapat dari masing-masing objek video mobil yang digunakan. Objek yang digunakan dalam pengujian ini ada-

lah objek video mobil dengan menggunakan kamera diam dan kamera bergerak. Hasil pengujian analisis pela-

cakan jumlah mobil dengan kamera diam berhasil menangkap berapa banyak jumlah mobil yang melintas. Se-

dangkan pengujian analisis pelacakan jumlah mobil dengan menggunakan kamera bergerak tidak berhasil me-

nangkap berapa jumlah mobil yang melintas.  

   

Kata Kunci: Kamera, Komputer Vision, Optical Flow, Parameter, Pelacakan Jumlah Mobil   

   

ABSTRACT 

Car tracking is used to track the number of passing cars in a street. Tracking objects in this paper was conducted 

to capture and determine how many of a passing car in a video frame. The computer vision application has been 

used in several fields of applications included  the ship tracking, the plane GPS tracking, the robot navigation and 

the car tracking. Research tracking the number of cars made by using optical flow method. Optical flow method 

in the paper tested using Matlab Simulink tools for analysis and views the results obtained from each of the video 

object used cars. The objects used in this test is a car video object using still camera and camera moves. The test 

results of analysis tracking the number of cars with the still camera managed to capture how much the number of 

cars that pass. While testing the analysis of tracking the number of cars using moving cameras did not catch how 

many cars passing. 

 

Keywords: Cameras, Computer Vision, Number of Cars Tracking, Optical Flow, Parameter  

I. PENDAHULUAN 

engidentifikasi suatu objek bergerak dari urutan frame video adalah tugas paling mendasar 

dan penting dalam pembuatan aplikasi komputer vision [4]. Pelacakan objek adalah proses 

menemukan objek yang bergerak di urutan-urutan frame [2]. Tujuan dari pelacakan objek 

adalah untuk mengasosiasikan objek target dalam frame video berturut-turut [1]. Pelacakan objek dapat 

dilakukan dengan menggunakan ekstraksi fitur dari objek dan mendeteksi benda-benda di urutan frame 

[2].  

Proses menemukan objek yang bergerak dalam bentuk waktu disebut juga dengan pelacakan video 

[2]. Pelacakan video menggabungkan objek dalam frame video berturut-turut [2]. Pelacakan objek 

digunakan untuk memperkirakan lokasi, kecepatan dan parameter jarak objek bergerak dengan bantuan 

kamera statis. Sistem pelacakan objek membutuhkan segmentasi yang akurat dari objek latar belakang 

untuk pelacakan efektif [1]. 

“Optical flow dari frame video adalah bidang vektor yang bergerak perpiksel atau subpiksel. Metode 

optical flow menggunakan teknik estimasi optical flow untuk mendapatkan estimasi vektor gerak di 

setiap frame dari urutan video. Sehingga objek bergerak yang terdeteksi oleh blok program diubah men-

jadi citra biner, hal ini dilakukan dengan menerapkan thresholding dan melakukan analisis serta diakhiri 

dengan operasi morfologi pada setiap gambar di latar depannya” [8]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pelacakan objek mobil yang digunakan untuk menghi-

tung berapa banyak jumlah mobil yang melintas dalam frame video yang digunakan sebagai objek 

penelitian. Video mobil yang digunakan diambil dengan menggunakan kamera diam dan kamera berge-

rak, dengan masing-masing video sebanyak tiga buah. Objek video mobil yang digunakan dilakukan 

nilai perbandingan parameter untuk dianalisis antara nilai parameter sesuai default dan nilai paramtere 
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yang diubah-ubah. Dari hasil perbandingan nilai parameter pada kedua kamera yaitu kamera diam dan 

kamera bergerak selanjutnya dianalisis mana video mobil yang dapat digunakan untuk menangkap be-

rapa banyak jumlah mobil yang melintas. Penelitian ini akan menganalisis metode optical flow untuk 

melihat perubahan intensitas dalam setiap piksel pada frame video yang digunakan. Hasil yang diperoleh 

dalam analisis ini selain perbandingan pada kedua jenis kamera juga diperoleh hasil nilai threshold, 

jumlah mobil yang melintas dan Simulink Profile Report. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai komputer vision paling banyak memanfaatkan metode pe-

lacakan objek baik untuk menghitung kecepatan kendaraan yang lewat, menghitung jumlah kendaraan 

yang melintas dalam setiap detik ataupun untuk memantau kemacetan lalu lintas dijalan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Sharma (2015) adalah simulink model untuk pelacakan 

objek dengan menggunakan optical flow. Pelacakan objek dilakukan untuk memperkirakan lokasi, ke-

cepatan dan parameter jarak objek bergerak dengan bantuan kamera statis. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan algoritma Lukas-Kanade yang digunakan untuk mendeteksi objek bergerak dengan peru-

bahan intensitas frame. Sistem yang di uji dapat menghapus gerak objek yang tidak diinginkan selain 

kendaraan dalam urutan frame gambar dengan menggunakan beberapa kondisi. 

Penelitian “Certain Approach of Object Tracking using Optical Flow Techniques” oleh Revathi dan 

Hemalatha tahun 2012 tentang pelacakan objek oleh optical flow dengan metode algoritma Bayesian 

pada objek yang terdeteksi di setiap frame sebagai metode ekstraksi fitur. Jarak yang ditempuh oleh 

benda ditentukan dengan piksel massanya dengan menggunakan rumus Euclidean jarak. Kecepatan ob-

jek dihitung dengan mencari objek yang bergerak di kejauhan dengan urutan frame rate dalam video. 

Aslani dan Nasab (2013) dengan penelitian yang berjudul “Optical Flow Based Moving Object De-

tection and Tracking for Traffic Surveillance” membahas tentang sistem yang dikembangkan untuk 

mengumpulkan informasi yang berguna dari kamera stationer untuk mendeteksi benda bergerak dalam 

video digital. Untuk menghilangkan suara, filter median digunakan dan objek yang tidak digunakan 

dihapus dengan algoritma thresholding dalam operasi morfologi. 

Penelitian Shukla dan Saini (2015) yang berjudul “Moving Object Tracking of Vehicle Detection:A 

Concise Review” adalah mendeteksi objek dalam video dan pelacakan gerak digunakan untuk men-

gidentifikasi karakteristik yang muncul dalam domain image processing dan komputer vision. Analisis 

citra lalu lintas yang dilakukan dalam paper ini adalah analisis lalu lintas, deteksi gerakan kendaraan 

dan pendekatan segmentasi serta pendekatan vehicle tracking. Informasi temporal fitur dan pelacakan 

gerak digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan, mengenali bentuk kendaraan, warna dan jenisnya. 

Metode optical flow dapat membantu untuk mengetahui kecepatan kendaraan dengan berdasarkan uru-

tan frame video. 

II. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode optical flow. Metode optical flow dalam 

penelitian ini dijalankan dengan menggunakan tools Simulink Matlab. Metode optical flow adalah 

menghitung medan aliran optik pada gambar dan melakukan pengolahan pengelompokan sesuai dengan 

karakteristiknya dari aliran optik gambar [1]. Metode optical flow mendapatkan informasi gerakan 

lengkap dari sebuah objek dan berguna untuk mendeteksi objek bergerak dari latar belakang dengan 

akurasi 85% [1]. Metode optical flow merupakan metode pertama yang menggunakan intensitas cahaya 

sebagai dasar untuk mendeteksi objek.  

Metode optical flow memiliki keuntungan antara lain akan menghasilkan vektor gerakan dengan 

tingkat kepadatan yang tinggi. Kekurangan metode optical flow adalah sangat sensitif terhadap noise, 

jumlah besar perhitungan, kepekaan terhadap suara dan tidak sesuai atau sulit untuk deteksi objek real 

time [1]. Metode optical flow menggunakan gerak target dari karakteristik vektor yang berubah terhadap 

waktu untuk mendeteksi daerah bergerak dalam urutan gambar [5].  

Metode optical flow memiliki dua buah algoritma yaitu algoritma Horn-Schunck dan algoritma Lu-

cas-Kanade. Gambar 1 adalah metode optical flow dengan algoritma Horn-Schunck pada Simulink 

Matlab yang digunakan dalam penelitian.  Metode optical flow menghasilkan medan aliran optik untuk 

setiap piksel dalam frame berurutan dengan kecepatan dan arah setiap piksel yang diperoleh. “Algoritma 

Horn-Schunck memiliki kelebihan dapat menghasilkan kepadatan tinggi pada aliran vektor, yaitu 

informasi aliran dapat hilang di bagian internal dari objek homogen yang diisi dari batas geraknya. 

Tetapi memiliki kekurangan cenderung lebih sensitif terhadap suara daripada metode lokal” [8]. 
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Gambar 1. Simulink Matlab Metode Tracking Cars using Optical Flow 

Sumber : Library Help Matlab  

 

Hasil running dari pengujian pada tools Simulink Matlab menghasilkan video original, video motion 

vector, video threshold dan video results. Thresholding adalah metode paling sederhana dari segmentasi 

citra [1]. “Thresholding adalah dasar nilai untuk mengubah citra skala abu-abu menjadi citra biner. 

Thresholding adalah metode yang paling sederhana yang digunakan untuk segmentasi citra. Metode ini 

pertama-tama dengan memilih nilai ambang batas (nilai threshold) yang optimal. Metode thresholding 

yang sering digunakan adalah metode entropi maksimum dan metode Otsu” [8]. 

Dari tahapan motion vector, objek mobil akan ditangkap sebagai objek piksel sehingga yang mem-

iliki nilai lebih besar akan dikenali sebagai objek bukan latar belakang. “Thresholding diikuti dengan 

penutupan morfologi dari vektor gerak yang menghasilkan gambar fitur biner. Selanjutnya menempat-

kan objek dalam setiap gambar biner dengan menggunakan blok Analisis Blob. Blok akan mencari objek 

dengan menggambarkan kotak berbentuk persegi panjang hijau di sekitar objek yang bergerak di bawah 

garis putih yang berfungsi sebagai parameter pembatas. Video results akan melacak jumlah objek dalam 

ROI pada parameter pembatasnya” [8].  

III. HASIL  

Tabel 1 adalah tabel analisis pengujian pelacakan berapa banyak jumlah mobil yang melintas di jalan 

raya yang berhasil ditangkap. Tabel 1 diuji coba menggunakan tools Simulink Matlab dengan metode 

optical flow yaitu algoritma Horn-Schunck. Pengujian metode optical flow dilakukan dengan 

menggunakan kamera diam yang diletakkan di depan dimana ketiga objek di uji. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan nilai default dari parameter yang diberikan serta nilai parameter yang dilakukan 

perubahan. Berapa banyak jumlah mobil yang melintas dalam kamera dapat dihitung setelah mobil 

melewati garis batas putih, jumlah mobil yang melintas dapat dihitung hanya untuk satu arah jalur 

dengan bentuk ukuran mobil yang bebas serta jumlah mobil yang berhasil terhitung bukan merupakan 

hitungan kelipatan. Pengkecualian saat pengujian pelacakan jumlah kendaraan dengan kondisi nilai pa-

rameter yang dilakukan perubahan, saat hasil thresholding menunjukkan objek sekitar seperti pohon, 

ojek, marka jalan juga ikut terdeteksi bukan hanya mobil yang tertangkap. Sehingga objek lain yang 

berada disekitar mobil terhitung sebagai satu buah mobil.     

     
TABEL I. 

HASIL ANALISIS PENGUJIAN TRACKING CARS DENGAN KAMERA DIAM  

 Hasil Pengujian 

Nilai default parame-

ter  

1. Dalam Motion Vector hanya objek mobil saja yang berhasil ditangkap dengan menggunakan 

metode Optical Flow.  

2. Hasil dari Threshold memperlihatkan tampilan mobil saja yang ditangkap dan digambarkan 

dengan menggunakan garis-garis putih sebagai hasil threshold objek mobil. 

3. Hasil Results dari aplikasi ini dapat menghitung berapa banyak jumlah mobil yang melintas 

setelah melewati garis batas putih yang ditentukan.  

Nilai uji coba parame-

ter 

1. Dalam Motion Vector yang berhasil ditangkap oleh metode optical flow adalah objek mobil, 

objek mobil berhasil terdeteksi bentuknya. 

2. Hasil dari Threshold memperlihatkan bukan hanya tampilan hitam putih objek mobil saja 

yang terdeteksi tetapi objek lain disekitar mobil seperti pohon, marka jalan, pembatas jalan 

dan objek yang lainnya berhasil tertangkap dan digambarkan dengan garis hitam putih sebagai 

hasil dari threshold. 

3. Hasil Results dari aplikasi ini dapat menghitung berapa banyak jumlah mobil yang melintas 

setelah melewati garis batas putih yang digunakan sebagai pembatas.  
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Tabel 2 dan Tabel 3 adalah tampilan hasil Threshold dan Results untuk tiga buah video yang 

digunakan dalam pengujian. Tabel 2 pengujian pelacakan berapa jumlah mobil yang tertangkap dengan 

menggunakan kamera diam untuk kondisi nilai parameter sesuai default. Tabel 3 pengujian pelacakan 

berapa jumlah mobil yang tertangkap dengan menggunakan kamera diam untuk kondisi nilai parameter 

yang diubah-ubah. Dari hasil pengujian pada Tabel 2 dan Tabel 3 dengan menggunakan metode optical 

flow, banyaknya jumlah mobil yang melintas dapat dihitung jumlahnya. Jumlah mobil dihitung mulai 

dari melewati garis batas putih pada hasil Results terhitung dari angka 0 dan seterusnya. Setiap ada mobil 

yang melintas lagi dihitung kembali mulai dari angka 0 bukan menjadi kelipatannya.     

 
TABEL II. 

HASIL PENGUJIAN TRACKING CARS PADA KAMERA DIAM DENGAN NILAI DEFAULT PARAMETER  

Nama Video Hasil Threshold Hasil Results 

Viptraffic.avi 

 
 

 
 

Bogor.avi 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Depok.avi 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

TABEL III. 

HASIL PENGUJIAN TRACKING CARS PADA KAMERA DIAM DENGAN NILAI UJI COBA PARAMETER 

Nama Video Hasil Threshold Hasil Results 

Viptraffic.avi 

 
 

 

Bogor.avi 
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Depok.avi 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

Tabel 4 adalah tabel hasil pengujian analisis pelacakan berapa banyak jumlah yang melintas dalam 

kamera bergerak dan dapat berhasil dihitung. Analisis Tabel 4 didapat dengan melakukan uji coba pada 

tools Simulink Matlab dengan menggunakan metode optical flow yaitu Algoritma Horn-Schunck. Pen-

gujian untuk mengetahui berapa banyak jumlah mobil yang melintas dilakukan dengan menggunakan 

nilai default parameter dan nilai parameter yang diubah-ubah. Pengujian untuk menghitung berapa ban-

yak jumlah mobil yang melintas dilakukan dengan beberapa kondisi yaitu dilakukan hanya untuk satu 

arah jalur, semua mobil yang dihitung adalah semua mobil yang tertangkap dikamera, jumlah mobil 

dihitung mulai dari batas garis putih yang digunakan serta jumlah mobil yang dihitung bukan merupakan 

kelipatan. Kamera bergerak yang digunakan untuk menangkap mobil diletakkan dibelakang mobil yang 

melintas. Hasil analisis untuk pengujian menggunakan kamera bergerak dengan metode optical flow 

tidak dapat menangkap berapa jumlah mobil yang melintas. Dari hasil threshold semua objek yang ada 

selain mobil juga berhasil terdeteksi sebagai garis hitam putih.  

           
TABEL IV. 

HASIL ANALISIS PENGUJIAN TRACKING CARS DENGAN KAMERA BERGERAK 

 Hasil Pengujian 

Nilai default parameter  1. Dalam Motion Vector semua objek atau benda yang ada dalam frame berhasil terbaca 

bukan hanya mobil saja. Dari pengujian yang dilakukan objek jalan, marka jalan, pohon, 

bukit, gunung serta pembatas jalan juga ikut terbaca. 

2. Hasil dari Threshold memperlihatkan semua objek yang terbaca dalam frame di Motion 

Vector terbaca sebagai suatu garis putih, sehingga dari threshold yang dihasilkan bukan 

hanya objek mobil saja yang terbaca. 

3. Hasil Results dalam kamera bergerak tidak dapat menghitung berapa banyak jumlah 

mobil yang melintas.     

Nilai uji coba parameter 1. Dalam Motion Vector bukan hanya objek mobil yang berhasil ditangkap tetapi objek 

lain yang terdapat dalam video juga berhasil ditangkap seperti marka jalan dan pohon.   

2. Hasil dari Threshold memperlihatkan bukan hanya tampilan objek mobil saja yang mun-

cul tetapi tampilan dari pembatas jalan juga ikut tertangkap karena pengaruh jumlah 

frame back yang lebih dari 1. Hasil threshold dalam garis hitam putih dengan nilai pa-

rameter yang diubah-ubah memiliki bentuk garis putih yang lebih tebal. 

3. Hasil Results dengan menggunakan kamera bergerak tidak dapat menghitung berapa 

banyak jumlah mobil yang melintas.  

 

Tabel 5 dan Tabel 6 adalah tabel hasil Threshold dan Results pengujian untuk ketiga objek video 

mobil yang diambil dengan menggunakan kamera bergerak. Tabel 5 adalah tabel hasil pengujian kamera 

bergerak untuk menghitung jumlah mobil yang melintas dengan menggunakan nilai default parameter. 

Tabel 6 merupakan tabel pengujian kamera bergerak untuk menghitung banyaknya jumlah mobil yang 

melintas dengan menggunakan nilai parameter yang diubah-ubah. Dari hasil uji coba Tabel 5 dan Tabel 

6 pada kamera bergerak, tidak dapat diketahui berapa banyak jumlah mobil yang melintas. Selain itu 

hasil garis putih pada threshold untuk nilai parameter yang diubah memiliki ketebalan lebih dari nilai 

default parameter. 
TABEL V. 

HASIL PENGUJIAN TRACKING CARS PADA KAMERA BERGERAK DENGAN NILAI DEFAULT PARAMETER  

Nama Video Hasil Threshold Hasil Results 

Viplane.avi 
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Viplanedeparture.avi 

 
  

Shaky_car.avi 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
TABEL VI. 

HASIL PENGUJIAN TRACKING CARS PADA KAMERA BERGERAK DENGAN NILAI UJI COBA PARAMETER  

Nama Video Hasil Threshold Hasil Results 

Viplane.avi 

 
 

 

Viplanedeparture.avi 

 
 

 

Shaky_car.avi 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Tabel 7 dan Tabel 8 adalah hasil Simulink Profile Report untuk masing-masing ketiga video yang 

digunakan. Tabel 7 adalah Simulink Profile Report untuk tiga video pada kamera diam dengan durasi 

waktu yang digunakan untuk simulasi sekitar 45 detik. Tabel 8 adalah Simulink Profile Report untuk 

ketiga video pada kamera bergerak dengan durasi waktu yang sama untuk simulasi yaitu 45 detik. Hasil 

Simulink Profile Report untuk Tabel 7 dan Tabel 8 menunjukkan bahwa Total Recorded Time lebih 

kecil dengan menggunakan kamera diam sekalipun dilakukan dengan simulasi waktu yang sama yaitu 

45 detik. Total Recorded Time pada kamera diam memiliki nilai kurang dari 100 detik dibandingkan 

kamera bergerak yang nilai waktunya lebih dari 100 detik.   

 
TABEL VII. 

HASIL SIMULINK PROFILE REPORT KAMERA DIAM 

Simulasi Video Hasil Simulink Profile Report 
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Video Viptraffic.avi 
(Simulation time 45.733 

detik) 

 
 

Video Bogor.avi 

(Simulation time 45.913 
detik) 

 

 
 

 

 
 

Video Depok.avi  

(Simulation time 45.740 

detik) 
 

 

 
 

 
 

 
TABEL VIII. 

HASIL SIMULINK PROFILE REPORT KAMERA BERGERAK 

Simulasi Video Hasil Simulink Profile Report 

Video Viplane.avi 

(Simulation time 
45.160 detik) 

 

 
 

 

 
 

Video Viplanedepar-
ture.avi 

(Simulation time 

45.333 detik) 

 

 

 
 

 
 

Video Shaky_car.avi 

(Simulation time 

45.453 detik) 
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IV. PEMBAHASAN  

Analisis tracking cars untuk menghitung berapa jumlah mobil yang melintas dilakukan pada bahasa 

pemrograman Matlab dengan menggunakan tools Simulink Matlab. Analisis tracking cars dilakukan 

dengan menggunakan metode Optical Flow yaitu Algoritma Horn-Schunck. Objek yang digunakan da-

lam analisa tracking cars adalah objek video yang terdapat dalam library Matlab serta objek video yang 

direkam sendiri di lapangan yaitu di daerah Depok dan Bogor. Objek yang digunakan dalam analisis ini 

adalah objek video mobil yang direkam dengan menggunakan dua buah kamera yaitu kamera diam dan 

kamera bergerak. Kamera diam yang digunakan diletakkan di sisi depan sehingga mengambil gambar 

mobil bergerak dari depan dengan posisi kamera diam, sedangkan kamera bergerak yang digunakan 

diambil dari sisi belakang sehingga mengambil gambar mobil bergerak dengan kamera bergerak yang 

mengikuti pergerakan mobil.  

Analisis tracking cars dengan metode optical flow memiliki dua buah algoritma yaitu algoritma 

Horn-Schunck dan algoritma Lucas-Kanade. Dalam analisis tracking cars ini digunakan algoritma 

Horn-Schunck. Algoritma Horn-Schunck adalah algoritma dengan mengasumsikan semua gambar atau 

video dengan optical flow, sehingga algoritma ini akan meminimalkan distorsi dalam flow dan 

menghasilkan gambar atau video dengan solusi yang lebih baik [1]. Masalah yang muncul dengan 

menggunakan metode optical flow adalah masalah pergerakan objek dalam hal ini adalah pergerakan 

mobil.  

Hasil analisis pelacakan berapa banyak jumlah mobil yang melintas dalam masing-masing video 

yang digunakan dengan membandingkan antara nilai parameter yang sesuai default dan nilai parameter 

yang diubah-ubah. Analisis dilihat dari perbandingan kedua parameter tersebut pada kamera diam dan 

kamera bergerak dengan ketiga video yang dijadikan objek.   

1. Pengujian dengan mengubah nilai parameter pada kamera diam  

Tabel 9 adalah tabel perbandingan pengujian nilai parameter yang dilakukan pada ketiga objek. Nilai 

parameter yang digunakan untuk perbandingan adalah : 

a. Jumlah Frame Back 

b. Smothness Factor 

c. Iterasi Maksimum 

Ketiga objek mobil yang digunakan dalam pengujian pada kamera diam adalah : 

a. Objek mobil Viptraffic.avi (library Matlab) 

b. Objek mobil Bogor.avi (survei lapangan) 

c. Objek mobil Depok.avi (survei lapangan)     
TABEL IX. 

PERBANDINGAN PENGUJIAN NILAI PARAMETER TRACKING CARS PADA KAMERA DIAM  

 Jumlah Frame Back Smothness Factor Iterasi Maksimum 

Nilai default parameter awal 1 1 10 

Nilai uji coba parameter 1, 5, 10 dan 20 1, 4, 10 dan 20  10, 30, 50 dan 60 

 

2. Pengujian dengan mengubah nilai parameter pada kamera bergerak   

Tabel 10 adalah tabel perbandingan pengujian nilai parameter yang dilakukan pada ketiga objek. 

Nilai parameter yang digunakan sebagai perbandingan adalah : 

a. Jumlah Frame Back 

b. Smothness Factor 

c. Iterasi Maksimum 

Ketiga objek mobil yang digunakan dalam pengujian parameter pada kamera bergerak adalah : 

a. Objek mobil Viplane.avi (library Matlab) 

b. Objek mobil Viplanedeparture.avi (library Matlab) 

c. Objek mobil Shaky_car.avi (library Matlab)     
TABEL X. 

PERBANDINGAN PENGUJIAN NILAI PARAMETER TRACKING CARS PADA KAMERA BERGERAK 

 Jumlah Frame Back Smothness Factor Iterasi Maksimum 

Nilai default parameter awal 1 1 10 

Nilai uji coba parameter 1-5  1, 4, 10, 20 dan 50 10, 30, 50, 70 dan 100 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

Tracking cars adalah pelacakan untuk menghitung berapa banyak jumlah mobil yang melintas. Pe-

lacakan menghitung jumlah mobil yang melintas dengan menggunakan metode optical flow yaitu Algo-

ritma Horn-Schunck. Objek video mobil yang digunakan dalam analisis diambil  dengan menggunakan 

kamera diam dan kamera bergerak. Pengujian dilakukan dengan nilai parameter sesuai default dan nilai 

parameter yang diubah-ubah pada kamera diam dan kamera bergerak. Nilai parameter yang dijadikan 

sebagai perbandingan untuk dianalisis adalah jumlah frame back, smoothness factor dan iterasi maksi-

mum. Dengan masing-masing video mobil yang digunakan berjumlah tiga video. 

Pelacakan jumlah mobil dengan menggunakan kamera diam baik untuk nilai parameter sesuai default 

dan nilai parameter yang diubah-ubah berhasil dapat menangkap jumlah mobil yang melintas. Berapa 

banyak jumlah mobil yang melintas dihitung mulai dari mobil yang melewati garis batas putih dihitung 

mulai dari angka 0 dan tidak akan berulang kelipatannya. Dari hasil motion vector dan results menun-

jukkan hanya objek mobil saja yang terbaca dalam aplikasi sedangkan objek lain seperti marka jalan, 

pohon, bukit dan objek lainnya tidak tertangkap. Tetapi untuk hasil threshold untuk nilai parameter yang 

diubah-ubah semua objek yang ada ikut terbaca sebagai garis hitam putih, sehingga bukan hanya objek 

mobil yang tertangkap seperti untuk nilai parameter sesuai default.   

Pelacakan mobil dengan menggunakan kamera bergerak yang diambil dengan mengikuti pergerakan 

mobil dari belakang, baik untuk nilai parameter sesuai default dan nilai parameter yang diubah-ubah 

tidak berhasil untuk menangkap berapa banyak jumlah mobil yang melintas. Pelacakan jumlah mobil 

yang melintas dengan menggunakan kamera bergerak tidak hanya menangkap objek mobil saja tetapi 

juga berhasil menangkap semua objek yang ada seperti marka jalan, pohon, bukit, jalan dan pembatas 

jalan. Hasil threshold untuk nilai parameter yang diubah memiliki garis putih hasil threshold yang lebih 

tebal dari nilai parameter sesuai default.  

Hasil Simulink Profile Report dengan durasi waktu simulasi untuk kamera diam dan kamera bergerak 

dalam waktu 45 detik, memiliki Total Recorded Time, Number of Block Methods serta Number of 

Nonvirtual Subsystem Methods yang lebih kecil kamera diam dibandingkan kamera bergerak. Untuk 

kamera diam memiliki nilai kurang dari 100 detik sedangkan kamera bergerak memiliki nilai lebih dari 

100 detik.  

Saran untuk pengembangan aplikasi pelacakan menghitung jumlah mobil yang melintas adalah 

dengan menggunakan kamera bergerak seharusnya juga dapat digunakan seperti kamera diam. Kamera 

dari segala sisi seharusnya dapat membaca pergerakan objek mobil sehingga objek mobil dapat terbaca. 

Jumlah mobil yang terhitung seharusnya berlanjut tidak dimulai lagi dari angka 0 setiap ada yang 

melintas. Aplikasi pelacakan menghitung jumlah mobil yang melintas seharusnya hanya membaca objek 

mobil saja sebagai sasaran utama sedangkan objek lain tidak perlu terbaca.      
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