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Real-Time Detection untuk Klasifi kasi Jalan Berlubang sebagai 
Pemicu Kecelakaan Lalu Lintas

(Real-Time Detection for Classification of Pothole of Asphalt Road as Traffic 
Accidents Trigger)
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Tingginya curah hujan mengakibatkan kerapuhan jalan aspal sehingga jalan aspal menjadi rusak seperti berlubang dan 
bergelombang. Hal ini ternyata dapat memicu kecelakaan lalu lintas pada pengguna kendaraan dimulai dari luka ringan hingga 
meninggal dunia. Salah satu upaya untuk mengurangi hal tersebut yakni deteksi jalan berlubang atau bergelombang secara real-
time dengan memanfaatkan konsep pengolahan citra digital. Metode yang digunakan untuk ekstraksi fi tur citra pada penelitian 
ini meliputi segmentasi, binarisasi, reduksi noise, dan morfologi citra. Adapun klasifi kasi objek citra berdasarkan luas bidang. 
Luas bidang yang relatif besar dapat memicu kecelakaan karena roda kendaraan dapat terjebak di dalamnya. Data testing yang 
digunakan berupa video yang berjumlah 9 video sebanyak 1154 frame. Dari jumlah data tersebut tingkat precision mencapai 
81,26%.

Kata kunci: jalan aspal berlubang atau bergelombang, real-time, pengolahan citra digital

The increasing rainfall makes a fragile of asphalt road which becomes damaged as pothole and bumpy. This case can trigger 
traffi  c accidents on vehicle users from minor injuries to death. One attempt to reduce it is the classifi cation for the pothole and the 
bumpy road asphalt by real-time that uses digital image processing concepts.  The research used many methods to extract the image 
features. There are segmentation, grayscale conversion, binarization, noise reduction, and image morphology. An image object 
classifi cation by area. Generally, the larger area of the pothole can trigger accidents because the wheels of the vehicles can be 
trapped inside. Testing data used videos that amounted to 9 videos as much as 1.154 frames. Overall, the experiment gets a precision 
level to 81.26%.

Keywords: pothole or bumpy of asphalt road, real-time, digital image processing

Keselamatan bagi pengguna jalan raya sangatlah 
penting. Akan tetapi pada akhir-akhir ini sering terjadi 
kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan aspal. Pada 
umumnya, kerusakan ini disebabkan oleh tingginya curah 
hujan sehingga menyebabkan kerapuhan jalan aspal. 

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sangat bervariasi 
dimulai luka ringan hingga hilangnya nyawa pengguna 
jalan raya terutama pengendara bermotor. Dari 
pihak kepolisian sebenarnya sudah berupaya untuk 
mengingatkan para pengguna kendaraan bermotor 
untuk lebih berhati-hati ketika di daerah-daerah rawan 
kecelakaan dengan memasang pamflet yang berisi 
peringatan hati-hati rawan kecelakaan dengan ukuran 
yang relatif besar agar terlihat jelas oleh pengguna 
kendaraan bermotor pada jalan lalu lintas. Selain itu pihak 
kepolisian juga memberi tanda garis putih pada bagian 
jalan aspal yang rusak. Namun upaya ini ternyata masih 
kurang maksimal untuk mengurangi tingkat kecelakaan 

lalu lintas akibat kerusakan jalan. Hal ini dapat dilihat 
dari media-media informasi online yang dapat dipercaya 
mengingat jumlah kecelakaan tidak mengalami perubahan 
secara signifi kan.

Dalam penelitian ini dikaji mengenai tekstur 
kerusakan jalan aspal yang dianggap dapat memicu 
kecelakaan lalu lintas yakni berlubang dan bergelombang. 
Data yang digunakan berupa video kerusakan jalan aspal 
berlubang atau bergelombang sebagai data uji coba. Pada 
penelitian ini, sistem mampu menampilkan atau memberi 
tanda pada bagian-bagian kerusakan jalan secara real-time 
dengan durasi waktu relatif lebih cepat dibanding dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya karena semakin banyak 
metode yang digunakan untuk ekstraksi dan klasifi kasi 
fitur maka semakin banyak durasi yang dibutuhkan. 
Meskipun begitu, sistem yang dibentuk pada penelitian 
ini mampu menyandingi keakuratan penelitian-penelitian 
sebelumnya dari segi waktu dan tingkat akurasinya.

Pada penelitian Koch dan Brikalis pada tahun 2013 
melakukan pengembangan penelitian sebelumnya (Koch 



Rosita dan Sugianto: Real-Time Detection untuk Klasifi kasi Jalan Berlubang 77

dan Brikalis, 2011) dengan menambahkan segmentasi 
tekstur dan magnitude pothole (jalan berlubang). 
Tujuannya adalah melengkapi kekurangan yang ada 
pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbasis video 
dengan menggunakan alat yang berupa remote-controlled 
robot vehicle dengan ketinggian kamera 60 cm dan sudut 
kemiringan 45°. Penelitian ini mencapai tingkat precision 
sebesar 75%.

Pada penelitian Tedeschi dan Benedetto (2017) 
dilakukan pendeteksian kerusakan jalan aspal yang 
meliputi berlubang, kerusakan Longitudinal-Transversal, 
keretakan jalan aspal. Penelitian ini berbasis android yang 
mencapai lebih dari 0,7 pada pengukuran precision. 

Pada penelitian yang lain (Shuai Li, precision Yuan, 
Donghai Liu, dan Hubo Cai 2016) juga dilakukan 
pendeteksian jalan aspal berlubang yang menggunakan 
alat sama seperti pada penelitian sebelumnya (Koch 
dan Brikalis, 2013). Peneliti mengintegrasikan citra 2 
dimensi dengan Ground Penetrating Radar (GPR) yakni 
metode geofi sika yang menggunakan pulsa radar untuk 
menggambarkan bawah permukaan jalan. Hasil penelitian 
ini mencapai tingkat precision sebesar 94,7%.

Gambar 1. Ilustrasi Warna RGB Citra Digital (Sumber: http://
wikipedia.com)

Pengolahan citra digital merupakan salah satu bidang 
ilmu yang menangani citra/gambar digital untuk diubah 
menjadi citra yang lebih baik selain itu digunakan 
untuk mengekstraksi fi tur-fi tur yang terdapat pada citra 
tersebut dengan berbagai macam metode ekstraksi 
fitur. Pengambilan data citra digital dapat dilakukan 
dengan menggunakan alat seperti kamera, smartphone, 
handycam dan sebagainya. Citra digital pada awalnya 
disebut dengan citra RGB yang berarti citra tersebut 
terdiri dari 3 layer yakni layer red (level kemerahan), 
green (level kehijauan), dan blue (level kebiruan). Ketiga 
layer tersebut mempunyai ukuran baris dan kolom yang 
sama dan berisi kumpulan nilai yang selanjutnya disebut 
dengan piksel.

Pada umumnya metode untuk ekstraksi fi tur citra 
digital terdapat 4 macam antara lain fi tur bentuk, warna, 
tekstur, dan geometris. Penelitian ini dilakukan ekstraksi 
fi tur tekstur dan bentuk untuk mengetahui apakah jalan 
aspal berlubang atau bergelombang. Ekstraksi fi tur tekstur 
untuk mengetahui tekstur citra jalan aspal berlubang atau 
bergelombang. Selanjutnya untuk ekstraksi fi tur bentuk 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar luas jalan 
berlubang atau bergelombang tersebut. Jika luasnya 
relatif besar yang berarti roda kendaraan dapat masuk 
ke lubang tersebut maka termasuk jalan berlubang 
atau bergelombang yang dimaksud. Luas atau tidaknya 
berdasarkan batasan luas yang ditentukan pada saat 
analisa data citra digital 2D.

Texture Segmentation
Proses ini digunakan untuk mendefinisikan objek 

pada citra. Algoritma range filter digunakan pada 
penelitian untuk proses texture segmentation. Algoritma 
ini digunakan untuk menghitung local range pada 
sebuah citra. Range fi lter mendefi nisikan sekitar pixel 
yang menarik dan menghitung statistik untuk wilayah 
sekitarnya.

Gambar 2. Ilustrasi proses range fi lter (Sumber: http://matlab.izmiran.ru)
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Pengubahan suatu nilai piksel tergantung nilai 
sekitarnya. Misal untuk nilai piksel dengan lokasi (1,1) 
adalah 1 dan lokasi nilai piksel sekitarnya meliputi (0,0), 
(0,1), (0,2), (1,0), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2) yang bernilai 
piksel secara urut [], [], [], [], 2, [], 6, dan 7. Nilai piksel 
pada lokasi (0,0), (0,1), (0,2), dan (1,2) merupakan nilai 
kosong. Dari nilai piksel sekitarnya tersebut didapatkan 
nilai minimum dan maksimum yakni 0 dan 7. Sehingga 
didapatkan perubahan piksel dari nilai piksel 1 menjadi 
6. Nilai ini didapatkan dari pengurangan hasil nilai 
maksimum dengan nilai minimum pada piksel sekitar 
nilai piksel yang akan diubah.

Grayscale Conversion
Proses ini merupakan pengubahan citra warna RGB ke 

warna grayscale. Algoritma luminosity yang digunakan 
untuk proses ini dengan menggunakan persamaan 1.

I = 0.2989*R + 0.5870*G + 0.1140*B ......................... (1)

Masing-masing nilai piksel pada setiap layer dikalikan 
koefi sien sesuai layernya. Nilai piksel pada layer R,G, 
dan B dikalikan koefi sien secara berurut sebesar 0.2989, 
0.5870, dan 0.1140. Hasil perkalian masing-masing piksel 
dijumlahkan untuk mendapatkan citra grayscale.

Binarization
Ketika citra digital dalam bentuk grayscale maka 

dapat diubah ke citra hitam-putih yang lebih dikenal 
dengan citra biner. Proses ini disebut dengan binarization. 
Tujuannya adalah semakin memperjelas objek pada citra 
antara warna background dan foreground. Citra biner 
hanya terdiri nilai piksel 0 dan 1. Untuk mendapatkan 
nilai piksel tersebut maka ditentukan batas ambang 
(threshold) 0 dan 1. Misal, batas ambang yang ditentukan 
adalah 100, maka nilai piksel yang bernilai 100 atau lebih 
bernilai 0 dan sebaliknya bernilai 1.
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Noise Reduction
Citra biner yang didapatkan tentu saja masih terdapat 

warna bintik-bintik yang dianggap tidak penting atau 
noise karena bukan termasuk objek background maupun 
foreground. Proses ini hanya me-remove piksel-piksel 
yang dianggap noise dengan batasan luas noise yang 
ditentukan sehingga objek pada citra semakin tampak 
dengan jelas.

Morphology
Sebuah operasi yang berfungsi mengidentifi kasikan 

bentuk pada citra digital dengan basis region yang dapat 
dilakukan dengan 4 macam cara seperti dilasi, erosi, 
opening dan closing. Tujuan operasi morfologi pada 
penelitian ini yaitu mengisi lubang citra yang lebih besar 
pada background. 

Luas Objek Citra Digital
Persamaan yang digunakan untuk menghitung 

luas suatu objek pada citra digital perlu diketahui 
nilai MinorAxisLength dan MajorAxisLength sebagai 

 
Gambar 4. Ilustrasi Operasi Morfologi (Sumber: http://mathwork.com)

Gambar 3. Ilustrasi MinorAxisLength dan MajorAxisLength
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Gambar 5. Handycam yang Digunakan untuk Pengambilan 
Data

pengganti variabel panjang dan lebar objek tersebut 
dengan satuan jumlah piksel. 

Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung 
luas suatu objek citra digital seperti pada persamaan 3.

L = p l π  ........................................................................ (2)

Variabel p merupakan MajorAxisLength sedangkan 
l merupakan MinorAxisLength. Baik p maupun l 
merupakan panjang suatu objek citra dengan satuan 
piksel. 

 

Data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 macam 
yaitu gambar (.jpeg) dan video (.AVI). Data gambar 
digunakan untuk menganalisa objek citra. Sedangkan data 
video digunakan sebagai data testing dengan berbagai 
jumlah frame. Jumlah data gambar dan video sebanyak 
220 gambar dan 10 video.

Teknik pengambilan data gambar dilakukan dengan 
menggunakan handycam dengan ketinggian 140 cm 
dengan 3 macam jarak 0 meter, 1 meter, dan 2 meter 
serta dilakukan pada saat cahaya yang cukup (pagi, siang, 
dan sore). Sedangkan pengambilan data video dilakukan 
dengan menggunakan handycam dengan spesifikasi 
sebagai berikut:

• Resolusi kamera 8 MP
• Optical Zoom x24
• Screen Size 3 inch
• Min-max Focal Length 38mm-190mm
• Maximum Shutter 1/1000 s
• Video Resolution 1920x1080 Pixel
• Vide Format .AVI
• Frame Rate 50 fps
• Image Format .JPEG

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, para 
peneliti menggunakan berbagai macam metode untuk 
mendapatkan tingkat kevalidan deteksi yang baik. Namun 
perlu diperhatikan bahwa semakin kompleks metode yang 
digunakan maka semakin dibutuhkan waktu yang lebih 
untuk memprosesnya. Sebuah sistem dikatakan cerdas 

 

Gambar 6. Arsitektur Sistem secara Umum

dalam mendeteksi dapat diukur performansinya dengan 4 
hal selain solusi dapat ditemukan (completeness), solusi 
paling optimal (optimality), ruang memory system (space 
complexity) yang digunakan, juga dan time complexity 
yakni waktu yang digunakan sistem (Suyanto, 2014). 
Semakin singkat waktu yang digunakan semakin baik. 
Adapun arsitektur sistem secara umum dapat dilihat pada 
gambar 6.

Pada tahap object labeling diberikan tanda garis kotak 
kuning dan berlabel “target” pada setiap objek citra. 
Kemudian dilakukan perhitungan luas objek. Luas batas 
ambang untuk klasifi kasi objek sebesar 10.000 piksel 
atau lebih berdasarkan hasil analisa citra gambar. 

 

Data video dianalisa setiap framenya untuk 
mendeteksi jalan yang berlubang atau bergelombang. 
Dari 10 data video yang digunakan terdapat total frame 
sebanyak 1154 buah dengan rata-rata jumlah frame per 
video sebanyak 110 buah. Setiap frame akan dilakukan 
pendeteksian objek jalan berlubang atau bergelombang.

Pengukuran tingkat kevalidan deteksi pada penelitian 
ini hanya mengukur tingkat precision saja karena hanya 
dapat diketahui  kategori True Positive (TP) dan False 
Positive (FP) meskipun kategori True Negative (TN) 
dapat diketahui namun tidak dapat digunakan untuk 
pengukuran recall. Hal ini disebabkan karena untuk 
pengukuran recall dibutuhkan 2 kategori yakni True 
Positive  (TP) dan False Negative (FN). False Negative  
merupakan sample negatif yang tidak terdeteksi dan 
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Gambar 6. (a) Citra Digital Input (b) Image segmentation (c) 
Grayscale Conversion (d) Binarization (e) Removing 
Noise (f) Morphology Operation dan Hasil Ekstraksi 
Citra

Gambar 7. Contoh Hasil Running Sistem Klasifi kasi Jalan Aspal Berlubang/Bergelombang secara Real-Time

kategori ini tidak dapat diketahui karena menghitung 
jumlah objek yang bukan jalan aspal berlubang atau 
bergelombang dan tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan 
karena kategori jumlah False Negative sangatlah banyak 
sehingga pengukuran tingkat akurasi tidak diperlukan 
karena membutuhkan jumlah False Negative. Begitupun 
dengan pengukuran akurasi juga memerlukan kategori 

Tabel 1. Hasil Eksperimen

Video ke- Jumlah Frame Precision %

AVI-1 135 65,93

AVI-2 108 74,07

AVI-3 121 100,00

AVI-4 128 81,89

AVI-5 124 82,46

AVI-6 89 80,34

AVI-7 53 84,33

AVI-8 170 87,06

AVI-9 98 68,54

AVI-10 128 88,02

Total dan Rata-rata 1154 81.26

False Negative ditambah dengan kategori True Negative 
(TN) sample positif yang tidak terdeteksi. Meskipun 
kategori TN dapat diketahui namun tetap saja pengukuran 
akurasi tidak dapat dilakukan karena masih memerlukan 
kategori FN. Adapun pengukuran precision dengan 
menggunakan persamaan 3.
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Hasil dari eksperimen seluruh video dapat dilihat 
pada Tabel 1.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
jarak onjek jalan berlubang atau bergelombang sangat 
mempengaruhi luas objek sehingga semakin objek 
mendekat dengan kamera maka semakin luas objek 
dan dapat terdeteksi. Selain itu garis batas jalan yang 
berwarna putih juga mempengaruhi saat pendeteksian 
karena secara tekstur dan warna sangat berbeda dengan 
background (jalan aspal lainnya). Kemudian kendaraan 
atau benda yang melintas juga terdeteksi sebagai 
jalan berlubang atau bergelombang. Namun tingkat 
precision pada penelitian ini sudah mencapai 81.26%. 
Hasil precision yang diperoleh tidak jauh beda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya dengan kompleksitas 
metode yang digunakan.

Perbedaan tingkat precision yang dihasilkan pada 
penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
dipengaruhi oleh bentuk dan spesifikasi alat yang 

digunakan, tinggi kamera, dan sudut kemiringan. 
Meskipun alat yang digunakan pada penelitian ini sangat 
sederhana dibandingkan dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya namun dapat menghasilkan tingkat precision 
yang tidak kalah baiknya tanpa kompleksitas metode 
yang diterapkan pada sistem yang berbasis real-time ini. 
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