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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan beberapa hasil sebagai berikut : 

1. Deteksi warna pada penelitian ini menggunakan model warna HSV 

untuk menyeleksi warna obyek yang dideteksi. Meskipun di dalam 

frame terdapat banyak warna dari bentuk-bentuk yang tertangkap 

kamera, kamera hanya tetap mendeteksi warna dari obyek.  

2. Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan deteksi bentuk lingkaran 

dengan menggunakan metode Hough Transform, sehingga dapat 

diketahui titik tengah dari obyek. Jarak minimal dan maksimal dari 

kamera untuk mendeteksi obyek sejauh 10 cm dan 180 cm. 

3. Metode tracking yang digunakan pada penelitian ini adalah Kalman 

Filter, dengan hasil pengujian: 

- Ketika posisi obyek digerakkan tiap 1 cm ke atas, maka nilai 

koordinat y bertambah kecil. Ketika posisi obyek digerakkan tiap 

1 cm ke bawah, maka nilai koordinat y bertambah besar. Ketika 

posisi obyek digerakkan tiap 1 cm ke kanan, maka nilai koordinat 

x bertambah kecil. Ketika posisi obyek digerakkan tiap 1 cm ke 

kiri, maka nilai koordinat x bertambah besar. 

- Setiap perubahan posisi gerakan obyek menyebabkan perubahan 

nilai koordinat x dan y, baik nilai real, prediksi dan koreksi. Hal 
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ini akan mempengaruhi posisi nilai tengah dalam matriks (i, j) 

sebelum dan sesudah pergerakan obyek. 

- Pengaruh perpindahan posisi terhadap nilai pengukuran dan 

estimasi yang dihasilkan Kalman Filter terdapat rata-rata error 

pengukuran untuk koordinat x sebesar 14,08 pixel dan koordinat y 

sebesar 7,17 pixel, dengan nilai standar deviasi koordinat x 

sebesar 14,24 pixel dan koordinat y sebesar 9,94 pixel. Sedangkan 

rata-rata error estimasi untuk koordinat x sebesar 15,85 pixel dan 

koordinat y sebesar 8,09 pixel, dengan nilai standar deviasi 

koordinat x sebesar 16,08 pixel dan koordinat y sebesar 10,27 

pixel. 

- Ketika dilakukan perubahan posisi titik tengah dari obyek, terjadi 

perubahan pada nilai koordinat titik tengah obyek dari nilai 

koordinat titik tengah sebelum dilakukan perubahan posisi pada 

obyek.  

 

5.2.   Saran 

Berikut ini terdapat beberapa saran yang penulis berikan untuk peneliti 

berikutnya apabila ingin mengembangkan penelitian yang telah dibuat agar 

menjadi lebih baik adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan program 

Kalman Filter dengan menerapkan Extended Kalman Filter (EKF) 

untuk tracking perpindahan obyek yang kompleks. 
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2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan program untuk 

menampilkan posisi titik tengah obyek pada matrik, sehingga proses 

analisis perbandingan pada hasil image processing dapat dilakukan 

secara otomatis. 


