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ABSTRAK 

 

 

PEMODELAN LATAR BELAKANG ADAPTIF  

MENGGUNAKAN METODE GAUSSIAN MIXTURE MODEL 

PADA VIDEO DALAM AIR 

  

 

 

OLEH 

 

 

NURUL HUDAYANI 

 

 

 

 

Aplikasi teknik pengolahan citra sudah digunakan dalam berbagai bidang 

kehidupan salah satunya adalah untuk proses deteksi objek. Salah satu tahap pada 

proses deteksi objek adalah pemodelan latar belakang. Pada penelitian ini dibuat 

suatu program yang dapat digunakan untuk memodelkan latar belakang adaptif 

pada video dalam air menggunakan metode Gaussian Mixture Model dengan 

sofware Visual Studio 2010 dan Library OpenCV. 

 

Proses pada pemodelan ini adalah mensubtraksi model latar belakang awal dengan 

frame pertama yang hasilnya akan digunakan uframentuk mengupdate model latar 

belakang, begitu seterusnya hingga pada frame terakhir. Proses subtraksi dan 

updating dilakukan pada masing-masing intensitas piksel pada frame tersebut. 

Hasil pada penelitian untuk menentukan nilai β dan ρ terbaik yang nanti akan 

digunakan untuk proses deteksi objek. Efektifitas dari metode ini dinyatakan 

dengan nilai PSNR, dimana pada tiga kondisi video (pagi, siang dan malam) 

menunjukan nilai PSNR yang berbeda-beda yaitu 69,87 dB, 66,01 dB, dan 36,58 

dB.  

 

Kata kunci : pemodelan latar belakang, gaussian mixture model, visual studio. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

MODEL OF ADAPTIVE BACKGROUND BY 

USING OF GAUSSIAN MIXTURE MODELS METHODS 

FOR UNDER WATER VIDEO 

 

 

By 

 

 

NURUL HUDAYANI 

 

 

 

 

Application of image processing techniques have been used in various fields of life. 

One of them is already used as an object detection. Background modeling is one of 

the stages in the process of object detection. This research designed a program that 

will be able to model an adaptif background for underwater video by using 

Gaussian Mixture Model method, sofware Visual Studio 2010 and library OpenCV. 

 

 

The process in this model was subtracting the initial background model with the 

first frame whose results were used to update the background model untill the last 

frame was defined. The substracting and updating process were performed on each 

pixel intensity in the frame. The results were used to determine the best value of β 

and ρ which will be used for an object detection process. The effectiveness of this 

method was expressed by PSNR value, where for three video conditions (morning, 

day and night) PSNR values were about 69,87 dB, 66,01 dB, and 36,58 dB. 

 

 

Keywords: background modeling, gaussian mixture model, visual studio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Aplikasi teknik pengolahan citra saat ini dipergunakan hampir di berbagai 

bidang kehidupan. Aplikasi ini dipergunakan mulai dari peralatan-peralatan 

rumah tangga hingga peralatan-peralatan kesehatan, keamanan, 

pengawasan/pemantauan dan hiburan. Aplikasi ini telah banyak diterapkan 

untuk membantu pemantauan yang berada di darat dan di udara namun 

masih sedikit pada pengawasan di bawah air. Pemantauan bawah air dapat 

dipergunakan untuk membantu meningkatkan produksi perikanan yang 

merupakan salah satu target bidang kedaulatan maritim.  

 

Saat ini teknik pengolahan citra yang kebanyakan dilakukan berfungsi 

sebagai sistem keamanan maupun sistem pemantauan (monitoring). Fungsi 

pemantauan telah banyak dilakukan di darat, sebagai contoh untuk 

memantau jumlah kendaraan yang melewati sebuah jalan. Pemantauan 

untuk objek dalam air belum banyak dilakukan. Salah satu fungsinya adalah 

untuk memonitoring jumlah objek yang ada disekitar kamera. Kamera di 

sini digunakan untuk menggantikan mata manusia untuk mengawasi objek 

di dalam air. Pada aplikasi ini dilakukan dengan cara memisahkan antara 
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latar belakang dengan objek yang bukan merupakan bagian dari latar 

belakang. Objek dalam hal ini adalah ikan.  

 

Pembedaan antara latar belakang dan objek di dalam air tentu tidak mudah 

dilakukan karena terdapat banyak gangguan seperti ketidakpastian intensitas 

cahaya yang masuk dan juga karena gerakan air. Gangguan ini dapat 

mempengaruhi hasil identifikasi. Oleh karena itu perlu adanya pemodelan 

latar belakang yang dapat beradaptasi dengan baik sehingga dapat 

memisahkan antara latar belakang dengan objek serta tidak mendeteksi 

perubahan gerakan air dan juga intensitas cahaya sebagai objek. 

 

Pemodelan latar belakang dilakukan untuk mendapatkan sebuah latar 

belakang adaptif yaitu suatu latar belakang yang dapat menyesuaikan 

perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Latar belakang adaptif ini 

bekerja dengan memperhitungkan nilai pixel dari semua frame yang 

berurutan. Akan tetapi latar belakang adaptif kurang efisien apabila input 

yang akan dideteksi terlalu banyak dan gangguan yang sebenarnya adalah 

latar belakang besar sehingga perlu menggunakan metode Gaussian Mixture 

Models (GMM). 

 

Pada penelitian ini dibuat sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan adaptive background dengan metode GMM yang stabil 

terhadap perubahan cahaya dan juga gerakan air. Sedangkan perangkat 

lunak yang digunakan adalah Visual C++. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model latar belakang yang 

stabil terhadap perubahan cahaya dan gerakan air sehingga dapat digunakan 

untuk mendeteksi objek dalam air dengan baik. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Dapat menghasilkan model latar belakang dalam air yang baik. 

2. Metode pemodelan latar belakang yang dihasilkan dapat dipergunakan 

untuk membantu ekstraksi objek bawah air. 

 

1.4 Perumuasan Masalah 

 

 

1. Bagaimana membuat pemrograman yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengurangan latar belakang? 

2. Bagaimana membuat algoritma GMM menggunakan Visual C++? 

3. Bagaimana menghasilkan model latar belakang yang baik yang tidak 

terpengaruh terhadap perubahan gerakan air dan juga intensitas 

cahaya? 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

 

Mengacu pada permasalahan yang ada, maka perumusan perancangan ini 

difokuskan pada askpek berikut : 
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1. Membahas pemodelan latar belakang adaptif pada citra dalam air 

menggunakan metode GMM 

2. Tidak membahas deteksi objek. 

3. Tidak membahas pemrograman Visual C++ secara mendalam 

 

1.6 Hipotesis 

 

 

Pemodelan yang dihasilkan dapat mengatasi perubahan intensitas cahaya 

dan juga gerakan air karena gerakan air dan intensitas cahaya dianggap 

sebagai latar belakang. Latar belakang hasil pemodelan latar belakang 

adaptif dengan menggunakan metode Gaussian Mixture Model dapat 

menghasilkan sebuah latar belakang dalam air yang stabil terhadap 

perubahan gerakan air dan juga cahaya yang masuk.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 
 

 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir 

ini, maka tulisan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

 

BAB I Pendahuluan 

Memuat latar belakang, tujuan, manfaat, perumusan masalah, 

batasan masalah, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Berisi teori-teori yang mendukung dalam pemodelan latar 

belakang adaptif menggunakan metode Gaussian Mixture 

Model. 
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BAB III Metode Penelitian 

Berisi rancangan sistem, meliputi alat dan bahan, langkah-

langkah pengerjaanyang dilakukan, penentuan spesifikasi 

sistem, perancangan sistem, dan masing-masing bagian blok 

diagram. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan 

Menjelaskan prosedur pengujian, hasil pengujian dan analisis 

data. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Memuat simpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian 

alat, dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

Daftar Pustaka 

Lampiran
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pemodelan latar belakang 

 

 

Saat ini aplikasi deteksi objek semakin banyak digunakan untuk berbagai 

tujuan. Seperti untuk mendeteksi jumlah kendaraan di tol, mendeteksi  

pejalan kaki, dan untuk keamanan. Aplikasi deteksi objek ini juga dapat 

diterapkan di dalam air seperti yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

Teknik deteksi objek terbagi dalam beberapa kategori yaitu Point Detector, 

Segmentation, Background Modelling, dan Supervised Classifer [1]. 

Background Modelling atau Background Subtraction merupakan salah satu 

teknik deteksi objek yang menarik banyak peneliti. Deteksi objek diperoleh 

dengan membangun sebuah representasi dari scene yang disebut model latar 

belakang dan kemudian menemukan perbedaan dari model dan frame yang 

masuk. Setiap perubahan yang signifikan dalam wilayah gambar dari model 

latar belakang menandakan objek bergerak. Pixel daerah yang mengalami 

perbedaan akan ditandai untuk pemrosesan lebih lanjut proses ini disebut 

background subtraction [2].  

 

Pada dasarnya teknik pengurangan latar belakang (background substraction) 

ini cukup sederhana yaitu dengan melihat perbedaan antara citra tanpa objek 
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(background) dengan citra berobjek (foreground). Hal pertama yang 

dilakukan pada background substraction adalah memodelkan latar belakang 

itu sendiri sehingga dapat dengan mudah menganalisis objek yang terdapat 

pada citra. Model latar belakang diperoleh dari pemrosesan beberapa citra 

sekuensial hasil ekstraksi dari file video. Penggunaan citra sekuensial 

ditujukan untuk mendapatkan nilai toleransi terhadap perubahan 

pencahayaan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan latar belakang 

[3]. 

 

Perubahan pencahayaan yang mungkin terjadi dapat disebabkan oleh 

beberapa hal misalnya peralihan cahaya siang malam, penambahan dan atau 

pengurangan objek pada latar belakang, dan adanya bayangan dari objek. 

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan pixel yang sebenarnya adalah latar 

belakang terdeteksi sebagai objek sehingga pada keadaan tersebut harus 

diatur ulang agar memenuhi perubahan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu model latar belakang yang baik yang dapat beradaptasi 

dengan perubahan yang terjadi [4]. 

 

2.2 Pemodelan adaptif 

 

 

Latar belakang adalah suatu citra dimana terdapat objek yang tidak bergerak 

(statis) [4]. Pada saat ini terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang 

membutuhkan input berupa latar belakang untuk mendeteksi suatu obyek 

bergerak. Pendeteksian suatu objek dilakukan dengan membedakan 

intensitas antara latar belakang dengan objeknya. Pada pemisahan ini 
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dibutuhkan inisialisasi ulang apabila terdapat perubahan pada latar 

belakang. Apabila tidak dilakukan inisialisasi ulang dapat menyebabkan 

kesalahan pada objek yang dihasilkan. Kesalahan ini banyak terjadi pada 

area yang pergerakan latar belakangnya sangat minimum (non-dynamic 

background). Kasus ini banyak terjadi pada area indoor maupun outdoor 

seperti perubahan intensitas cahaya dari siang hari ke sore hari, pohon 

melambai terbawa angin, perubahan posisi benda pada latar belakang, 

penambahan benda dalam latar belakang, dan sebagainya. 

 

Untuk mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi karena perubahan latar 

belakang maka diperlukan suatu pemodelan adaptif. Pemodelan adaptif 

adalah suatu pemodelan latar belakang yang dapat menyesuaikan 

perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Pemodelan adaptif ini berkerja 

dengan merata-rata gabungan nilai pixel dari semua frame yang berurutan 

atau memberi bobot yang berbeda antara pixel yang dideteksi sebagai objek 

dengan pixel yang terdeteksi sebagai latar belakang [4]. 

 

2.3 Metode-metode pemodelan latar belakang 

 

 

Terdapat beberapa kendala dalam penggunakan metode background 

subtraction seperti peralihan pencahayaan dan juga bayangan dari objek [4] 

oleh karena itu terdapat beberapa penelitian untuk mengatasi masalah 

tersebut. Li (2003) yang mengusulkan metode berbasis Bayes untuk 

mendeteksi dan segmentasi objek dari latar belakang statis dan dinamis [5]. 

Arif (2012) menggunakan algoritma Fuzzy C-Mean untuk menentukan nilai 
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ambang adaptif untuk proses segmentasi [6]. Otsu Maddalena (2012) 

mengajukan teknik pengurangan latar belakang dengan algoritma Neural 

Network Self Organizing Map (SOM) yang digunakan untuk memisahkan 

antara pixel latar belakang dengan objeknya untuk area surveillance [7]. 

Davis (2004) mengajukan sebuah algoritma Codebooks yang digunakan 

kompresi background untuk mempelajari variasi sturktur background dalam 

jangka waktu yang panjang dan jumlah memory terbatas [8]. Stauffer dan 

Grimsom (1999) mengusulkan metode Gaussian Mixture Model (GMM) 

[9][10]. Pada penelitian ini digunakan metode GMM karena waktu 

pemrosesan lebih cepat dan tingkat akurasinya lebih akurat baik pada latar 

belakang statis maupun dinamis [2]. 

 

GMM adalah model statistik yang sangat populer dan sering digunakan 

pada masalah pengurangan latar belakang adaptif untuk dapat beradaptasi 

dengan perubahan latar belakang yang terjadi. Model yang terbentuk dibagi 

menjadi 2 bagian, model background dan model non-background. Terdapat 

tiga tahap pada metode GMM ini yaitu tahap pencocokan input terhadap 

distribusi, tahap update parameter dan tahap pemilihan distribusi latar 

belakang [4]. 

 

2.4 Penelitian Terkait 

 

 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penggunakan 

metode Gaussian Mixture Model diantaranya Ismayudi dkk (2013) yang 

melakukan penelitian dengan judul Pelacakan Kendaraan bermotor di Jalan 
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Tol Semarang Menggunakan Kalman Filter dan Mixture Of Gaussian 

dengan video Kualitas Rendah. Pada penelitian tersebut, kondisi 

background dipengaruhi oleh keadaan bayangan objek dan juga kondisi 

pencahayaan dimana data diambil pada tiga waktu yaitu pagi siang dan 

malam [11]. Pong dan Bowden dengan judul An Improved Adaptive 

Background Mixture Model for Real-time Tracking with Shadow Detection.  

Pada penelitian tersebut, model latar belakang dipengaruhi oleh bayangan 

objek dan penelitian tersebut dilakukan di datar [12]. Perbedaan kedua 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada 

faktor perubahan latar belakang. Pada penelitian ini, dilakukan di dalam air, 

dan latar belakang dipengaruhi oleh gerakan air dan juga pencahayaan. 

 

2.5  Kamera aksi  

 

 

Saat ini kamera aksi telah banyak digunakan. Kamera ini adalah suatu 

kamera yang telah dirancang secara kokoh dengan tombol yang simpel.  

Pada umumnya sebuah kamera dioperasikan langsung menggunakan tangan 

manusia tetapi pada kamera aksi ini dapat dioperasikan menggunakan 

perangkat lain seperti handphone ataupun PC. Selain itu kamera aksi ini 

diletakan dengan mudah seperti di lengan, di kepala, di kap mobil, di atas 

helm atapun di tempat lainya karena desain yang dibuat memang 

memudahkan manusia untk menggunakanya. Kelebihan utama yang  

terdapat pada kamera ini yaitu dapat digunakan untuk mengambil foto 

dalam air. Seperti yang dilakukan pada penelitian ini. 
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Gambar 2.1. Kamera aksi 

Pada penelitin ini, kamera aksi yang digunakan adalah Yi Action Camera 

dimana frame  rate pada camera ini mencapai 60 fps, baterai 5volt, dan 

kapasitas penyimpanan data 16 GB. 

 

2.6 Pengukuran Efektivitas Hasil 

 

 

Metode GMM pada penelitian ini digunakan untuk membuat frame baru 

(model latar belakang) yang didapatkan dari dua buah frame berurutan. 

Model latar belakang kemudian akan digunakan untuk membandingkan 

dengan frame selanjutnya. Metode latar belakang ini diharapkan dapat 

menyesuaikan  dengan perubahan minim yang terjadi pada suatu gerakan 

yang ada dalam air sehingga latar belakang yang dihasilkan dapat stabil 

terhadap perubahan pixel yang terjadi. Proses perbandingan terus dilakukan 

sampai dengan jumlah frame  ke n. Hasil akhir yang didapatkan adalah 

model latar belakang yang dibuat menggunakan metode GMM yang 

berdasarkan perbandingan model latar belakang sebelumnya dengan frame 

terakhir. Selisih antara model latar belakang dengan frame berupa citra biner 

yang diharapkan bernilai kurang dari nilai threshold. Apabila selisih bernilai 
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kurang dari threshold maka dianggap bernilai 0 (hitam) dan apabila 

melebihi nilai threshold maka dianggap bernilai 1 (putih). Selisih yang 

diharapkan adalah sebuah matrik yang seleuruhnya bernilai 0 yang 

menunjukan bahwa metode tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan 

minim yang terjadi.  

 

Pada penelitian ini digunakan Mean Square Error (MSE) dan Peak Signal 

to Noise Ratio (PNSR) untuk mengevaluasi kinerja metode GMM. Untuk 

menentukan besarnya PSNR maka harus mengetahui terlebih dahulu nilai 

MSE. Nilai MSE adalah nilai error kuadrat antara selisih (model 

background dengan frame selanjutnya) dengan matrik bernilai 0. Secara 

matematis dituliskan sebagai berikut [2] 

    (2.1) 

     (2.2) 

Keterangan :  

max2  : Nilai pixel terbesar pada keseluruhan citra. 

i dan j  : Koordinat suatu titik pada citra. 

M dan N  : Dimensi dari citra. 

X  : Selisih model latar belakng dengan frame 

Y  : Matrik dengan nilai 0 

 

Suatu metode dikatakan baik apabila mempunyai nilai MSE yang rendah 

[13] dan nilai PSNR yang tinggi [14]. 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

 

 

3.1 Waktu dan tempat penelitian 

 

  

Penelitian dan perancangan tugas akhir dilaksanakan mulai September 2016 

sampai April 2017, bertempat di Laboratorium Teknik Elektronika, 

Laboratorium Terpadu Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

 

Adapun alat dan baphan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Kolam ikan 

2. Camera Yi Action 

3. Lampu celup bawah air 

4. Accu 

5. Air 

6. Laptop HP ProBook 4431s 

7. Tripot 
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3.3  Metode yang diusulkan  

 

 

Intensitas pixel pada video dalam air sangat rentang untuk berubah oleh 

karena itu untuk menghasilkan latar belakang adaptif maka peneliti 

menggunakan metode Gaussian Mixture Model . 

 

3.3.1 Garis besar metode yang diusulkan 

 

Metode Gaussian Mixture Model (GMM) digunakan untuk 

menghasilkan model latar belakang yang dapat meminimalisir 

perubahan pencahayaan yang terjadi di dalam air, sehingga tidak 

terdeteksi sebagai objek. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

updating nilai pixel pada setiap saat. Pada penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk menghasilkan sebuah model latar belakang saja, tidak 

untuk mengidentifikasi model non-latar belakang yang dihasilkan.  

 

Secara umum metode GMM bekerja dengan membandingan dua buah 

frame yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah model latar 

belakang. Model latar belakang tersebut digunakan untuk 

membandingkan dengan frame selanjutnya, dengan demikian model 

latar belakang di update setiap saat agar diharapkan dapat 

menyesuaian dengan perubahan kecil yang terjadi. 
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3.3.2 Diagram alir metode yang diusulkan 

 

Adapun diagram alir dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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Digaram alir dari pemodelan latar belakang menggunakan metode 

GMM yang  diusulkan adalah sebagai berikut 

 

Gambar 3.2 Diagram alir pemodelan latar belakang 

 

3.3.3 Perolehan citra latar belakang 

 

Data yang akan didapatkan adalah sebuah video dalam air pada tiga 

waktu yang berbeda yaitu saat pagi hari, siang hari dan malam hari. 

Pada saat pengambilan data malam hari menggunakan bantuan lampu 
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celup bawah air sebagai sumber cahaya. Video yang dihasilkan 

berdurasi 3 detik dengan 30 fps. Kemudian video yang dihasilkan 

diolah menggunakan Visual C++ dengan telah terinstal pada 

komputer dengan sistem operasi Windows 10 pro 64-bit. Model latar 

belakang akan diperoleh dari pemrosesan beberapa citra sekuensial 

hasil ekstraksi dari file video. Penggunaan citra sekuensial ditujukan 

untuk mendapatkan nilai toleransi terhadap perubahan pencahayaan 

yang mungkin terjadi pada saat pengambilan video. 

 

3.3.4 Inisialisasi distributi normal latar belakang 

 

Tahap pertama pada metode GMM adalah inisialisasi distribusi 

normal dari latar belakang. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan 

model latar belakang awal. Pada tahan ini frame pertama dianggap 

sebagai latar belakang. Besarnya intensitas masing-masing pixel pada 

frame pertama digunakan sebagai nilai rerata awal model latar 

belakang. Sedangkan untuk threshold bernilai konstan yaitu 30 dan 

untuk variant awal bernilai 1 untuk setip pixelnya.  

 

3.3.5 Pembandingan dua buah frame latar belakang 

 

Hal yang paling mendasari pemodelan latar belakang ini adalah untuk 

memastikan bahwa perubahan pixel latar belakang yang minim tetap 

dideteksi sebagai latar belakang tidak sebagai objek. Pengurangan dan 

pencocokan latar belakang mempunyai peranan penting yaitu untuk 

mengetahui bagian latar belakang yang ada pada sebuah citra. Ide 
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dasar dari substraksi background adalah |framet-framet-

1|<Threshold*Variant Perbandingan ini dilakukan pixel per pixel. 

Seperti yang terlihat pada gambar berikut 

 

Gambar 3.3 Substraksi latar belakang 

 

Apabila pixel i memenuhi persamaan tersebut maka pixel tersebut 

merupakan latar belakang selain itu bukan latar belakang. 

Perbandingan dua buah latar belakang ini dilakukan untuk melakukan 

tindakan lanjut apabila terdeteksi sebagai objek ataupun latar 

belakang. 

 

3.3.6 Pembaharuan nilai pixel latar belakang 

 

Tahap pembaharuan nilai pixel latar belakang bertujuan untuk 

menyesuaiankan latar belakang dengan perubahan yang terjadi. 

Pembaharuan ini di terapkan pada parameter-parameter GMM yang 

nantinya akan digunakan untuk mengolah input selanjutnya. 

Parameter yang diupdate pada penelitian ini adalah mean dan variant. 

Pada penelitian ini pembaharuan mean menggunakan persamaan : 
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 (3.1) 

 

Sedangkan pembaharuan untuk variant menggunakan persamaan : 

 

 (3.2) 

Keterangan : 

   : Rerata intensitas pixel.  

  : Variant awal yang telah ditentukan.  

   : Kontanta pembaharuan latar belakang. 

β  : Kontanta pemberharuan variant. 

Dalam penelitian ini nilai  dan β telah di tentukan dan akan 

berubahan secara berkala.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa 

1. Metode GMM berhasil memodelkan latar belakang adaptif dengan 

nilai ρ dan β terbaik pada kondisi pagi hari adalah 0,2 dan 0,2 0,4; 0,6; 

0,8; pada siang hari 0,8 dan 0,2; 0,4; 0,6 dan malam hari adalah 0,6 

dan 0,2.  

2. Metode GMM baik digunakan untuk air pada kondisi bergelombang 

maupun dalam kondisi tenang karena menghasilkan nilai PSNR yang 

sama-sama besar yaitu 62,18 dan 66,01 

3. Pada malam hari, rata-rata nilai PSNR terendah dibandingkan dengan 

pagi dan siang hari hal ini dikarenakan pencahayaan pada malam hari 

tidak stabil sehingga mengganggu model latar belakang yang ada. 

4. Metode MOG baik untuk digunakan dalam pemodelan latar belakang 

dibandingkan dengan pemodelan tanpa pembaharuan. 

5. Nilai PSNR pada setiap video selalu berbeda-beda hal ini dipengaruhi 

oleh kualitas video dan juga nilai β dan ρ yang diberikan. 

 

 



52 

 

 

 

5.2  Saran 

 

 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperbaikan penelitian ini 

dimasa yang akan datang adalah: 

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk kamera yang bergerak. 

2. Menggunakan nilai ρ dan β yang adaptif yang dipengaruhi oleh 

banyaknya piksel dikenali sebagai latar belakang atau objek. 

3. Menggunakan mikrokomputer Raspberry agar hasilnya dapat 

dimanfaatkan tanpa menggunakan computer. 

4. Menggunakan metode yang diusulkan pada kondisi cuaca hujan atau 

gelombang air yang besar. 
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