
 

 

 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Citra 

Pengertian citra menurut berbagai sumber yaitu : 

1. Don Pearson 

Citra adalah representasi dua dimensi dua dimensi dari dunia visual, 

menyangkut berbagai macam disiplin ilmu yang mencakup seni, human vision, 

astronomi, teknik, dan sebagainya. Citra merupakan suatu kumpulan piksel-

piksel atau titik-titik yang berwarna yang berbentuk dua dimensi (Pearson, 

1991). 

2. Michael C. Fairhust 

Citra adalah suatu fungsi 2 dimensi, dimana harga-harga fungsi tersebut f(x,y) 

pada koordinat spasial (x,y) di bidang x-y mendefinisikan suatu ukuran 

intensitas cahaya atau kecemerlangan titik tersebut (Fairhust, 1995). 

3. Wolfram Research, Inc 

Citra adalah sinyal diskrit 2 dimensi. Secara matematis, sinyal ini dapat 

direpresentasikan sebagai fungsi dari variable-variabel 2 dimensi (Wolfram 

Research, 2002). 

 Pengolahan Citra Digital 

Berikut adalah beberapa pengertian pengolahan citra menurut ahli : 

1. Fadlisyah 

Pengolahan citra adalah pengolahan suatu citra dengan menggunakan 

komputer secara khusus, untuk menghasilkan suatu citra yang lain (Fadlisyah, 

2007).
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2. Niblack 

Pengolahan citra sebagai “pengolahan citra dengan komputer”, dan 

kemudian definisi tersebut ditambah dengan “dan output atau hasil pengolahan citra 

tersebut juga berupa citra” (Fadlisyah, 2007). 

Sering kali citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu (degradasi), 

misalnya mengandung cacat (noise), warnanya terlalu kontras, kurang tajam, buram 

(blurring) dan sebagainya. Dengan citra yang seperti ini tentu saja akan menjadi 

lebih sulit untuk di interpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra 

tersebut menjadi berkurang. Dengan permasalahan tersebut maka citra perlu 

dimanipulasi. Bidang studi yang membahas hal ini adalah pengolahan citra (image 

processing) (Munir, 2004). 

Pengolahan citra adalah suatu pernyataan untuk menggambarkan operasi-

operasi yang dilakukan pada suatu citra, dengan sasaran mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pengolahan citra merupakan peningkatan mutu citra yang bertujuan untuk 

memperbaiki mutu citra untuk memperoleh keindahan gambar, untuk kepentingan 

analisa citra, dan untuk mengkoreksi citra dari segala gangguan yang terjadi 

sewaktu perekaman data (Arymurthy & Setiawan, 1992). 

 Ruang Warna RGB 

Ruang Warna RGB biasa diterapkan pada monitor CRT dan kebanyakan 

sistem grafika komputer. Ruang warna RGB menggunakan tiga komponen dasar 

yaitu merah (R), hijau (G), dan biru (B). Setiap pixel dibentuk oleh ketiga 

komponen warna tersebut. Tabel 2.1 menunjukan contoh warna dan nilai R, G, dan 

B (Irianto S. Y., 2016). 

Tabel 2.1 Warna dan nilai penyusun warna 

Warna R G B 

Merah 255 0 0 

Hijau 0 255 0 
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Warna R G B 

Biru 0 0 255 

Hitam 0 0 0 

Putih 255 255 255 

Kuning 0 255 255 

 

RGB biasa digunakan karena kemudahan dalam perancangn hardware, 

tetapi sebenarnya tidak ideal untuk beberapa aplikasi. Mengingat warna merah, 

hijau, dan biru sesungguhnya terkolerasi erat, sangat sulit untuk beberapa algoritma 

pemrosesan citra. 

2.3.1 Presentasi Citra 

Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan pixel. Setiap 

pixel digambarkan sebagai satu kotak kecil. Setiap pixel mempunyai titik koordinat 

posisi. Sistem koordinat yang dipakai untuk menyatakan citra digital ditunjukkan 

pada Gambar 2.1 (Kadir & Susanto, 2012). 

 
0 N-1 

M-1 

0 

x 

y 

Posisi sebuah piksel 

 

Gambar 2.1 Sistem Koordinat Citra Berukuran M x N (M baris dan N 

kolom) 

Dengan sistem koordinat yang mengikuti asas pemindaian pada layar TV 

standar itu, sebuah piksel mempunyai koordinat berupa (x, y) dalam hal ini, 
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 x menyatakan posisi kolom; 

 y menyatakan posisi baris; 

 piksel pojok kiri-atas mempunyai koordinat (0, 0) dan piksel pada 

pojok kanan-bawah mempunyai koordinat (N-1, M-1). 

2.3.1.1 Aspect Ratio 

Standar video monitor tidak berbentuk persegi. Rasio antara base-length 

dengan side-length dikatakan sebagai suatu aspect ratio, secara normal membentuk 

perbandingan 4 : 3. Misalkan suatu sistem yang memiliki baris horizontal berukuran 

480 sering berkorespendensi dengan (4/3) x 480 = 640 pixel sepanjang baris 

(Fadlisyah, 2007). 

2.3.1.2 Size Of Screen 

Arti dari kata screen dikaitkan dengan sebagaimana mudah mata 

membedakan perbedaan yang terjadi pada pixel-pixel. Jadi screen  yang berukuran 

kecil akan memiliki kerapatan pixel yang padat, antara satu pixel dengan pixel yang 

lain dekat sekali, sementara screen yang lebar atau besar memberikan performa 

yang sama terhadap sejumlah pixel per unit are yang akan ditampilkan pada screen 

(Fadlisyah, 2007). 

2.3.1.3 Resolusi  

Pengertian resolusi yang berhubungan dengan pengolahan citra adalah 

jumlah pixel atau dot (titik) pada satuan panjang monitor. Resolusi ini biasa disebut 

dengan dpi atau dot per inch. Resolusi adalah ukuran seberapa banyak jumlah pixel 

yang ditampilkan pada monitor dalam satu waktu (Fadlisyah, 2007). 

2.3.2 Membaca Citra  

Ada beberapa format gambar yang ditunjukkan dalam citra digital, seperti 

pada Tabel 2.2 (Kadir & Susanto, Pengolahan Citra Teori dan Aplikasi, 2012). 
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Tabel 2.2 Daftar Format File Gambar 

Format 

Gambar 

Ekstensi Keterangan 

TIFF .tif, .tiff Tagged Image File Format 

merupakan format citra yang 

mula-mula dibuat boleh Aldus. 

Kemudian, dikembangkan oleh 

Microsoft dan terakhir oleh Adobe. 

JPEG .jpg, .jpeg Joint Photographics Expert Group 

adalah format citra yang dirancang 

agar bisa memampatkan data 

dengan rasio 1:16. 

GIF .gif Graphics Interface Format 

merupakan format yang 

memungkinkan pemampatan data 

hingga 50%. Cocok untuk citra 

yang memiliki area yang cukup 

besar dengan warna yang sama. 

BMP .bmp Windows Bitmap merupakan 

format bitmap pada Windows. 

PNG .png Portabel Network Graphics biasa 

dibaca ‘ping’. Asal mulanya 

dikembangkan sebagai pengganti 

format GIF karena adanya 

penerapan lisensi GIF. 

Mendukung pemampatan data 

tanpa menghilangkan informasi 

aslinya. 

XWD .xwd XWindow Dump 
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2.4 Computer Vision 

Computer vision merupakan suatu pembelajaran menganalisa gambar dan 

video untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia. 

Sejatinya, computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia ( 

human vision ). Computer vision dapat di ibaratkan dengan penglihatan manusia 

yang dapat melihat objek dengan indera penglihatan (mata), selanjutnya citra objek 

diteruskan ke fungsi otak untuk diinterpretasi sehingga manusia mengerti objek apa 

yang tampak dalam penglihatan matanya (Masithoh, Rahardjo, Sutiarso, & 

Hardjoko, 2011). 

Berikut adalah pengertian beberapa ahli mengenai computer vision yaitu : 

1. Fadlisyah 

Computer vision setara dengan akuisisi citra, pemrosesan, klasifikasi, 

pengakuan, dan pencakupan keseluruhan, pengambilan keputusan yang 

diikuti dengan pengidentifikasian citra (Fadlisyah, 2007) 

2. Ballard dan Brown 

Computer vision merupakan kegiatan awal pengotomatisan dan 

pengintegrasian suatu pemrosesan dan representasi sebagai suatu persepsi 

visual dengan tahap-tahap tertentu (Fadlisyah, 2007). 

3. Boyle dan Thomas 

Computer vision lebih dari hanya sekedar image recognition. Mereka juga 

menghadirkan operasi low level processing sebagai suatu algoritma 

pengolahan citra tersebut di dalam suatu computer vision (Fadlisyah, 2007). 

4. Adrian Low 

Computer vision berhubungan dengan perolehan gambar, pemrosesan, 

klarifikasi, pengenalan, dan mejadi penggabungan, pengurutan pembuatan 

keputusan menuju pengenalan (Low, 1991). 

5. Michael C. Fairhurst 

Computer vision merupakan suatu subyek yang merangkul berbagai disiplin 

tradisional secara luas untuk mendasari prinsip-prinsip formalnya, dan dalam 

mengembangkan suatu metodologi yang berlainan dari apa yang dimilikinya, 
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pertama-tama harus menggabungkan dan secara berurutan membangun 

materi yang mendasari ini. Hal ini sesuai dengan sifat dari computer vision 

(Fairhust, 1995) 

6. J.R.Parker 

Computer vision bersangkutan dengan pengekstrakan informasi dari citra, 

dan dalam identifikasi dan klasifikasi objek-objek dalam citra. Masalah 

umum dari computer vision adalah manusia tidak tahu bagaima mereka 

mengenali objek-objek (Parker, 1993). 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Computer 

vision adalah istilah lain yang berkaitan erat dengan pengolahan citra. Computer 

vision memiliki teknik-teknik untuk mengestimasi ciri-ciri objek di dalam citra, 

pengukuran ciri yang berkaitan dengan geometri objek, dan menginterpretasi 

informasi geometri tersebut.  

2.5 Proses pada Computer Vision 

Proses di dalam computer vision dapat dibagi menjadi tiga aktivitas (Munir, 

2004): 

1. Memperoleh, mengambil atau mengakuisisi citra. 

2. Melakukan operasi pengolahan citra (teknik komputasi) untuk memodifikasi 

data citra. 

3. Menganalisis dan menginterpretasi citra, dan mempunyai tujuan tertentu, 

misalnya memandu robot, mengontrol peralatan, memantau proses 

manufaktur, dan lain-lain. 

Computer vision merupakan gabungan dari pengolahan citra dan 

pengenalan pola. Pengolahan citra adalah proses awal (preprocessing) dan 

pengenalan pola merupakan proses untuk menginterpretasi citra. Pengolahan citra 

sebagai proses untuk mendapatkan kualitas citra lebih baik. Sedangkan pengenalan 

pola sebagai proses identifikasi objek pada citra. Proses ini digunakan untuk 

mengekstrak informasi ataupun pesan yang tersampaikan nantinya (Munir, 2004). 
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Hirarki pada computer vision mempunyai 3 tahapan, yaitu (Munir, 2004): 

1. Pengolahan tingkat rendah, seperti menghilangkan noise dan meningkatkan 

kualitas gambar. 

2. Pengolahan tingkat menengah, seperti kumpulan garis yang dapat 

mempresentasikan batas sebuah objek pada citra. 

3. Pengolahan tingkat tinggi, mengolah citra menjadi data yang dapat 

diterjemahkan dan disampaikan kepada manusia. 

2.6 Bounding Box 

Bounding box merupakan marquee khusus yang berupa kotak atau lingkaran 

yang memiliki titik-titik koordinat dan ukuran lebar serta tinggi (Komputer, 2008). 

Untuk mencari bounding box gambar terlebih dahulu dibagi menggunakan kotak-

kotak pada seluruh bagian gambar, kotak ini dinamakan grid cell. Setiap kotak 

dijadikan sebagai titik tengah dan diberikan 3 bentuk BBoxes. BBoxes ini 

digabungkan dengan confidence, penggabungan ini mempunyai kerja masing-

masing yaitu memprediksikan apakah ada objek atau tidak. Jika seandainya 

diprediksi adanya objek maka BBoxes akan diberikan nilai 1, jika tidak diberikan 

nilai 0. BBoxes yang bernilai 1 akan menghasilkan bounding box. Setiap bounding 

box memiliki 5 prediksi : x, y, w, h dan confidence. (x,y) sebagai titik koordinat 

tengah grid cell. (w,h) width dan height sebagai batas ukuran keseluruhan gambar 

(objek). Confidence adalah bentuk nilai keyakinan dari prediksi (Redmon & 

Farhadi, 2016). 

Untuk mendeteksi objek pada titik grid cell maka digunakan anchors. 

Anchor adalah sebuah area yang akan dijadikan sebagai area deteksi dan menilai 

bahwasanya diarea tersebut ada objek atau tidak. Cara memberikan nilai kepada 

Anchor tersebut adalah dengan menghitung Intersection over Union. Persamaan 

Intersection over Union dapat dilihat pada persamaan 2.1 (J. Hosang, 2014). 

IOU =  
𝐴 𝑛 𝐺𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ

𝐴 𝑢 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ𝑃
, IOU ≥  0.2, IOU =  x                                                        (2.1) 
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Keterangan : 

x = 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 

𝐴 = Anchor 

𝐺 = Ground 

P = Prediction 

Gambar 2.2 berikut adalah ilustrasi penempatan intersection dan union box pada 

bounding box. 

a. intersection 
b. intersection 

Gambar 2.2 Intersection dan Union Box 

Anchor yang digunakan memiliki 9 jenis, masing-masing memiliki rasio 

dan skala yang berbeda. Anchor yang digunakan memiliki 3 rasio yaitu 1:1, 1:2, 2:1 

dan 3 skala yaitu 128, 256 512. Rasio dan skala pada anchor dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 dibawah ini. 

 

 

 

 



 

 

II-10 

 

(a) Rasio 1:1 

   

(b) Rasio 2:1 

 

(c) Rasio 1:2 

 

Gambar 2.3 Tipe Anchor 
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2.7 Klasifikasi 

Klasifikasi citra merupakan proses pengelompokkan pixel pada suatu citra 

ke dalam sejumlah class (kelas), dan setiap kelas dapat menggambarkan suatu 

entitas dengan ciri-ciri tertentu. Tujuan utama dari klasifikasi citra adalah 

menghasilkan peta tematik, yang mana satu warna mewakili suatu objek tertentu 

(Chang & Ren, 2000). 

Prosedur klasifikasi citra dilakukan untuk melakukan kategorisasi secara 

otomatis dari semua pixel citra kedalam kelas-kelas kategorisasi. Klasifikasi tidak 

terbimbing (unsupervised) melakukan pengelompokan data dengan menganalisa 

cluster secara otomatis dan menghitung kembali rata-rata kelas (class mean) secara 

berulang-ulang. Pengelompokan pixel menjadi kelas spektral diawali dengan 

menentukan jumlah kelas spektral yang akan dibuat (Arifin & Kurniati, 2002).  

Pengolahan citra dan pengenalan pola mempunyai aplikasi yang sangat luas 

dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa aplikasi dalam 

beberapa bidang (Kadir & Susanto, 2013). 

1. Militer, contoh aplikasi dibidang militer seperti mengenali sasaran peluru 

kendali melalui sensor visual dan dapat mengidentifikasi jenis pesawat 

musuh. 

2. Kedokteran, contoh aplikasi dibidang kedokteran adalah pengolahan citra 

sinar X untuk deteksi kanker. 

3. Perdagangan, contoh aplikasi pada bidang perdagangan adalah pembacaan 

kode batang (bar code) dan komputer dapat membaca atau mengenali huruf 

dan angka. 

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

autonomous navigation. 

5. Biologi, contoh dibidang biologi salah satunya adalah pengenalan jenis 

kromoson 

6. Geologi, pada bidang geologi contohnya adalah mengenali jenis batu-

batuan 
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7. Hukum,contoh pengaplikasian pengolahan citra dan pengolahan pola 

dibidang hukum seperti pengenalan sidik jari dan pengenalan foto 

narapidana. 

2.8 Artificial Intelegence 

Pengertian artificial intelegence menurut para ahli yaitu sebagai berikut : 

1. Turban 

Artificial intelegence adalah bagian dari ilmu yang ditujukan untuk membuat 

software dan hardware menghasilkan sesuatu seperti yang dihasilkan 

manusia (Turban, 1992) 

2. Rich dan knight 

Artificial intelegence adalah suatu bidang yang mempelajari bagaimana untuk 

membuat melakukan sesuatu, yang pada saat ini, dapat dilakukan lebih baik 

oleh manusia (Rich & Knight, 1991) 

3. Levine et al 

Artificial intelegence adalah suatu cara untuk membuat sistem dapat berfikir 

pintar (Levine, 1990) 

2.9 Object Detection 

Object detection dalam bahasa Indonesia adalah deteksi objek. Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia arti kata deteksi adalah usaha untuk menemukan dan 

menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan (KBBI, 2016). Jadi dapat 

diartikan bahwa deteksi objek adalah usaha untuk menemukan, menentukan 

keberadaan, anggapan, atau kenyataan suatu objek. 

2.10 Convolutional Neural Network (CNN) 

Convolutional Neural Network (CNN) adalah pengembangan dari 

Multilayer Perceptron (MLP) yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. 

CNN pertama kali dikembangkan dengan nama NeoCognitron oleh Kunihiko 

Fukushima, seorang peneliti dari NHK Bradcasting Science Research 

Laboratories, Kinuta, Setagaya, Tokyo, Jepang. Konsep tersebut kemudian 

dimatangkan oleh Yann LeChun, seorang peneliti dari AT&T Bell Laboratorie di 
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Holmdel, New Jersey, USA. Model CNN dengan nama LetNet berhasil diterapkan 

oleh LeChun pada penelitiannya mengenai pengenalan angka dan tulisan tangan 

(LeChun, 1990). Pada tahun 2012, Alex Krizhevsky dengan penerapan CNN 

miliknya berhasil menjurai kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition 

Challenge 2012. Metode CNN terbukti berhasil mengungguli metode Machine 

Learning lainnya seperti SVM pada kasus klasifikasi objek pada citra. 

2.10.1 Operasi CNN 

Secara garis besar proses operasi CNN dapat dilihat pada Gambar 2.4 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.4 Proses CNN 

Dari gambar diatas diketahui ada empat proses operasi utama yang dilakukan 

dalam metode CNN (LISA, 2008). Empat proses operasi tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

2.10.1.1 Convolution  

Convolution ini memiliki tujuan utama yaitu mengekstrak fitur dari gambar 

masukan. Convolution ini bekerja dengan mempelajari fitur gambar menggunakan 

kotak-kotak kecil untuk mengetahui piksel pada data yang dimasukkan 

(Krizhevsaky, Sutskever, & Hinton, 2012). Cara kerja convolution dapat dilihat 

pada Gambar 2.5 berikut ini : 
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Sebagai contoh gambar diatas, matrik 3 x 3 menghitung elemen multiplikasi 

dan menambahkan hasil perkalian untuk mendapatkan bilangan bulat yang 

berbentuk satu elemen (P, Wijaya, & Soelaiman, 2016). Dalam metode CNN matrik 

3 x 3 tersebut disebut juga dengan “ Filter “ atau “kernel” atau “feature detector ” 

dan matrik yang dibentuk dengan menggeser filter diatas gambar yang dapat 

menghitung titik-titik filter disebut dengan “convolvet fitur” atau “activation map” 

atau “feature map”.  

Secara matematis, teknik convolution adalah teknik yang mempresentasikan 

jumlah lingkaran dari sudut fungsi F yang digeser atas fungsi g dan pada akhirnya 

menghasilkan fungsi h. Berikut adalah persamaan 2.2 yang digunakan dalam 

operasi convolution (Gazali, Soeparno, & Ohliati, 2012): 

ℎ(𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑥, 𝑦)𝑔(𝑥, 𝑦)   (2.2) 

Filter bertindak sebagi detector feature dari gambar yang dimasukkan. Pada 

metode CNN operasi convolution akan dilakukan pada seluruh gambar. Dibawah 

ini adalah contoh efek filter dan hasil dari filter tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2.6 berikut : 

Gambar 2.5 Convolution Operation 
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Gambar 2.6 Efek Convolution 

Filter tersebut akan di presentasikan pada hasil akhir dalam bentuk fitur map. 

Filter disini hanya masalah dimensi (panjang kali lebar) dan berapa banyak filter 

disetiap layernya saja. Isi nilai filter dalam CNN disebut dengan weighting value. 

Weighting value  ini dalam proses training diambil secara acak dan dapat berubah 

dari proses training yang dilakukan. Berikut adalah gambar presentasi dari fitur map 

dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut : 
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Gambar 2.7 Fitur Map 

2.10.1.2 Rectified Linear Unit (ReLU) 

ReLU adalah operasi tambahan yang digunakan setelah setiap operasi 

convolution selesai. ReLU merupakan operasi non linear pada fungsi aktivasi yang 

digunakan dalam metode CNN. Persamaan ReLU dapat dilihat pada persamaan 2.3  

berikut (Nair & Hinton, 2010). 

 Jika x ≤ 0 maka x = 0 dan apabila x > 255 maka x = 255 (2.3) 

Operasi ReLU adalah operasi yang me-replace semua nilai piksel negatif, 

nilai piksel negatif ini dipresentasikan dalam fitur map dengan nilai nol. Tujuan 

ReLU adalah untuk memperkenalkan fungsi non linear dalam CNN, karena pada 

dasarnya CNN akan diberikan pembelajaran yang bersifat non linear. Non linear 

yang dimaksud adalah sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit 

dikontrol dan sulit diprediksi. Sistem yang seperti ini memiliki tingkat 

kesensitivitasan yang sangat tinggi. Biasanya sistem linear ini diaplikasikan ke ilmu 

kecerdasan buatan. Dibawah ini adalah gambar yang menjelaskan proses ReLU 

dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut (Nair & Hinton, 2010) : 
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Gambar 2.8 Proses Operasi ReLU 

Dari gambar diatas dapat dilihat suatu proses yang mana nilai yang 

mempresentasikan warna hitam akan berubah menjadi abu-abu. Disisi lain semua 

nilai yang mempresentasikan warna putih dianggap bernilai positif dan tidak perlu 

diubah. 

2.10.1.3 Pooling 

Pooling juga biasa disebut dengan subsampling atau downsampling, ada 

beberapa jenis proses pooling yang dapat digunakan, seperti (Redmon, Divvala, 

Girshick, & Farhadi, 2015):  

1. Max, cara kerjanya yaitu mencari nilai maksimal dari nilai piksel yang 

didapatkan dari proses ReLU.  

2. Average, cara kerja dari Average adalah dengan mencari nilai rata-rata dari 

nilai piksel yang dihasilkan dari proses ReLU.  

3. Sum, cara kerjanya yaitu  dengan menjumlahkan nilai yang didapat dari nilai 

piksel yang telah diproses ReLU. 

Dari ketiga jenis tersebut proses max pooling dikatakan lebih bagus dan 

popular dibandingkan yang lain dalam pengimplementasiannya (Redmon, Divvala, 

Girshick, & Farhadi, 2015). Max pooling juga mendapatkan nilai yang baik dalam 

perhitungan range yang besar dari pada average atau min pooling (Boureau, Ponce, 

& LeCun, 2010). Dibawah ini adalah contoh operasi max pooling dengan 

menggunakan matrik 2 x 2 dalam fitur map (diperoleh setelah proses operasi 
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convolution dan  ReLU) dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut (P, Wijaya, & 

Soelaiman, 2016) : 

 

Gambar 2.9 Operasi Max Pooling 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa proses max pooling bekerja dengan 

menggeser matrik 2 x 2, hal ini disebut dengan stride. Proses ini dilakukan dengan 

cara memilih nilai tertinggi dari setiap matrik 2 x 2 menjadi satu kolom matrik. 

Untuk proses max pooling dapat dijelaskan dengan persamaan 2.4 berikut : 

Input    : N x N 

Matrik konvolusi  : k x k 

Output   : N/k x N/k 

Dimana hasil nilai matrik k x k = nilai max                (2.4) 

2.10.1.4 Fully Conenected Layer 

Fully connected layer adalah proses traditional Multi Layer Perceptron 

(MLP) yang merupakan proses layer terakhir pada metode CNN. Fully connected 

layer dapat diproses setelah proses convolution, ReLU,  pooling, selesai dikerjakan. 

Tujuan dari fully connected layer ini adalah mengklasifikasikan gambar masukan 

ke dalam berbagai kelas berdasarkan kelas-kelas dataset yang mana memanfaatkan 
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proses-proses yang telah diselesaikan dari proses convolution, ReLU, dan pooling 

(LeCun & Bengio, 1995). 

Proses klasifikasi fully connected layer dapat dilihat pada Gambar 2.10 

dibawah ini (LeCun & Bengio, 1995) : 

 

Gambar 2.10 Proses Klasifikasi fully connected Layer 

Fully connected layer ini adalah proses terakhir yang dilakukan dalam 

metode CNN. Cara kerja fully connected layer ini adalah mencocokkan nilai- nilai 

matrik yang berasal dari proses pooling dengan nilai matrik yang ada pada dataset. 

Dengan dilakukannya proses tersebut maka fully connected layer dapat 

mengklasifikasikan nilai dataset mana yang sesuai dengan nilai yang telah di 

masukkan. Persamaan fully connected layer dapat dilihat pada persamaan 2.5 

(LeCun & Bengio, 1995). 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 = 𝑥𝑎 −  𝑥𝑏. (2.5) 

(Semua nilai negatif (-) diubah menjadi positif (+)) 

Keterangan : 

𝑥𝑎 = matrik uji 

𝑥𝑏 = matrik latih 
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Fully connected layer ini juga dapat dilakukan beberapa kali dalam sebuah 

CNN, yang mana pada kasus penelitian ini dilakukan 2 kali. Nilai matrik 

mendapatkan pertimbangan untuk diseleksi dan dicocokkan pada data set yang 

telah diberikan. Hasil akhir bergantung pada hasil prediksi, seberapa dekat nilai 

input dengan nilai yang ada pada data set.  

2.11 Perhitungan Akurasi 

Akurasi adalah proses untuk mencari tingkat kedekatan dari sistem yang 

terbaca terhadap nilai yang sebenarnya. Akurasi dapat berupa kebenaran ataupun 

akurasi kesalahan (Mukmin, 2015). Pengujian akurasi dapat dihitung dengan 

persamaan 2.6 dibawah ini (Mukmin, 2015): 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100%                                    (2.6) 

2.12 Library YOLO 

Metode convolutional neural network diimplementasikan dengan bantuan 

library YOLO.  YOLO diperkenalkan oleh Joseph Chet Redmon, dia adalah 

seorang computer scientist yang mana dia sangat menyukai bidang machine 

learning, data analysis, dan seorang pendisain program. Dia memperkenalkan 

YOLO bersama dengan rekannya Santosh, Ross, Zach, dan Ali (Redmon & 

Farhadi, 2016). 

Menurut paper yang ditulis sendiri oleh Joseph Chet Redmon dan Ali 

Farhadi yang berjudul “YOLO : Better, Faster, Stronger” mengatakan bahwa pada 

67 FPS, YOLOv2 mendapatkan 76,8 mAP pada VOC 2007. Pada 40 FPS, YOLOv2 

mendapat 78,6 mAP, mengungguli metode mutakhir seperti Faster R-CNN dengan 

ResNet dan SSD yang mengatakan bahwa ketiga metode ini lebih cepat pada saat 

ini. YOLO mengusulkan cara kerja dengan melatih pedeteksian dan klasifikasi 

objek secara bersamaan. Dengan cara tersebut YOLO dilatih pada dataset COCO 

dan kumpulan data klasifikasi ImageNet (Redmon & Farhadi, YOLO9000, 2016). 

Proses atau cara kerja yang diusulkan oleh YOLO dapat dilihat ada gambar 2.11 

dibawah ini (Redmon, Divvala, Girshick, & Farhadi, 2015). 
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Gambar 2.11 Proses deteksi objek YOLO 

Ada 2 tahapan besar dalam proses mendeteksi objek usulan YOLO, tahapan 

tersebut adalah (Redmon, Divvala, Girshick, & Farhadi, 2015) : 

1. Memperbesar gambar masukan menjadi 448 x 448. 

2. Membagi gambar seperti kotak-kotak berukuran S x S, kotak ini dinamakan 

grid cell. Setiap kotak dijadikan sebagai titik tengah dan diberikan 3 bentuk 

BBoxes. BBoxes ini digabungkan dengan confidence, penggabungan ini 

mempunyai kerja masing-masing yaitu memprediksikan apakah ada objek 

atau tidak. Jika seandainya diprediksi adanya objek maka BBoxes akan 

diberikan nilai 1, jika tidak diberikan nilai 0. BBoxes yang bernilai 1 akan 

menghasilkan bounding box. Setiap bounding box memiliki 5 prediksi : x, y, 

w, h dan confidence. (x,y) sebagai titik koordinat tengah grid cell. (w,h) width 

dan height sebagai batas ukuran keseluruhan gambar (objek). Confidence 

adalah bentuk nilai keyakinan dari prediksi. 

Dimana S = 7, B = 3 dan C = 20. 

Ada 2 proses dalam menemukan bounding box, yaitu : 
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a. BBoxes dan Confidence 

Untuk menentukan nilai confidence dapat dilihat dari persamaan 2.7 

berikut ini. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 =  Pr(Object) ∗ IOU
𝐺𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ

𝐺𝑝𝑟𝑒𝑑
  (2.7) 

b. Class probability 

Class probability adalah kelas klasifikasi objek. 

3. Menjalankan operasi convolution neural network. Setelah didapatkan bboxes 

dan confidence  maka dijalankan proses CNN pada setiap bboxes. Pada 

convolution layer pertama kali digunakan matrik 7 x 7 stride 2, selanjutnya 

matrik 3 x 3 stride 2, pada proses pooling layer digunakan matrik 2 x 2 stride, 

terakhir diikuti oleh fully connected layer. 

2.13 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu : 

1. Perancangan dan Realisasi Alat Monitoring Ruangan Berbasis 

Pengolahan Citra Untuk Sistem Kamera Bergerak  

Penelitian ini menerapkan pedestrian detector dan penggunaan Raspberry Pi 

2 dengan modul picamera yang menghasilkan pengujian yang optimal dalam 

mendeteksi objek manusia yang berdiri tegak dengan hasil 100 % terdeteksi 

dalam sistem dan memiliki delay rata-rata 2.35 detik, tetapi dengan waktu 

delay yang panjang sistem akan susah mendeteksi objek bergerak karena 

lamanya waktu delay yang dihasilkan (Wicaksono, 2016). 

2. Pendeteksi Gerak Berbasis Kamera Menggunakan OpenCV Pada 

Ruangan. 

Penelitian ini mengatakan bahwa pendeteksi gerakan berbasis kamera ini 

diimplementasikan dengan bantuan library openCV. Pendeteksian ini lebih 

efektif karena hanya merekam ketika terjadi gerakan saja dan tidak merekam 

sepanjag waktu (Irianto K. D., 2010). 
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3. Pengenalan Huruf Dan Angka Tulisan Menggunakan Metode 

Convolution Neural Network (CNN) 

Berdasarkan hasil pengujian dengan masukkan angka sebanyak 184 citra 

yang uji, jawaban benar sebanyak 153 dan jawaban salah sebanyak 31. 

Sedangkan pengujian dengan masukkan kalimat yang terdiri dari 191 huruf 

dan angka mendapatkan jawaban benar sebanyak 158  dan jawaban salah 

sebanyak 33 huruf yang tidak dikenali dengan benar (Sam'ani & 

Qamaruzzaman, 2017). 

4. Perbandingan Kinerja CNN LeNet 5 Dan Extreme Learning Machine 

Pada Pengenalan Citra Tulisan Tangan Angka 

Dalam penelitian ini metode CNN LeNet 5 lebih unggul dalam hal akurasi 

yaitu mencapai 98,04% untuk data sekunder dan 78,14% untuk data primer. 

Sedangkan metode ELM lebih unggul dalam hal komputasi waktu yang 

mencapai 0,00078 mili detik (Fitriati, 2016). 

5. Implementasi Convolutional Neural Network Untuk Sortasi Mutu 

Salak Ekspor Berbasis Citra Digital, karya Rismiyati (2016). 

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa metode Convolutional Neural 

Network (CNN) adalah salah satu metode deep learning yang mampu 

melakukan proses ekstraksi fitur dan klasifikasi yang didahului dengan 

lapisan konvolusi, lapisan konvolusi ini terdiri dari proses konvolusi dan 

pooling. Pada penelitian tersebut  hasil yang didapatkan menunjukan bahwa 

akurasi terbaik dengan menggunakan learning rate 0.0001 dengan nilai 

akurasi 81,5 % (Rismiyati, 2016).  

6. Convolutional Neural Networks Untuk Pengenalan Wajah Secara Real-

Time, karya Zufar (2016).  

Penelitian ini menggunakan metode CNN sebagai pengenalan wajah secara 

real-time yang sudah diimplementasikan dengan bantuan library OpenCV 

untuk mendeteksi multi wajah dan perangkat Web Cam M-Tech 5MP. Hasil 

penelitian ini sampai kedalaman 7 lapisan dengan input dari hasil ekstraksi 

Extended Local Binary Pattern dengan radius 1 dan neighbor 15 menunjukan  
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kinerjanya dalam mengenal wajah meraih rata-rata tingkat akurasi lebih dari 

89% dalam  2 FPS (Zufar & Setiyono, 2016). 

 

 


