
 
1 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam industri, terdapat tugas penting untuk memastikan kualitas produk 

material dalam kondisi baik. Namun seringkali quality control pada permukaan 

produk industri diproses secara manual dengan pekerja yang telah dilatih untuk 

melakukan identifikasi terhadap kerusakan permukaan material yang rumit. 

quality control dengan cara tersebut memerlukan waktu yang lama, tidak efisien 

dan hasil yang didapatkan tingkat keakuratan yang dihasilkan rendah. 

Di era pesatnya perkembangan teknologi computer pada machine vision 

telah banyak digunakan dalam produksi industri yang berguna untuk pendeteksian 

kerusakan pada permukaan material industri. Sejumlah algoritma untuk 

melakukan deteksi kerusakan pada permukaan material telah muncul. Algoritma 

tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: metode konvensional seperti fitur 

struktur gambar, metode menggabungkan statistik dengan machine learning, dan 

metode deep learning dengan Convolutional Neural Network (CNN). Metode 

machine vision konvensional menggunakan aturan yang dibuat seperti 

menggunakan pengklasifikasi berbasis pembelajaran tree decision. Karena 

pengklasifikasi tersebut kurang kuat dibandingkan dengan metode deep learning. 

Solusi yang dapat dilakukan dengan metode deep learning dapat disesuaikan 

dengan jenis material produk yang baru dan pendeteksian kerusakan pada 

permukaan dapat dilakukan dengan menggunakan gambar yang sesuai saat akan 

melakukan pelatihan. 

Perkembangan metode deep learning yang pesat pada hal ekstraksi fitur 

yang kuat, serta banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan gambar, seperti analisis grafis, segmentasi semantic dan pelacakan target. 

Banyak peneliti sebelumnya yang telah menerapkan metode deep learning untuk 

pendeteksian kerusakan pada permukaan material dan menggantikan peranan 

metode konvensional dan fitur statistik. Metode deteksi kerusakan permukaan 

dengan deep learning ini mampu meningkatkan kualitas produk material dan 

efisiensi produksi. Deep learning juga mampu secara otomatis mengekstrak fitur 

gambar dan mendapatkan hasilnya, serta menyelesaikan masalah untuk deteksi 

kerusakan pada permukaan material. Algoritma tersebut seperti Autoencoder, 

Generative Advensarial Network (GAN), dan Convolutional Neural Network 

(CNN).  
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Dari permasalahan diatas, penelitian ini mengajukan metode Mask Region-

based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN) yang menggunakan Faster 

R-CNN untuk memverifikasi kelas kerusakan yang terdeteksi seperti kelas defect 

dan void serta segmentasi semantic dengan menggunakan Segnet deep 

convolutional encoder decoder dengan menggunakan model jaringan yang telah 

dilatih seperti Visual Geometry Group 16 (VGG16) dan Alexnet untuk 

mengimplementasikan pendeteksian kerusakan pada permukaan material industri 

dan permukaan material polimer. Citra yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Kolektor Surface Defect Dataset (KolektorSDD) yang mewakili masalah dari 

industri nyata dari pendeteksian kerusakan pada permukaan material industri dan 

citra polimer diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Hermawati, Kastiawan and Muhyin, 2020) yang akan digunakan untuk 

pengklasifikasian pada kelas void. Dengan adanya penelitian ini maka dapat 

mengetahui jenis kerusakan pada material industri seperti terdapat defect guna 

untuk mengetahui lebih dini tingkat kerusakan material tersebut sehingga dapat 

mencegah terjadinya kecelakaan saat penggunaan dan mengetahui jenis kerusakan 

void untuk mengetahui kekuatan material komposit polimer. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mendeteksi kerusakan permukaan material industri dan 

permukaan material polimer dengan machine learning? 

2. Bagaimana cara mendapatkan klasifikasi kerusakan permukaan material 

industri dan permukaan material polimer? 

3. Bagaimana mengevaluasi akurasi dari pendeteksian kerusakan material 

industri dan permukaan material polimer dengan menggunakan machine 

learning? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan tools Matlab. 

2. Citra yang digunakan berformat png dan jpg. 

3. Pendeteksian kerusakan material industri dan permukaan material polimer 

menggunakan metode Mask Region-based Convolutional Neural Network 

dan segmentasi Segnet deep convolutional encoder-decoder. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah perangkat 

lunak yang mampu mendeteksi kerusakan material pada gambar mikrostruktur 

dengan menggunakan metode Mask Region – based Convolutional Neural 

Network. Tujuan khusus di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeteksi kerusakan pada permukaan material industri dan permukaan 

material polimer. 

2. Pengklasifikasian kerusakan pada permukaan material industri dan 

permukaan material polimer. 

3. Mendapatkan tingkat confidence level untuk pendeteksian kerusakan pada 

permukaan material industri dan permukaan material polimer. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Membantu mengetahui lebih dini tingkat kerusakan material dan mencegah 

terjadinya kecelakaan pada material industri serta mengetahui kekuatan pada 

material polimer. 

2. Dapat mengimplementasikan metode Mask Region-based Convolutional 

Neural Network (Mask R-CNN) dan Segnet deep convolutional encoder-

decoder pada sistem deteksi kerusakan permukaan material industri dan 

permukaan material polimer. 

3. Meningkatkan efisiensi pada dunia industri dalam quality control terhadap 

kerusakan permukaan material industri dan material polimer. 
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