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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada penelitian pemeriksaan kerusakan pada permukaan logam telah 

menarik perhatian dalam dunia industri untuk mendeteksi kerusakan secara 

otomatis dengan  modul deteksi segmentasi Novel cascaded autoencoder 

(CASAE) architecture dan hasil kerusakan diklasifikasikan menggunakan 

metode Compact CNN pada penelitian Tao et al., (2018) mengatakan bahwa 

penelitian yang mereka usulkan memiliki tahapan yaitu : (1) Pembuatan set data 

yang diambil dengan mikroskop industri untuk memberikan label pada citra dan 

set data training; (2) Desain learning rate, iterasi, threshold dan pelatihan dengan 

metode CNN; (3) Penggunaan Novel cascaded autoencoder (CASAE) untuk 

mendapatkan hasil gabungan IoU; (4) Penggunaan klasifikasi berdasarkan 

Compact CNN untuk mendapatkan hasil akurasinya.  

Penelitian dalam hal kerusakan permukaan pada material yang kompleks 

berdasarkan model bilinear untuk klasifikasi otomatis dan lokalisasi kerusakan 

pada permukaan menurut Zhou et al., (2019). Tahapan yang mereka usulkan 

yaitu: (1) Melakukan klasifikasi otomatis kerusakan dari Gambar 2.1 oleh model 

bilinear pada dua jaringan Simetris Double Visual Geometry Group16 (D-

VGG16); (2) Pengekstrakan dengan fungsi soft-max untuk klasifikasi otomatis; 

(3) Melokalisasi secara otomatis daerah yang terdapat kerusakan dengan 

Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) supaya 

mendapatkan heat map dari citra input; (4) Pengujian pada set data publik dan 

set data industri, dari hasil tersebut didapatkan presisi sebesar 99 %, kerusakan 

pada citra input dapat ditemukan secara otomatis setelah memproses heat map 

dengan algoritma segmentasi threshold. Pada Gambar 2.1 merupakan 6 contoh 

dari kerusakan permukaan material terdiri dari retak, inklusi, tambalan, 

permukaan berlubang, berguling dalam skala dan goresan. 
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Gambar 2.1 Contoh dari kerusakan pada permukaan material terdiri dari 6 

tipe yaitu: (a) retak; (b) inklusi; (c) tambalan; (d) permukaan berlubang; (e) 

berguling dalam skala; (f) goresan. (Zhou et al., 2019). 

 

Penelitian yang dilakukan Natarajan et al., (2017) dengan menggunakan 

Convolutional Neural Network (ConvNets) untuk klasifikasi anomali berbasis 

Majority Voting Mechanism yang menggabungkan fitur yang diekstrak dengan 

pengklasifikasian Support Vector Machine (SVM) yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.2.  

Gambar 2.2 Framework klasifikasi dengan Deep ConvNets (Natarajan et al., 

2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kholief et al., (2017) dengan deteksi 

kerusakan permukaan material baja dengan menggunakan machine learning 

Deep Auto-encoder Network (DAN) menggunakan NEU surface defect dataset. 

Pembagian kategori kerusakan terdapat 6 kelas yaitu: a) Crazing (Cr), b) Patches 

(Pa), c) Pitted Surface (PS), d) Inclusion (In), e) Rolled-in scale (Rs), f) 

Scratches (Sc). Dataset yang digunakan sebanyak 1800 citra grayscale masing 

masing 300 citra setiap kelasnya dengan resolusi 200 x 200. Semua citra diproses 

dengan histogram dan deteksi tepi untuk mengekstrak fitur yang digunakan 

untuk pengujian pengklasifikasi ANN dan pengujian pengklasifikasi DAN 

menggunakan dua set yaitu: set 1 terdiri dari 150 sampel citra acak dari setiap 

kelas yang digunakan dan set 2 lainnya 150 sampel citra acak yang digunakan 
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untuk pengujian. Contoh 6 kategori kerusakan dari citra NEU Surface Defect 

Dataset dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3  Contoh 6 Kelas Citra dari NEU Surface Defect Database (Kholief 

et al., 2017) 
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Tabel 2.1 State of the Art 

Judul Penelitian 
Metode yang 

digunakan 

Pengambilan 

citra material 
Hasil 

A Generic 

Automated 

Surface Defect 

Detection Based 

on a Bilinear 

Model Zhou et 

al., (2019) 

Double – 

Visual 

Geometry 

Group16 (D-

VGG16) 

Dataset publik 

(DAGM 2007 

dan NEU defect 

dataset) dan 

dataset material 

industri (defect 

dataset 

permukaan bola 

kaca dioda dan 

defect dataset 

permukaan bubuk 

magnetik 

fluoresen) 

Pada penelitian tersebut 

tingkat klasifikasi defect 

pada DAGM 2007 

dataset memiliki presisi 

99.49%, NEU defect 

dataset memiliki presisi 

99.44%, defect dataset 

permukaan bola kaca 

diode memiliki presisi 

99.87%, dan defect 

dataset permukaan 

bubuk magnetic 

fluoresen memiliki 

presisi 99.13%. 

Automatic 

Metallic Surface 

Defect 

Detection and 

Recognition 

with 

Convolutional 

Neural 

Networks Tao et 

al., (2018) 

Cascaded 

Autoencoder 

(CASAE) dan 

compact 

Convolutional 

Neural 

Network 

(CNN). 

Dataset publik 

dan DAGM 2007 

Performa klasifikasi 

dengan compact CNN 

mendapatkan akurasi 

86.62% dan performa 

segmentasi dengan 

CASAE 89.60% 

Convolutional 

Networks for 

Voting-based 

Anomaly 

Classification in 

Metal Surface 

Inspection 

Natarajan et al., 

(2017) 

Automated 

Visual 

Inspection 

(AVI), 

Majority 

Voting 

Mechanism 

(MVM), Deep 

Convolutional 

Neural 

Network 

(ConvNets) 

Dataset anomaly 

AVI, NEU defect 

dataset, dan 

dataset tekstur 

material. 

Klasifikasi fitur akurasi 

MVM-VGG-19 75.26%, 

klasifikasi NEU defect 

dataset dengan fitur 

MVM-VGG-19 

memiliki akurasi 99.50% 

dan akurasi pada dataset 

tekstur material sebesar 

99.1%. 
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Judul Penelitian 
Metode yang 

digunakan 
Pengambilan 

citra material 
Hasil 

Detection of 

Steel Surface 

Defect Based on 

Machine 

Learning Using 

Deep Auto-

encoder Network 

Kholief, Darwish 

and Fors, (2017) 

Deep Auto-

encoder Network 

(DAN), 

histogram, 

deteksi titik 

Artificial Neural 

Network (ANN) 

NEU surface 

defect dataset 

Performa ANN dengan 

menggunakan histogram 

terdapat 6 kelas defect 

dengan cross validation 

accuracy yaitu: crazing 

(Cr) 46.66%, inclusion 

(In) 30.00%, Scratches 

(Sc) 16.66%, Rolled-in 

Scale (Rs) 56.66%, 

Pitted Surface (Ps) 

73.33%, dan Patches 

(Pa) 13.33%. untuk 

Cross validation akurasi 

deteksi tepi 

menggunakan ANN 

Akurasi Cr 53.64%, In 

39.33%, Sc 26.22%, Rs 

66.54%, Ps 83.33% dan 

Pa 23.22%. Performa 

DAN dengan NEU 

surface defect dataset 

dari masing – masing 

kelas terdapat 150 

gambar untuk klasifikasi 

memiliki akurasi 100%. 

Periodic Surface 

Defect Detection 

in Steel Plates 

Based on Deep 

Learning (Liu, 

Xu and Xu, 

2019) 

Periodic defect 

detection dengan 

Convolutional 

Neural Network 

(CNN) dengan 

algoritma pre-

trained VGG 16 

network + Long 

Short-Term 

Memory 

(LSTM) + 

Attention 

Mechanism 

Amplifikasi 

data manual 

karena 

kurangnya 

data yang 

dikumpulkan. 

Performa deteksi dengan 

menggunakan VGG 16 

pada data sampel asli 

mendapatkan akurasi 

62.4 % dan pada 

amplifikasi data 

mendapatkan akurasi 

71.1 %, dengan VGG16 

+ LSTM pada data 

sampel asli mendapatkan 

akurasi 73.5 % dan pada 

amplikasi data 

mendapatkan akurasi 

81.9 % dan VGG16 + 

LSTM + Attention 

mechanism data sampel 

asli mendapatkan 

akurasi 78.1 % dan pada 

amplifikasi data 86.2 %. 
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2.2 Dasar Teori 

Pada subbab ini membahas mengenai dasar teori yang mendukung teknik 

yang digunakan pada penelitian ini.  

 

2.2.1 Artificial Neural Network 

Artificial Neural Network (ANN) atau Jaringan Syaraf Tiruan merupakan 

salah satu algoritma dari supervised learning. ANN menghasilkan model yang 

sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layer (kecuali 

single perceptron) dan sifat non – linear. Konsep ANN cukup solid, tetapi 

interopretability model menyebabkan tidak dapat menganalisa proses yang terjadi 

pada model ANN. Secara matematis, ANN ibarat sebuah graf. ANN memiliki 

neuron/node (vertex), dan sinapsis (edge). Sebagai gambaran, ANN berbentuk 

seperti Gambar 2.4 (deep neural network, salah satu varian arsitektur). Depth 

(kedalaman) ANN mengacu pada banyaknya layer. Sementara width (lebar) ANN 

mengacu pada banyaknya unit pada layer. (Putra, 2019) 

 

 

Pada Gambar 2.5 terdapat beberapa bagian yaitu: 

1. Dendrites (Dendrit) berfungsi sebagai impuls yang akan dikirim dan 

diterima oleh badan sel saraf. 

2. Soma (Nukleus) atau inti sel berada pada neuron yang berfungsi sebagai 

proses sinyal masuk dan mengubahnya sebagai sinyal keluar. 

Gambar 2.4 Deep Neural Network 

Gambar 2.5 Biological Neural Network 
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3. Axon (Akson) memiliki bentuk memanjang dan berfungsi untuk 

mengirimkan sinyal keluaran dari badan sel ke jaringan lainnya. 

4. Synapse (Sinapsis) terletak pada ujung saraf untuk mengirimkan impuls 

dari badan sel saraf ke badan sel saraf lainnya. 

 

2.2.2 Training Neural Network 

Pada Supervised Learning dengan Neural Network, pada umumnya 

learning terdiri dari 2 tahap, yaitu training dan evaluation, tetapi ada tahap 

tambahan yaitu testing yang sifatnya tidak wajib. 

Pada tahap training setiap weight dan bias pada tiap neuron akan diupdate 

terus menerus hingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Pada tiap 

iterasi akan dilakukan proses evaluation yang biasanya digunakan untuk 

menentukan kapan harus menghentikan proses training (stopping point). 

dotj ∑ wjixi+bj

3

i

  
Persamaan 

(2.1) 

Dengan: 

hj = σ (dotj) = max (0, dotj) 

i     = node pada input layer 

h    = node pada output layer 

j     = node pada hidden layer 

w   = bobot 

b    = threshold 

 

Proses training pada neural network terdapat 2 proses training, yaitu 

forward pass dan backward pass. Forward pass atau forward propagation adalah 

proses dimana pada saat membawa data pada input melewati tiap neuron pada 

hidden layer sampai kepada output layer yang nanti akan dihitung errornya. 

Persamaan 2.1 adalah contoh forward pass yang menggunakan ReLU 

sebagai activation function. Dimana i adalah node pada input layer (3 node input), 

j adalah node pada hidden layer sedangkan h adalah output dari node pada hidden 

layer. Error yang didapatkan pada forward pass akan digunakan untuk 

mengupdate setiap weight dan bias dengan learning rate tertentu. Kedua proses 

diatas akan dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan nilai weight dan bias 

yang dapat memberikan nilai error sekecil mungkin pada output layer (pada saat 

forward pass). 
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2.2.3 Convolutional Neural Network 

Neural Network dapat diterapkan pada tugas-tugas computer vision, untuk 

mendapatkan kinerja generalisasi yang baik, ada baiknya untuk memasukkan 

pengetahuan sebelumnya ke dalam arsitektur jaringan. Convolutional Neural 

Network bertujuan untuk menggunakan informasi spasial antara piksel gambar 

(Koushik, 2016).  

 

Pada Gambar 2.6 terdapat input citra, fitur deteksi dengan Rectified 

Linear Unit (ReLU), convolutional layer dan pooling layer. Pada fitur klasifikasi 

terdapat flatten, fully connected layer dan softmax. 

 

2.2.3.1 Convolutional Layer 

Convolutional Layer bagian yang melakukan operasi konvolusi yaitu 

mengkombinasikan linier filter terhadap daerah lokal. Layer ini yang pertama kali 

menerima gambar yang diinputkan pada arsitektur. Bentuk layer ini adalah sebuah 

filter dengan panjang (pixel), tinggi (pixel), dan tebal sesuai dengan channel image 

data yang diinputkan. Ketiga filter ini akan bergeser keseluruh bagian gambar. 

Pergeseran tersebut akan melakukan operasi “dot” antara input dan nilai dari filter 

tersebut sehingga akan menghasilkan output yang disebut sebagai activation map 

atau feature map. Gambar 2.7 menampilkan proses konvolusi yang ada di dalam 

convolutional layer (Santoso and Ariyanto, 2018). 

 

Gambar 2.7 Proses Konvolusi 

Gambar 2.6 Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) (Hermawati, 2020) 
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2.2.3.2 Pooling Layer 

Pooling layer atau subsampling layer adalah pengurangan ukuran 

matriks. Terdapat dua macam pooling yang sering digunakan yaitu average 

pooling dan max pooling (Bejiga et al., 2017). Pooling layer bertujuan untuk 

mengurangi waktu pada saat pelatihan serta melakukan kontrol overfitting. Max 

pooling digunakan supaya jaringan saraf convolutional memungkinkan untuk 

mendeteksi benda ketika citra ditampilkan dalam berbagai posisi atau dengan cara 

apapun (Hermawati, 2020). 

 

Pada Gambar 2.8 terdapat kotak berwarna hijau, biru, kuning dan merah 

muda merupakan kelompok kotak yang akan diambil nilai maksimumnya. 

Prosesnya dapat dilihat terdapat kumpulan kotak baru. 

 

2.2.3.3 Fully Connected Layer 

Digunakan sebagai beberapa lapisan terakhir. Dengan menghilangkan 

batasan dapat meringkas informasi yang disampaikan oleh lapisan tingkat bawah 

dengan lebih baik dalam melihat keputusan akhir (Castelluccio et al., 2015). 

Gambar 2.8 Proses dari Max Pooling (Hermawati, 2020). 

Gambar 2.9 Fully Connected Layer (Hermawati, 2020) 
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Pada Gambar 2.9 merupakan fully connected layer dimana lapisan ini 

hanya dapat menerima data satu dimensi, sehingga perlu mengatur data tiga 

dimensi menjadi vektor satu dimensi dengan melakukan proses flattening. 

(Hermawati, 2020) 

 

 

Gambar 2.10 dan 2.11 merupakan proses flattening yang menghubungkan 

lapisan feature dengan lapisan klasifikasi. Pooled feature map diubah menjadi 

kolom agar bisa menjadi input dari jaringan saraf tiruan (Hermawati, 2020). 

 

2.2.4 Mask Region-Based Convolutional Neural Network (R-CNN) 

Mask R-CNN secara konseptual sederhana: Faster R-CNN memiliki dua 

output untuk setiap kandidat objek, label kelas dan offset kotak pembatas; untuk 

ini menambahkan cabang ketiga yang menampilkan objek mask. Mask R-CNN 

dengan demikian merupakan ide yang natural dan intuitif. Tetapi mask output 

tambahan berbeda dari output kelas dan kotak, yang membutuhkan ekstraksi tata 

letak spasial suatu objek yang jauh lebih halus. Selanjutnya, memperkenalkan 

elemen-elemen kunci dari Mask R-CNN, termasuk penyelarasan piksel-ke-piksel, 

yang merupakan bagian utama dari Fast / Faster R-CNN yang hilang. (He et al., 

2020) 

Mask R-CNN yang diperluas dengan Faster R-CNN dengan menambahkan 

cabang pada mask segmentasi di setiap Region of Interest (RoI) dengan paralel 

Gambar 2.10 Flattening untuk multiple feature maps (Hermawati, 2020) 

 

Gambar 2.11 Flattening untuk single pooled feature maps (Hermawati, 2020) 
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pada klasifikasi dan bounding box regression. Mask R-CNN didesain dengan 

arsitektur yang fleksibel dan hanya menambahkan mask segmentasi yang 

memungkinkan sistem melakukan komputasi dan eksperimen dengan cepat.  

Faster R-CNN adalah algoritma untuk melakukan deteksi obyek dengan 

wilayah terbaru dengan hasil berbagai deteksi obyek. Faster R-CNN 

menggunakan Fast R-CNN dan Region Proposal Network sebagai (RPN) sebagai 

arsitektur utamanya seperti pada Gambar 2.12. (Ren et al., 2017) 

 

Algoritma ini merupakan pengembangan dari Fast R-CNN dengan merubah 

bagian dari selective search pada Fast R-CNN menjadi RPN. RPN merupakan 

neural network untuk menggantikan peran selective search guna memberikan 

bagian dari gambar. RPN akan menghasilkan beberapa bounding box dengan 

setiap box dimana area tersebut terdapat obyek atau tidak. RPN merupakan proses 

untuk mencari area obyek pada gambar input dengan cepat. Area obyek yang 

diketahui disebut Region of Interest (RoI). RoI adalah pendekatan deteksi obyek 

yang digunakan pada deep learning. Input pada RoI merupakan feature maps yang 

diperoleh dari CNN dari lapisan konvolusi dan lapisan max pooling. Dengan 

matriks N x N digunakan untuk membagi ruang dari feature map menjadi RoI. 

Feature map terdiri dari penentuan obyek dan non-obyek dengan nilai antara 0 

sampai 1 serta koordinat x dan y dan nilai dari weight dan height bounding box. 

Classifier adalah proses untuk mengklasifikasi RoI yang telah diidentifikasi pada 

RPN ke dalam kelas.(Sunario Megawan and Wulan Sri Lestari, 2020) 

Metode Faster R-CNN terdiri dari dua tahap yaitu mengekstrak dan melatih 

menggunakan Region Proposal Network (RPN) dan mengklasifikasikan fitur yang 

diperoleh. Dalam proses pelatihan terdapat empat tahap yaitu: a) Melatih jaringan 

R-CNN, b) Melatih jaringan faster R-CNN dengan menggunakan RPN, c) Melatih 

ulang RPN menggunakan faster R-CNN, d)Melatih ulang faster R-CNN dengan 

RPN yang diperbarui. (Hermawati, Tjandrasa and Suciati, 2018a) 

Gambar 2.12 Arsitektur Faster R-CNN (Ren et al., 2017) 
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2.2.5 Segmentasi Segnet Deep Convolutional Encoder – Decoder 

Segmentasi Segnet adalah arsitektur untuk semantik segmentasi yang 

efisien. (Badrinarayanan, Kendall and Cipolla, (2017) Segmentasi Segnet 

menggunakan piksel per piksel pada citra seperti menentukan kelas objek dan 

menentukan piksel kelas background. Segnet memiliki jaringan encoder dan 

decoder, setiap lapisan encoder dan decoder memiliki 13 lapisan konvolusi dari 

jaringan VGG16 yang dirancang untuk klasifikasi obyek pada jaringan decoder 

seperti pada Gambar 2.13. Warna biru merupakan lapisan konvolusi, warna hijau 

untuk pooling layer, warna merah upsampling dan kuning merupakan softmax.  

 

 

2.2.6 Pengukuran Performa Segmentasi 

Pada percobaan hasil segmentasi diukur dengan menggunakan Precision, 

Sensitivity, Specificity, dan Dice Similarity. Persamaan 2.2 adalah Dice Similarity 

(D) yaitu ukuran kesamaan yang digunakan untuk mengukur tumpang tindih 

antara dua wilayah secara spasial. Sensitivity atau biasa disebut dengan True 

Positive Ratio (TPR) dan specificity disebut dengan True Negative Ratio (TNR). 

Hasil akurasi diperoleh dari rata – rata nilai True Positive (TP) dan True Negative 

(TN). TP sebagai rasio perpotongan antara 𝑂𝑆𝑅
𝑀  dan 𝑂𝐺𝑇 region yang dicakup oleh 

𝑂𝐺𝑇 dan TN adalah rasio region yang tidak tercakup oleh 𝑂𝑆𝑅
𝑀  dan 𝑂𝐺𝑇 sampai di 

luar wilayah 𝑂𝐺𝑇. (Hermawati, Tjandrasa and Suciati, 2018b) 

𝐷 =  
2 | 𝑂𝑆𝑅

𝑀 ∩ 𝑂𝐺𝑇|

|𝑂𝐺𝑇| + | 𝑂𝑆𝑅
𝑀 |

 
Persamaan 

(2.2) 

Dengan: 

 

𝑂𝑆𝑅
𝑀 =  Hasil segmentasi  

𝑂𝐺𝑇 = Ground truth yang didapat dari segmentasi manual 

Gambar 2.13 Arsitektur Segnet Encoder - Decoder 


