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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Bahan dan Perangkat Penelitian 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dataset 

permukaan material industri dan permukaan material polimer. 

2. Perangkat keras yang digunakan yaitu: 

a. Laptop Asus X441UB 

b. Processor i3-7020U 

c. Nvidia GeForce MX110 

d. 1TB Hard Disk 

e. RAM 12GB 

f. Sistem Operasi Windows 10 versi 21H1 64bit 

3. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Matlab R2021a, digunakan 

untuk menguji variabel yang digunakan. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian menggunakan permukaan material industri dan 

permukaan material polimer. Pengambilan data untuk obyek penelitian material 

industri diambil dari material produksi yang rusak oleh grup KolektorSDD dan 

untuk material polimer data diambil dengan menggunakan kamera digital. 

Material permukaan industri adalah material dari produk setengah jadi 

seperti komutator listrik seperti pada gambar 3.1. Pada permukaan komutator 

listrik diamati apakah terdapat defect atau tidak. Dataset berasal dari 

KolektorSDD (Surface Defect Dataset) yang berisikan 399 gambar dengan 52 

gambar yang terdapat defect dan 347 gambar tanpa defect. 

 

 
Gambar 3.1 Komutator Listrik 
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Gambar 3.2 merupakan contoh dari permukaan komposit polimer dengan 

serat sisal sebagai penguatnya adalah polimer termoplastik (polipropilen). Dataset 

polimer berisikan 17 gambar dengan hasil crop pada area ground truth 

mendapatkan hasil 247 gambar yang terdapat void. Polimer termoplastik 

(polipropilen) di lebur ke dalam wadah pemanas dengan 170 derajat celcius dan 

dicampur dengan serbuk abu dasar batubara dengan berat yang sudah ditentukan 

dan mesh tertentu. Selanjutnya serat sisal dengan panjang yang sudah ditentukan 

dimasukkan juga. Polimer dicetak menjadi cetakan persegi panjang, tebal 10 mm, 

lebar 20 mm dan panjang 200 mm dengan tekanan 20 kg / mm2. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Pada tahap penelitian terdapat alur penelitian secara keseluruhan dapat 

dilihat pada Gambar 3.3.  

Gambar 3.2 Contoh Void Pada Permukaan Komposit Polimer 

Gambar 3.3 Tahapan Penelitian 
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3.3.1 Deskripsi Sistem 

Secara garis besar rancangan sistem deteksi kerusakan permukaan material 

yaitu: melakukan persiapan dataset yang terdiri dari dataset yang terdapat defect 

pada permukaan material industri dan void pada permukaan material polimer 

untuk di training sebelum dilakukan untuk deteksi kerusakan kedalam sistem. 

Gambar 3.4 merupakan alur kerja sistem deteksi kerusakan dengan deteksi 

untuk defect dan void pada input citra. 

 

3.3.2 Persiapan Data Citra  

Pada tahap ini mempersiapkan data citra yang akan diolah untuk melakukan 

segmentasi dan data training. Data citra untuk kerusakan permukaan material 

industri diperoleh dari situs resmi Visual Cognitive Systems Laboratory (Vicos) 

yang memberikan fasilitas bagi para peneliti untuk meneliti kerusakan material.  

Gambar 3.4 Alur Perancangan Sistem 

Gambar 3.5 Situs Resmi Vicos 
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Gambar 3.5 merupakan tampilan pengguna ketika ingin mendapatkan 

dataset KolektorSDD yang akan digunakan untuk penelitian beserta informasi 

tentang dataset tersebut. 

 

3.3.3 Proses Preprocessing 

Tahap preprocessing ini dilakukan filtering dengan Gaussian dan contrast 

stretching pada citra untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas citra agar 

lebih mudah saat dilakukan untuk pendeteksian maupun segmentasi. Gambar 3.6 

dan 3.7 merupakan citra yang belum dilakukan filtering dan sesudah dilakukan 

filtering.  

 

(a)                                                              (b) 

(a)                                                             (b) 

3.3.4 Penentuan Ground Truth  

Tahap awal untuk menentukan lokasi kerusakan pada gambar yang terdapat 

defect dan void dengan. Ground truth untuk defect sebanyak 52 data dan 247 untuk 

void. Ground truth digunakan untuk mengetahui lokasi kerusakan dan kelas 

kerusakan yang ditentukan dengan tools image labeler pada matlab seperti pada 

Gambar 3.8. 

  

Gambar 3.7 Filtering Pada Material Polimer (a) Sebelum Filtering; (b) Sesudah 

Filtering 

Gambar 3.6 Filtering Pada Material Industri (a) Sebelum Filtering; (b) Sesudah 

Filtering 
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(a)                                                                      (b) 

3.3.5 Proses Cropping Pada Area Ground Truth  

Tahap ini bertujuan untuk melakukan cropping pada data gambar yang 

memiliki ukuran gambar besar menjadi kecil untuk mempermudah dalam tahap 

training data. Gambar 3.9 merupakan hasil dari cropping pada area ground truth. 

Hasil dari data gambar yang telah di crop disimpan untuk digunakan menjadi data 

train. 

 

(a)                                                                    (b) 

3.3.6 Pelabelan Pada Ground Truth 

Pada tahap ini diberikan label pada gambar yang telah dicrop untuk 

melakukan training data dengan Segnet deep encoder – decoder untuk 

mendapatkan segmentasi dari data gambar yang telah diberikan label. Pemberian 

label dilakukan dengan tools image labeler pada matlab. Gambar 3.8 adalah citra 

yang telah diberikan label pada ground truth. 

Gambar 3.8 Penentuan Ground Truth untuk (a) Void; (b) Defect  

Gambar 3.9 Hasil Crop Dari Area Ground Truth (a) Void; (b) Defect 

Gambar 3.10 Pelabelan Pada Ground Truth  
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3.3.7 Proses Training Pada Segnet Deep Encoder – Decoder  

Data yang telah di crop pada area tertentu dari Ground Truth setelah itu 

akan digunakan untuk training menggunakan Segnet deep encoder dan decoder 

untuk mendapatkan hasil segmentasi. Pada Segnet dilakukan training data dengan 

menggunakan model pre-trained yaitu VGG16. VGG16 adalah model 

convolutional neural network yang memiliki 16 kedalaman layer dengan 

parameter input size 224 x 224 x 3 dimana 3 adalah channel warna RGB.  

Tabel 3.1 Jaringan dari VGG16 

VGG 16 

Layer 

Feat

ure 

Map 

Size 
Kernel 

Size 
Stride Activation 

Input Image 1 224 x 224 x 3 - - - 

1 2 x Convolution 64 224 x 224 x 64 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 64 112 x 112 x 64 3 x 3 2 ReLU 

3 2 x Convolution 128 112 x 112 x 128 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 128 56 x 56 x 128 3 x 3 2 ReLU 

5 2 x Convolution 256 56 x 56 x 256 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 256 28 x 28 x 256 3 x 3 2 ReLU 

7 3 x Convolution 512 28 x 28 x 512 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 512 14 x 14 x 512 3 x 3 2 ReLU 

10 3 x Convolution 512 14 x 14 x 512 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 512 7 x 7 x 512 3 x 3 2 ReLU 

13 Fully Connected - 25088 -  ReLU 

 Fully Connected - 4096 -  ReLU 

 Fully Connected - 4096 -  ReLU 

 Fully Connected - 1000 -  Softmax 

Pada Tabel 3.1 memperlihatkan arsitektur dari jaringan model pre-

trained VGG16 yang digunakan untuk training data segmentasi pada 

penelitian ini.  

 

3.3.8 Proses Training Pada Convolutional Neural Network 

Pada tahap ini dilakukan training data dengan CNN dan menggunakan 

jaringan yang telah di latih dahulu (pre-trained) yaitu Alexnet. Alexnet juga 

jaringan dari Convolutional Neural Network dengan kedalaman 8 layer dengan 
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parameter input size 227 x 227 x 3. Alexnet dapat mengklasifikasikan gambar 

dalam 1000 kategori objek, seperti mouse, botol dan banyak objek lainnya. 

Tabel 3 2 Jaringan dari Alexnet 

Alexnet 

Layer 
Feature 

Map 
Size 

Kernel 

Size 
Stride 

Activa

tion 

Input Image 1 227 x 227 x 3 - - - 

1 Convolution 96 55 x 55 x 96 11x11 4 ReLU 

 Max Pooling 96 27 x 27 x 96 3 x 3 2 ReLU 

2 Convolution 256 27 x 27 x 256 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 256 13 x 13 x 256 3 x 3 2 ReLU 

3 Convolution 384 13 x 13 x 384 3 x 3 1 ReLU 

4 Convolution 384 13 x 13 x 384 3 x 3 1 ReLU 

5 Convolution 256 13 x 13 x 256 3 x 3 1 ReLU 

 Max Pooling 256 6 x 6 x 256 3 x 3 2 ReLU 

6 
Fully 

Connected 
 9216 - - ReLU 

7 
Fully 

Connected 
 4096 - - ReLU 

8 
Fully 

Connected 
 4096 - - ReLU 

Output 
Fully 

Connected 
 1000 - - ReLU 

Pada Tabel 3.2 memperlihatkan arsitektur dari jaringan model pre-trained 

Alexnet yang digunakan untuk training data convolutional neural network yang 

akan digunakan untuk training faster R-CNN. 

3.3.9 Proses Training Pada Faster R-CNN 

Pada tahap ini bertujuan untuk melakukan deteksi dari object yang telah di 

training pada tahap CNN dengan model jaringan Alexnet. Faster R-CNN 

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

arsitektur utamanya dan mengklasifikasikan berdasarkan fitur yang diperoleh. 

RPN menghasilkan beberapa bounding box dimana setiap box mempunyai lokasi 

terdapat object atau non object. Lokasi objek dari wilayah yang diketahui disebut 

Region of Interest (RoI). Setelah mendapatkan RoI selanjutnya di identifikasi pada 

RPN apakah hasil RoI tersebut sesuai dengan kelasnya atau tidak dengan classifier 

dari Convolutional Neural Network. 
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Pada Gambar 3.11 merupakan alur proses dari Faster R-CNN. Training 

pada Faster R-CNN dapat dilakukan setelah melakukan training pada CNN 

sebelumnya. Pada tahap satu yaitu melatih Region Proposal Network (RPN) untuk 

mendapatkan bounding box lokasi dari obyek atau non-obyek. Tahap dua adalah 

ekstraksi Region Proposal dari gambar yang telah dilatih sebelumnya. Tahap ini 

menggunakan Region of Interest (RoI) dari bounding box untuk melakukan 

klasifikasi. Pada tahap tiga yaitu melakukan pelatihan ulang dengan bobot yang 

baru dan tahap terakhir juga melakukan pelatihan ulang dengan Region Proposal 

Network yang telah diperbarui. Setelah tahap empat selesai maka dapat dilakukan 

deteksi obyek. 

 

3.3.10 Tahap Deteksi Area Kerusakan  

Tahap ini bertujuan untuk menguji sistem apakah dapat mengenali defect 

dan void dari hasil training pada faster R-CNN. Pada Gambar 3.12 terdapat alur 

proses deteksi area kerusakan. Output dari tahap ini adalah terdapat gambar 

dengan bounding box serta confidence level terhadap obyek yang terdeteksi 

seperti obyek tersebut terdapat kerusakan defect atau void.  

 

Gambar 3.11 Alur Proses Training Faster R-CNN 

Gambar 3.12 Alur Pengenalan Deteksi Area Kerusakan 
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3.3.11 Tahap Segmentasi  

Tahap ini bertujuan untuk menguji sistem apakah hasil segmentasi 

mendapatkan akurasi yang bagus atau tidak sesuai dengan data yang terdapat dari 

ground truth. Gambar 3.13 merupakan alur untuk mendapatkan segmentasi pada 

Segnet dilakukan pengukuran performa segmentasi untuk mendapatkan area yang 

terdapat kerusakan untuk membandingkan area ground truth dengan hasil 

segmentasi dengan Segnet. 

Proses segmentasi area kerusakan bertujuan untuk mengetahui mana yang 

merupakan obyek dan bukan obyek (background). Area kerusakan akan 

diklasifikasi apakah area tersebut merupakan obyek atau background. Input dari 

segmentasi Segnet adalah citra yang telah dicrop dan area ground truth hasil dari 

pelabelan sebelumnya yang digunakan untuk melakukan proses training 

segmentasi Segnet dengan pre-trained model VGG16. Hasil dari segmentasi 

Segnet adalah binary mask. Binary mask merupakan sebuah logical array yang 

berisikan nilai 1 dan 0. Nilai 1 pada citra hasil segmentasi Segnet merupakan citra 

dengan warna putih dan 0 merupakan warna hitam. dimana nilai 1 adalah obyek 

dan 0 adalah background. 

 

3.3.12 Rancangan Antarmuka Sistem  

Mengimplementasikan GUI untuk sistem deteksi kerusakan permukaan 

material industri dan permukaan material polimer agar dapat lebih terbantu 

dengan tampilan atau tombol yang ada.  

 

Gambar 3.13 Alur Proses Segmentasi Segnet 
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Gambar 3.15 Tampilan setelah memilih sistem yang akan dideteksi 

Gambar 3.16 Tampilan saat memilih input gambar 

Gambar 3.14 Tampilan awal program 
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3.4 Skenario Pengujian 

Sistem ini akan diuji dengan skenario: 

1. Pengujian segmentasi dengan menggunakan Segnet dengan jaringan 

pretrained yaitu VGG16 dan ukuran performa dengan pengukuran: 

Precision, True Negative Rate (Sensitivity), True Positive Rate (Specificity) 

dan dice similarity yang didapatkan untuk defect dan void. 

2. Pengujian hasil deteksi dengan Mask Region-based Convolutional Neural 

Network dan mendapatkan nilai confidence level untuk hasil deteksi defect 

dan void. 

 

Gambar 3.17 Tampilan setelah pilih gambar 

Gambar 3.18 Tampilan setelah pendeteksian 
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