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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini terdapat tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan citra 

digital. Penelitian tersebut tentunya dapat dijadikan acuan untuk 

mempertimbangkan tentang metode yang digunakan pada penelitian ini. Berikut 

penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pengolahan citra digital yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait identifikasi karakter dapat 

dilihat pada Tabel 2.1.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdapat pada Tabel 2.1 maka dapat diambil 

beberapa referensi untuk dapat dijadikan sumber guna membantu pada penelitian 

ini. Adapun untuk di penelitian ini dilakukan identifikasi karakter nomor polisi pada 

pada kendaraan-kendaraan khususnya didaerah lampung menggunakan metode 

convolutional neural networks.  

Untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian 

ini telah dikembangkan sampai tahap identifikasi karakter, yang mana pada 

penelitian yang dilakukan Novyantika (2018) hanya mengembangkan sampai tahap 

deteksi plat. Lalu penelitian oleh Arsenovic (2017) yang mengembangkan sampai 

tahap identifikasi karakter juga memiliki kelemahan dimana pada penelitian nya 

hanya dapat mengidentifikasi 7 karakter, oleh karenanya pada penelitian ini juga 

membangun model CNN untuk identifikasi karakter yang dapat mengenali karakter 

plat indonesia yang bervariasi. 

Penggunaan CNN pada penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang sudah terbukti bahwa CNN dapat menghasilkan akurasi tinggi, 

Selain itu CNN adalah jenis dari algoritma neural networks yang secara khusus 

dirancang untuk menyelesaikan masalah dimana topologi data input seperti piksel-

piksel atau lebih tepatnya data 2D [21]. Oleh karena itu, penggunaan CNN 

diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.
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Tabel 2.1. Tabel perbandingan referensi. 

No Penulis Topologi CNN Metode Hasil Kelemahan 

1 Rizky 

Dwi 

Novyanti

ka (2018) 

Pada penelitian 

ini digunakan 

ukuran piksel 

300*300*3 

sehingga pada 

data input 

dihasilkan 

270.000 neuron, 

adapun untuk 

topologi CNN 

digunakan 2 

layer 

convolutional 

yaitu 6*6*3 

untuk 

convolutional 

pertama dengan 

max pooling 

3*3 sehingga 

dihasilkan 4*4 

untuk 

convolutional 

kedua dengan 

max pooling 

2*2. Lalu 

setelah itu akan 

masuk pada 

fully connected 

layer, dan akan 

CNN Hasil deteksi 

TNKB dengan 

Convolutional 

Neural 

Networks pada 

media 

streaming 

menunjukan 

nilai akurasi 

yang tinggi 

yaitu berkisar 

rata-rata antara 

70-99%. 

Penelitian ini 

hanya sebatas 

melakukan 

deteksi objek 

pada area plat, 

sehingga 

untuk 

pengenalan 

karakternya 

belum bisa 

dilakukan. 
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No Penulis Topologi CNN Metode Hasil Kelemahan 

dilakukan 

klasifikasi 

untuk 

menentukan 

apakah yang 

dihasilkan plat 

atau bukan. 

2 Naga 

Surya 

Sandeep 

Angara 

(2015) 

Penelitian ini 

terdiri dari 6 

layers 

convolutional, 

dengan ukuran 

masing-masing 

layers 24*14. 

Dengan ukuran 

max pooling 

masing-masing 

5*5, 5*3, 4*4, 

3*1, 3*3, dan 

4*4. 

CNN Hasil uji coba 

diperoleh 

akurasi 81,1% 

dengan data 

training 58000 

dan 19000 data 

testing. 

Penelitian ini 

memiliki 

kelemahan 

yaitu tidak 

bisa 

membedakan 

karakter ‘0’ , 

‘O’ , dan ‘Q’. 

Ketiga 

karakter 

tersebut akan 

selalu dikenali 

pada kelas 

yang sama. 

3 Imam 

Taufiq 

(2018) 

Penelitian ini 

digunakan 

ukuran piksel 

400*400*3 

sehingga pada 

data input 

CNN Penelitian ini 

menghasilkan 

akurasi sekitar 

97% dengan  

total 502 

dataset, dimana 

Pada 

penelitian ini 

hanya 

melakukan 

sebatas untuk 

mendeteksi 
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No Penulis Topologi CNN Metode Hasil Kelemahan 

dihasilkan 

480.000 neuron, 

adapun untuk 

topologi CNN 

digunakan 3 

layers 

convolutional 

yaitu 5*5*3 

untuk conv1 

dengan max 

pooling 2*2 

sehingga 

dihasilkan 3*3 

untuk conv2 

dengan max 

pooling 2*2. 

Lalu untuk 

conv3 

digunakan 

ukuran 3*3 

dengan max 

pooling 2*2. 

Lalu setelah itu 

akan masuk 

pada fully 

connected 

layer, dan akan 

dilakukan 

klasifikasi 

untuk 

80% untuk 

training dan 

20% untuk 

testing. 

area plat pada 

TNKB dan 

belum 

dilakukan 

sampai proses 

identifikasi 

karakter. 
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No Penulis Topologi CNN Metode Hasil Kelemahan 

menentukan 

apakah yang 

dihasilkan plat 

atau bukan. 

4 Stefan 

Larsson 

& 

Filip 

Mellqvist 

(2019) 

Pada penelitian 

ini digunakan 

YOLO V3 

sebagai object 

detection yang 

merupakan 

pengembangan 

dari CNN. Lalu 

untuk 

pengenalan 

katakter 

digunakan 

metode Optical 

Character 

Recognition. 

CNN 

dan 

OCR 

Penelitian ini 

memperoleh 

akurasi 94,8% 

dengan 

menerapkan 

model CNN 

dan metode 

OCR yang 

diimplementasi

kan pada 

aplikasi 

android. 

Dataset yang 

digunakan 

adalah data 

citra dari plat 

mobil negara 

swedia 

sejumlah 3500 

gambar. 

Penelitian ini 

juga 

memperoleh 

akurasi 

kegagalan 

Aplikasi tidak 

terintegrasi ke 

pengguna 

dengan baik 

dan layanan 

OCR tidak 

dapat diatur di 

server.  
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No Penulis Topologi CNN Metode Hasil Kelemahan 

sebesar 7.95% 

jika data citra 

yang 

digunakan 

tanpa 

dilakukan 

preprocessing. 

5 Arsenovi

c, Dkk 

(2017) 

Penelitian ini 

juga 

menggunakan 

YOLO V3 

untuk proses 

object detection 

dan recognition 

character. 

CNN 

dan 

OCR 

Penelitian ini 

menghasilkan 

akurasi 94-

97% dengan 

menggunakan 

SUN Database 

dan  Stanford 

Background 

Database 

Keterbatasan 

pada 

penelitian ini 

adalahan 

komponen 

OCR, yang 

dirancang 

untuk jenis 

plat 

kendaraan 

tertentu 

dengan plat 7 

karakter dan 

beberapa jenis 

font yang 

digunakan di 

area tempat 

pengujian.  
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No Penulis Topologi CNN Metode Hasil Kelemahan 

6 J. Liu,  

Dkk 

(2017) 

Penelitian ini 

menggunakan 

CNN dengan 4 

Convolutional 

Layers. Lalu 

untuk masing-

masing layers 

menggunakan 

ukuran 5*5 dan 

ukuran max 

pooling 2*2, 

selain itu juga 

menggunakan 

fully 

convolutional 

layers. 

CNN Penelitian ini 

mengaplikasik

an CNN 

terhadap data 

plat kendaraan 

sejumlah 796 

unit gambar, 

dan 

mendapatkan 

akurasi 88,61- 

90,07%. 

Keterbatasan 

pada 

penelitian ini 

yaitu 

penerapan 

CNN yang 

hanya bisa 

mendeteksi 

plat tertentu 

yang memiliki 

7 karakter. 

 

 

2.2 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2012 menyatakan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

selajutnya disingkat menjadi TNKB yang merupakan tanda bukti registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor berupa plat dengan spesifikasi tertentu dan 

diterbitkan oleh Polri dan berisi kode tertentu dari masing-masing wilayah, nomor 

registrasi, dan masa berlaku [11]. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Pasal 68 

menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib 

dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda 
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Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan 

bermotor, masa berlaku dan kode wilayah. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan dan cara pemasangan [3]. Adapun 

contoh dari TNKB seperti pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Tanda nomor kendaraan bermotor. 

 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 39 Ayat 

1 menyatakan bahwa setiap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus 

terbuat dari bahan plat atau unsur-unsur yang sesuai spesifikasi teknis. Pada Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor juga wajib terdapat logo lantas dan pengaman lain 

yang berfungsi sebagai penjamin legalitas. Untuk contoh dari warna jenis plat untuk 

TNKB terdapat pada Gambar 2.2. dan jenis-jenis warna plat pada Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor berdasarkan Perkapolri No. 5 Tahun 2009 Pasal 39 Ayat 3 

yaitu sebagai berikut : 

1. Tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam dan tulisan putih 

digunakan untuk kendaraan bermotor milik perseorangan. 

2. Tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dan tulisan hitam 

digunakan untuk kendaraan bermotor umum. 

3. Tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar merah dan tulisan putih 

digunakan untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah. 

4. Tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar putih dan tulisan biru 

digunakan untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing. 

5. Tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hijau dan tulisan hitam 

digunakan untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas atau (Free 

Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan 
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berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Kendaraan Bermotor tidak 

boleh dioperasionalkan atau dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya. 

 

 

Gambar 2.2. Contoh jenis warna plat TNKB Indonesia [29]. 

 

2.3 Computer vision 

Computer vision merupakan sebuah bidang dari teknik informatika maupun ilmu 

komputer yang melibatkan sebuah komputer untuk dapat melihat objek 

disekitarnya. Computer vision juga merupakan bidang ilmu yang menerapkan 

komputer agar dapat meniru penglihatan, pembelajaran dan mengambil sebuah 

keputusan atau kesimpulan berdasarkan masukan visual seperi manusia. Computer 

vision ini merupakan salah satu cabang dari inteligensi buatan yang tujuannya 

meniru kecerdasan yang dimiliki manusia [14]. 

Computer vision adalah sebuah teknologi komputer yang mampu mengenali objek 

yang diamati. Kemampuan untuk mengenali ini merupakan kombinasi dari 

pengolahan citra dan pengenalan pola. Pengolahan citra adalah proses awal dalam 

computervisionuntuk menghasilkan citra yang lebih baik atau lebih mudah 

diinterpretasikan, sedangkan pengenalan pola adalah proses identifikasi objek pada 

citra [20]. Proses pada Computer vision secara garis besar dapat dibagi menjadi : 

 

1. Proses mengakuisisi citra digital (Image Acquisition) 

2. Proses pengolahan citra (Image Processing) 

3. Proses analisis data citra (Image Analysis) 

4. Proses pemahaman data citra (Image Understanding)   
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Pada pengolahan citra digital terdapat tiga jenis yaitu low, mid, dan high. Pada low 

level pengolahan citra melibatkan operasi seperti preprocessing gambar untuk 

mengurangi kebisingan, peningkatan kontras dan penajaman citra, pada low level 

juga selalu ditandai bahwa untuk data masukan berupa citra dan hasilnya juga 

sebuah citra. Untuk mid level pada pengolahan citra melibatkan beberapa proses 

seperti segmentasi (mempartisi bagian dari objek) cropping, resizing, dan 

klasifikasi. Sebuah proses mid level selalu dicirikan bahwa data masukan berupa 

citra dan hasilnya adalah atribut yang diekstrak dari citra yang diproses seperti 

deteksi tepi, kontur, dan identitas atau ciri lainnya dari citra tersebut. Lalu untuk 

high level pada pengolahan citra digital melibatkan proses pengambilan keputusan, 

klasifikasi, identifikasi dengan menerapkan algoritma inteligensi buatan, 

pembelajaran mesin atau deep learning. Pada proses high level ini sebuah data citra 

yang di input menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan. Proses high level inilah yang termasuk pada bidang computer vision, 

karena menerapkan inteligensi buatan untuk pemrosesan lebih lanjutnya [14]. 

 

2.3.1  Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan citra merupakan proses pengolahan dan analisis citra yang banyak 

melibatkan persepsi visual. Proses ini mempunyai ciri data masukan dan 

informasi keluaran yang berbentuk citra. Istilah pengolahan citra digital secara 

umum didefnisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan komputer. 

Dalam definisi yang lebih luas,  pengolahan citra digital juga mencakup semua 

data dua dimensi. Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra 

yang kita miliki mengalami penurunan intensitas mutu, misalnya mengandung 

cacat atau derau (noise), warnanya terlalu kontras tentu citra seperti ini sulit 

direpresentasikan sehingga informasi yang ada menjadi berkurang [13]. 

Pengolahan citra digital adalah teknologi yang menerapkan sejumlah algoritma 

komputer untuk memproses citra digital. Hasil keluaran dari proses tersebut 

dapat berupa gambar atau karakteristik yang merepresentasikan citra. 

Pengolahan citra digital merupakan sebuah citra yang terdiri dari banyak piksel. 
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Piksel tersebut merupakan koordinat spasial yang menunjukan posisi titik-titik 

dan nilai intensitas keabuan dari sebuah citra digital.  

Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah 

diinterpretasi oleh manusia atau mesin (dalam hal ini komputer). Teknik-teknik 

pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, masukannya 

adalah citra dan keluarannya juga citra, namun citra keluaran mempunyai 

kualitas lebih baik daripada citra masukan. Termasuk ke dalam bidang ini juga 

adalah pemampatan citra (image compression). Pengolahan citra juga dilakukan 

agar informasi yang terkandung di dalam citra tersebut dapat tersampaikan 

dengan baik dan jelas kepada pengguna (user). Sebuah citra dapat mengandung 

banyak informasi, namun seringkali citra yang kita miliki mengalami 

penurunan kualitas ataupun penurunan mutu (degradasi), misalnya 

mengandung cacat (noise), warna yang terlalu kontras, kurang tajam, ataupun 

kabur (blur) [14]. 

 

2.3.1.1 Ruang Warna RGB 

Ruang warna merupakan metode untuk mespesifikasikan suatu warna tertentu 

dengan mendefinisikan suatu sistem koordinat 3D dan suatu ruang bagian 

yang mengandung semua warna yang dapat dibentuk ke dalam suatu model 

tertentu. Sebuah warna dapat dispesifikasikan menggunakan model warna 

sehingga dapat berhubungan ke suatu titik tunggal dalam suatu ruang bagian 

yang didefinisikannya. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di 

dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna 

ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut. Panjang gelombang 

warna yang dapat ditangkap oleh indera mata manusia berada antara 380-780 

nanometer [12].  

Dalam pengolahan citra pada dasarnya warna terdiri dari tiga komponen, yaitu 

komponen RGB (red, green, bule). RGB adalah suatu model warna yang 

terdiri dari merah, hijau dan biru yang jika digabungkan dapat membentuk 

suatu susunan warna yang luas. Setiap warna dasar, misalnya merah, dapat 

diberi rentang-nilai. Untuk monitor komputer, nilai rentangnya paling kecil = 0 

dan paling besar = 255. Pilihan skala 256 ini didasarkan pada cara mengungkap 
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8 digit bilangan biner yang digunakan oleh mesin komputer. Dengan cara ini, 

diperoleh warna campuran sebanyak 256 x 256 x 256 = 1677726 jenis warna. 

Satu jenis warna, dapat dibayangkan sebagai sebuah vektor di ruang 3 dimensi 

yang biasanya dipakai dalam matematika, koordinatnya dinyatakan dalam bentuk 

tiga bilangan, yaitu komponen-x, komponen-y dan komponen-z. Misalkan 

sebuah vektor dituliskan sebagai r = (x,y,z). Untuk warna, komponen-komponen 

tersebut digantikan oleh komponen R(red), G(green), B(blue). Jadi, sebuah jenis 

warna dapat dituliskan: warna = RGB (30, 75, 255). Putih = RGB (255,255,255), 

sedangkan untuk hitam= RGB (0,0,0) [12]. 

 

 

Gambar 2.3. Ruang warna RGB [28]. 

 

Adapun arsitektur warna dari ruang warna RGB pada Gambar 2.3 sebagai 

berikut : 

• Warna merah dapat terbentuk dari apabila warna hijau dan biru bernilai 0 

dan warna merah bernilai 255. 

• Warna hijau dapat terbentuk apabila warna merah dan biru bernilai 0 

sedangkan warna hijau bernilai 255.  

• Warna biru dapat terbentuk apabila warna merah dan hijau bernilai 0 

sedangkan warna biru bernilai 255.  
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• Warna putih dapat terbentuk apabila warna merah, hijau dan biru bernilai 

255. 

 

2.3.2  Pengenalan Pola 

Pada pengenalan pola untuk sebuah ciri-ciri dari suatu objek sering dikenal 

dengan istilah feature. Lalu feature tersebut dikelompokkan atau 

diklasifikasikan kedalam suatu kelas-kelas tertentu dimana dari kelas-kelas 

tersebut dapat membentuk sebuah pola yang bisa dikenali. Untuk pola yang 

sudah diklasifikasikan didefinisikan dengan Ꞷ1, Ꞷ2, Ꞷ3, …, ꞶW dimana W 

merupakan total dari banyaknya kelas. Pengenalan pola juga merupakan proses 

yang melibatkan pembelajaran mesin (machine learning) dimana mesin 

tersebut mampu untuk mengklasifikasikan pola kedalam kelas-kelas secara 

otomatis dan tepat [15]. 

Pengenalan pola merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan suatu data numerik dan simbol. Pola 

adalah entitas yang terdefinisi dan dapat didefinisikan ciri-cirinya (feature). 

Ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk membedakan suatu pola dengan pola 

yang lainnya. Pengenalan pola bertujuan untuk menetukan kelompok atau 

klasifikasi dari suatu kategori pola berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. 

Dengan begitu pengenalan pola dapat membedakan suatu objek dengan objek 

yang lain [13]. Sebuah sistem pengenalan pola melakukan : 

• Proses akuisisi data menggunakan sejumlah alat pengindraan atau 

sensor. 

• Mengatur bentuk representasi data. 

• Melakukan proses analisis dan klasifikasi data. 

Pada pengenalan pola terdapat ciri-ciri untuk membedakan antara pola yang 

satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri yang baik pada pengenalan pola adalah ciri-

ciri yang memiliki tingkat pembeda yang tinggi, sehingga pengklasifikasian 

maupun pengelompokan berdasarkan ciri dapat memperoleh hasil akurasi yang 

tinggi [18]. Sebagai contoh seperti pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Contoh ciri-ciri pada sebuah pola [18]. 

Pola Ciri 

Huruf Tinggi, tebal, sudut, lengkungan 

garis, dan lain-lain. 

Suara  Amplitudo, nada, frekuensi, 

intonasi, dan lain-lain.  

Tanda tangan Panjang, kerumitan, tekanan, dan 

lain-lain. 

Sidik jari Lengkungan, jumlah garis, dan 

lain-lain 

 

Ciri pada suatu pola diperoleh dari hasil uji terhadap objek yang digunakan, 

khusus pola yang terdapat pada pengolahan citra, ciri-ciri yang diperoleh 

berasal dari informasi spasial, tepi, kontur, wilayah atau bentuk, dan hasil 

tranformasi fourier [18]. 

 

2.3.2.1 Object Detection 

Object detection atau deteksi objek adalah proses menentukan keberadaan 

suatu objek dan atau ruang lingkupnya, dan lokasi pada citra. Hal ini dapat 

diperlakukan sebagai pengenalan objek kelas dua, di mana satu kelas 

mewakili kelas objek dan kelas lain mewakili kelas non-objek. Pendeteksian 

objek dapat dibagi menjadi dua yaitu soft detection dan hard detection. Soft 

detection hanya mendeteksi adanya objek sedangkan hard detection 

mendeteksi keberadaan dan lokasi objek. Bidang pada deteksi objek biasanya 

dilakukan dengan mencari setiap bagian dari citra untuk dapat melokalisasi 

bagian yang fotometrik dan geometriknya sesuai dengan objek target dalam 

data pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memindai bagian objek di citra 

pada lokasi, skala, dan rotasi yang berbeda. Untuk deteksi objek dapat 
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dideklarasikan jika kemiripan bidang citra dengan citra asli cukup tinggi. 

Kesamaan antara bidang dari objek yang dideteksi dan area pada objek citra 

asli dapat diukur dengan korelasi. Untuk deteksi objek pada sebuah citra 

sangat sensitif atau bergantung pada data pelatihan, jika ingin memperoleh 

tingkat kesamaan yang tinggi [19]. 

 

2.4  Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan yang disebut juga artificial neural network (ANN),  

simulated neural network (SNN) atau umumnya dikenal dengan neural network 

adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan 

jaringan syaraf manusia. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu upaya 

manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi sistem syaraf manusia dalam 

melaksanakan tugas tertentu.  

Pemodelan ini didasari oleh kemampuan otak manusia dalam mengorganisasikan 

sel-sel penyusunnya yang disebut neuron, sehingga mampu melaksanakan tugas-

tugas tertentu, khususnya pengenalan pola dengan efektivitas yang sangat tinggi 

[22].  

Dalam otak manusia terdiri dari milyaran neuron yang saling berhubungan. Hubungan 

ini disebut dengan synapses. Komponen neuron terdiri dari satu inti sel yang bisa 

melakukan pemrosesan informasi, satu akson (axon) dan minimal satu dendrit. 

Informasi yang masuk langsung diterima oleh dendrit. Selain itu, dendrit juga 

menyertasi akson sebagai keluaran dari suatu pemrosesan informasi [23].  

Cara kerja dari sistem jaringan syaraf pada Gambar 2.4 adalah bermula pada sinyal 

masuk melalui dendrit menuju cell body. Kemudian sinyal langsung di proses 

didalam cell body berdasarkan fungsi tertentu (summation proses).  

Jika sinyal hasil proses melebihi nilai ambang batas (treshold) tertentu maka sinyal 

tersebut dapat membangkitkan neuron untuk meneruskan sinyal tersebut. Sedang 

jika dibawah nilai ambang batasnya maka sinyal tersebut dihalangi (inhibited). 

Kemudian sinyal yang diteruskan dapat menuju ke axon dan akhirnya menuju ke 

neuron lainnya melewati synapse [23]. 
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Gambar 2.4. Jaringan syaraf manusia [23]. 

 

Jaringan syaraf tiruan ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, hal ini karena 

jaringan syaraf tiruan memiliki kelebihan-kelebihan yaitu sebagai berikut : 

1. Dapat memecahkan masalah non-linear yang umum. 

2. Kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap sebuah pola yang 

belum pernah dipelajari. 

3. Dapat dengan mudah mempelajari data numerik yang diajarkan pada 

algortima ini. 

Adapun untuk jenis-jenis permasalahan yang dapat diselesaikan dengan jaringan 

syaraf tiruan ini adalah sebagai berikut : 

1. Estimasi atau prediksi (aproksimasi fungsi dan prediksi untuk sebuah 

kejadian). 

2. Pengenalan pola (klasifikasi, object detection, diagnosis dan analisis 

diskriminan). 

3. Clustering (pengelompokan). 

 

2.4.1 Komponen Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan mempunyai beberapa tipe yang berbeda-beda, tetapi 

hampir semua komponen yang dimiliki sama. Seperti halnya jaringan syaraf 

pada otak manusia, jaringan syaraf tiruan juga terdiri dari beberapa neuron unit 

yang saling behubungan. Masing-masing dari neuron tersebut dapat melakukan 

transformasi informasi yang diterima melalui sambungan keduanya menuju 

neuron lain. Hubungan ini biasanya disebut dengan sebutan bobot (weight) [23]. 
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Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tertentu. 

Berikut Gambar 2.5 struktur komponen pada Jaringan syaraf tiruan : 

 

 

Gambar 2.5. Komponen JST [29]. 

 

Berdasarkan Gambar 2.5. komponen yang terdapat pada jaringan syaraf tiruan 

sebagai berikut : 

1. Input terdiri dari variabel independet (X1, X2, X3,..... Xp) yang merupakan 

sebuah sinyal yang masuk ke dalam sel syaraf.  

2. Bobot (weigth) terdiri dari beberapa bobot (Wk1, Wk2, Wk3,..... Wkp) yang 

berhubungan dengan masing-masing node.  

3. Summing function merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari 

rata-rata nilai bobot dari semua elemen input, oleh karenanya bentuk 

sederhannya dengan mengalikan setiap nilai input dengan bobotnya dan 

menjumlahkannya, yang dirumuskan secara matematis pada persamaan 2.2. 

 

𝑈𝑘 = ∑ 𝑊𝑘𝑗  𝑋𝑗

𝑝

𝑗=0
 . 

 

4. Threshold merupakan nilai ambang batas internal dari node. Besar nilai ini 

mepengaruhi aktivasi dari output node V. Maka output dirumuskan secara 

matematis pada persamaan 2.3. 

 

𝑉𝑘 =  𝜑 (𝑈𝐾) 

 

 ( 2.2 ) 

 ( 2.3 ) 
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5. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan output suatu neuron. Fungsi 

aktivasi ini menggambarkan tingkat internal (summation function) yang 

mungkin berbentuk linear atau non-linear. 

 

2.4.2 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Pada jaringan syaraf tiruan, terdapat faktor penting dalam menentukan sifat 

neuron yaitu bobot (weight) dan penggunaan fungsi aktivasi dari neuron tersebut. 

Setiap lapisan pada neuron memiliki fungsi aktivasi yang sama. Arsitektur pada 

JST dapat dibentuk dari neuron (single neuron) sampai jaringan multiple layers. 

Semakin rumit suatu jaringan, maka persoalan yang dapat diselesaikan menjadi 

lebih luas. Namun terdapat kelemahan yaitu kerumitan tersebut dapat menimbulkan 

persoalan tersendiri pada kebutuhan proses trainning dan simulasi (testing) yang 

memerlukan waktu lebih lama [23]. Gambar 2.6. merupakan desain dari JST dan 

memiliki lapisan input, lapisan output, dan lapisan tersembunyi. Jaringan 

dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih 

kompleks dibandingkan jaringan dengan lapisan tunggal [23], tetapi proses 

pelatihan sering membutuhkan waktu yang cenderung lama. 

 

 

Gambar 2.6. Arsitektur JST. 

 

2.4.3 Convutional Neural Networks (CNN ) 

Convutional neural networks (CNN ) merupakan jenis dari jaringan saraf tiruan 

(JST) yang di desain khusus untuk mengatasi masalah data yang memiliki 
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karakteristik 2 dimensi. CNN  sangat efisien dan efektif jika digunakan untuk 

memproses gambar 2 dimensi. Selain itu CNN  juga dapat memproses data yang 

memiliki karakteristik 1 dimensi seperti data dalam bentuk gelombang audio 

dan data 3 dimensi seperti data volumetrik, CT scan atau pun data video [21]. 

CNN  dapat digunakan untuk mengidentifikasi perpindahan, pembesaran dan 

bentuk-bentuk lain dari invariansi distorsi grafis dua dimensi.  

Pada dasarnya CNN melakukan pembelajaran berdasarkan data latih. Dari 

pembelajaran tersebut diperoleh suatu informasi yang berisi pola atau pattern 

yang identik dan dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan 

klasifikasi. Informasi berupa pola atau pattern biasanya disimpan ke dalam 

sebuah model atau bobot (weight). Model dari pelatihan tersebut dapat 

digunakan untuk menguji data baru yang masih identik dengan data latih [24]. 

Secara teknis, CNN  merupakan sebuah pengembangan dari jaringan syaraf 

tiruan yang dapat dilatih dan terdiri dari beberapa tahap. Masukan (input) dan 

keluaran (output) dari setiap tahapnya adalah terdiri dari beberap array yang 

disebut dengan feature map. Setiap tahap terdiri dari tiga layer yaitu konvolusi, 

fungsi aktivasi dan pooling layer [23]. Berikut adalah arsitektur convolutional 

neural networks pada Gambar 2.7. 

Berdasarkan Gambar 2.7. tahap pertama setelah input data citra adalah layer 

konvolusi, tahap ini dilakukan dengan menggunakan sebuah kernel dengan 

ukuran tertentu. Perhitungan jumlah kernel yang digunakan tergantung dari 

jumlah fitur yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya adalah tahap pada fungsi 

aktivasi, pada CNN  digunakan fungsi aktivasi ReLU (rectified liniear unit). 

Lalu tahap selanjutnya adalah pada pooling layer. Pada tahap ini proses diulang 

beberapa kali sampai mendapatkan feature map yang cukup untuk dilanjutkan 

ke fully connected layers dan layer ini merupakan layer terakhir yang 

mengeluarkan hasil dari sebuah pembelajaran CNN  [23]. 

 



25 

 

 

Gambar 2.7. Arsitektur CNN [30]. 

 

2.4.2.1 Convolution Layer 

Convolutional layer merupakan layer pertama yang menerima input berupa data 

citra secara langsung pada CNN . Operasi pada layer ini sama dengan operasi 

konvolusi yaitu melakukan operasi kombinasi linier filter terhadap daerah lokal. 

Filter merupakan representasi bidang reseptif dari neuron yang terhubung ke 

dalam daerah lokal pada input data citra. Convolutional layer melakukan operasi 

konvolusi pada output dari layer sebelumnya. Layer tersebut adalah proses utama 

yang mendasari sebuah CNN . Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra 

adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input [25]. Secara matematis operasi 

konvolusi dapat dituliskan pada persamaan 2.4. 

 

𝑆(𝑡) = (𝑥 ∗ 𝑤)(𝑡) 

 

Pada fungsi S(t) menghasilkan output tunggal yaitu feature map, variabel pertama 

berupa input yang merupakan x dan variabel kedua yang merupakan w sebagai 

bobot atau kernel. Jika data citra merupakan sebuah representasi dari data dua 

dimensi, maka (t) bisa diasumsikan sebagai sebuah piksel dan dapat disimbolkan 

dengan variabel i dan j [25]. Oleh karena itu, untuk operasi konvolusi dengan 

lebih dari satu dimensi dapat dituliskan pada persamaan 2.5. 

 

𝑆(𝑖,𝑗) = (𝐾 ∗ 𝐼)(𝑖,𝑗) =  ∑ ∑ 𝐼(𝑖−𝑚,𝑗−𝑛)𝐾(𝑚,𝑛) 

 

Perhitungan operasi konvolusi diatas merupakan perhitungan untuk data citra dua 

dimensi jika variabel i dan j sebagai representasi piksel dari sebuah citra. 

 ( 2.4 ) 

( 2.5 ) 
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Perhitungannya bersifat komutatif dan K sebagai kernelnya serta I sebagai input 

dan kernel yang dapat dibalik relative terhadap input. Operasi konvolusi dapat 

dilihat sebagai perkalian matriks antara citra input dan bobot atau kernel dimana 

output dapat dihitung dengan perkalian dot product [25]. 

 

2.4.2.2 Stride 

Stride merupakan sebuah parameter yang menentukan jumlah pergeseran filter. 

Jika nilai stride adalah satu, maka feature map dapat bergeser sebanyak 1 pixels 

secara horizontal lalu vertikal. Semakin kecil stride yang digunakan, maka 

semakin detail informasi yang didapatkan dari sebuah input data citra, namun 

hal ini berakibat pada komputasi lebih lama jika dibandingkan dengan nilai 

stride yang besar [25]. 

 

2.4.2.3 Padding 

Padding merupakan sebuah parameter yang menentukan jumlah pixels (berisi 

nilai nol) yang akan ditambahkan di setiap sisi dari input data citra. Hal ini 

digunakan dengan tujuan untuk memanipulasi dimensi output dari feature map. 

Penggunaan padding dapat mengatur dimensi output agar tetap sama seperti 

dimensi input atau setidaknya tidak berkurang secara signifikan sehingga dapat 

dilakukan ekstraksi feature map yang lebih mendalam [25]. 

 

2.4.2.4 Fungsi Aktivasi ReLU 

Fungsi aktivasi merupakan sebuah node yang ditambahkan ke akhir output dari 

setiap jaringan syaraf. Hal ini juga dikenal sebagai transfer function. Hal ini juga 

dapat dilampirkan di antara dua neural networks. Fungsi aktivasi digunakan 

untuk menentukan output jaringan syaraf tiruan. Fungsi aktivasi dapat 

memetakan nilai yang dihasilkan di antara 0 sampai 1 atau -1 sampai 1 dan lain-

lain (tergantung pada fungsinya).  

Fungsi aktivasi ReLU (rectified linear unit) melakukan “treshold” dari 0 

hingga infinity. Fungsi ini menjadi salah satu fungsi yang populer saat ini. 

Karena, fungsi ini digunakan di convolutional neural networks dan deep 

learning. Berikut merupakan fungsi aktivasi dari ReLU. 
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Gambar 2.8. Fungsi aktivasi ReLU [32]. 

 

Pada fungsi aktivasi ReLU yang terdapat pada Gambar 2.8. jika masukan 

dari neuron-neuron berupa bilangan negatif, maka fungsi ini 

menterjemahkan nilai tersebut kedalam nilai 0, dan jika masukan bernilai 

positif maka output dari neuron adalah nilai aktivasi ReLU itu sendiri. 

Adapun kelebihan dari fungsi aktivasi ReLU adalah sebagai berikut : 

 

1. Computationally efficient memungkinkan jaringan untuk berkerja secara 

cepat dan tepat. 

2. Non-linear - walaupun ReLU terlihat seperti fungsi linear, tetapi ReLU 

memiliki fungsi turunan dan memungkinkan untuk melakukan 

backpropagation. 

 

2.4.2.5 Pooling Layer 

Pooling layer merupakan pengurangan ukuran matriks dengan menggunakan 

operasi pooling. Pooling layer biasanya berada setelah conv. Pada dasarnya 

pooling layer terdiri dari sebuah filter dengan ukuran dan stride tertentu yang 

secara bergantian bergeser pada seluruh area feature map. Pada pooling layer 

terdapat dua macam pooling yaitu : 
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a. Average pooling 

Pada average pooling adalah nilai yang diambil adalah nilai rata-rata 

[23]. Metode average pooling lebih tepat digunakan untuk 

memperhalus gambar dan karenanya fitur yang tajam atau ekstrim 

mungkin tidak dapat diidentifikasi ketika metode average pooling ini 

digunakan [34]. Pada proses perhitungannya sendiri average pooling 

menjumlahkan semua nilai dari ukuran matrik kernel nya dan dibagi 

dengan jumlah grid dari ukuran matriks kernel seperti Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9. Average pooling [44]. 

 

b. Max pooling 

Pada max-pooling nilai yang diambil adalah nilai maksimal. Lapisan 

Pooling yang dimasukkan diantara lapisan konvolusi secara berturut-

turut dalam arsitektur model CNN  dapat secara progresif mengurangi 

ukuran volume output pada feature map, sehingga mengurangi jumlah 

parameter dan perhitungan di jaringan, untuk mengendalikan 

overfitting. Lapisan pooling bekerja di setiap tumpukan feature map 

dan melakukan pengurangan pada ukurannya. Bentuk lapisan pooling 

umumnya dengan menggunakan filter dengan ukuran 2x2 yang 

diaplikasikan dengan langkah sebanyak dua dan beroperasi pada setiap 

irisan dari inputnya. Berikut ini adalah contoh gambar operasi max-

pooling [23]. 
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Gambar 2.10. Max pooling [31]. 

 

Berdasarkan Gambar 2.10 tersebut menunjukan proses dari max-pooling. 

Output dari proses pooling adalah sebuah matriks dengan dimensi yang lebih 

kecil dibandingkan dengan citra awal. Lapisan pooling diatas beroperasi 

pada setiap irisan kedalaman volume input secara bergantian. Jika dilihat dari 

gambar diatas operasi max-pooling dengan menggunakan ukuran filter 2x2. 

Masukan pada proses tersebut berukuran 4x4, dari masing-masing 4 angka 

pada input operasi tersebut diambil nilai maksimalnya kemudian dilanjutkan 

membuat ukuran output baru menjadi ukuran 2x2 [23]. 

 

2.4.2.6 Fully-Connected Layers 

Fully-conected layers merupakan sebuah lapisan dimana semua neuron 

aktivasi dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan 

selanjutnya, sama seperti halnya dengan neural network biasa. Pada dasarnya 

lapisan ini biasanya digunakan pada MLP (multi layer perceptron) yang 

mempunyai tujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar 

data dapat diklasifikasikan secara linear. Perbedaan antara lapisan fully-

connected dan lapisan konvolusi biasa adalah neuron di lapisan konvolusi 

terhubung hanya ke daerah tertentu pada input, sementara lapisan fully-

connected memiliki neuron yang secara keseluruhan terhubung. Tapi, kedua 

lapisan tersebut masih mengoperasikan operasi perkalian matriks dot 

product, sehingga fungsinya tidak begitu berbeda [23].  
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2.4.2.7 Softmax Classifier 

Softmax classifier adalah generalisasi dari fungsi logistik. Output dari 

softmax ini dapat digunakan untuk mewakili distribusi sebuah kategori. 

Softmax function digunakan dalam berbagai macam metode klasifikasi 

contohnya multinomial logistic regression, multiclass linear discriminant 

analisys, naive bayes classiefer, dan neural network. Secara sepsifiknya 

fungsi ini biasa digunakan pada metode klasifikasi multinomial logistic 

regression dan multiclass linear discriminant analisys. Softmax classifier 

juga memberikan hasil yang lebih intuitif dan juga memiliki interpretasi 

probabilistik yang lebih baik dibanding algoritma klasifikasi lainya. Softmax 

memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas untuk semua label. Dari 

label yang ada dapat diambil sebuah vektor nilai bernilai riil dan merubahnya 

menjadi vektor dengan nilai antara nol dan satu yang bila semua dijumlah 

pasti bernilai satu [23]. 

 

2.4.2.8 Cross Entropy Loss Function 

Loss function atau cost function merupakan fungsi yang menggambarkan 

kerugian yang terkait dengan semua kemungkinan yang dihasilkan oleh 

model. Loss function bekerja ketika model pembelajaran memberikan 

kesalahan. Loss function yang baik adalah fungsi yang menghasilkan error 

yang diharapkan paling rendah. Ketika suatu model memiliki kelas yang 

cukup banyak, perlu adanya cara untuk mengukur perbedaan antara 

probabilitas hasil hipotesis dan probabilitas kebenaran yang asli, dan selama 

pelatihan banyak algoritma yang dapat menyesuaikan parameter sehingga 

perbedaan ini diminimalkan. Crossentropy adalah pilihan yang masuk akal. 

Gambaran umum algoritma ini yaitu dapat meminimalkan kemungkinan log 

negatif dari dataset, yang merupakan ukuran langsung dari performa prediksi 

model [23]. 

 

2.4.4 ResNet-50 

ResNet atau disebut residual networks adalah jaringan saraf tiruan atau variasi 

baru dari CNN yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam 
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permasalahan pada computer vision. Model ResNet ini adalah pemenang pada 

tantangan ImageNet ditahun 2015. Terobosan mendasar pada ResNet adalah 

memungkinkan untuk melatih jaringan syaraf tiruan yang sangat dalam dengan 

lebih dari 150 lapisan atau [40]. Pada residual networks terdapat berbagai jenis 

jaringan salah satunya adalah ResNet-50 yang merupakan jaringan 

convolutional neural networks dengan total 50 layers.  

 

 

Gambar 2.11. Arsitektur ResNet-50 [39]. 

 

Pada Gambar 2.11 merupakan arsitektur dari ResNet-50, dimana model dari 

SSD ResNet-50 ini yang digunakan dalam pelatihan object detection untuk 

mengenali area plat pada sebuah gambar. Arsitektur dari ResNet-50 terdiri 

dengan 5 stage dan untuk 4 stage memiliki convolutional block dan identity 

block. Adapun untuk convolutional block merupakan jenis block yang 

digunakan jika dimensi dari gambar masukan dan keluaran tidak cocok, dan 

identity block merupakan block standar yang digunakan ResNet-50 dimana 

aktivasi masukan memiliki dimensi yang sama dengan aktivasi keluaran. Pada 

stage 1 memiliki layers convolution 2D yang berukuran (7,7) dengan 64 filter 
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dan menggunakan stride (2,2), lalu terdapat bacthnorm yang diterapkan pada 

saluran sumbu masukan serta digunakan max pooling dengan stride (2,2).  

Stage 2 terdiri dari block convolutional dengan menggunakan 3 filter berukuran 

(64,64,256), f = 1, stride = 1 dan block convolutional tersebut dapat disebut 

block “a”, lalu terdapat 2 identity block yang terdiri dari 3 filter berukuran 

(64,64,256), f = 3 yang disebut block “b” dan “c”. Stage 3 terdiri dari block 

convolutional menggunakan 3 set filter berukuran (128, 128, 512), f = 3, stride 

2 dan block tersebut disebut block “a”, lalu pada identity block terdiri dari 3 set 

filter berukuran (128, 128, 512), f = 3 dan block tersebut adalah block “b”, “c”, 

dan “d”. kemudian stage 4 terdiri dari block convolutional dengan 3 set filter 

berukuran (256, 256, 1024), f = 3, s = 2 dan block disebut block “a”, lalu pada 

identity block juga terdapat 3 set filter dengan ukuran (256, 256, 1024), f = 3 

yang block-nya disebut “b”, “c”, “d”, “e”, “f”. Stage 5 terdiri dari block 

convolutional dengan 3 set filter berukuran (512, 512, 2048), f = 3, s = 2 yang 

disebut block “a”, dan identity block menggunakan 3 set filter dengan ukuran 

(512, 512, 2048), f =3, yang masing-masing block-nya adalah “b” dan “c”. 

Setelah melewati 5 stage maka dilakukan average pooling 2D berukuran (2, 2) 

dan kemudian akan disatukan kembali menggunakan flatten pada fully 

connected layers, dan terakhir dilakukan softmax untuk klasifikasi [36]. 

 

2.4.5 MobileNet-V2 

MobileNet merupakan model yang dikembangkan oleh Google dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya dirancang untuk 

memaksimalkkan akurasi dengan penggunaan sumber daya terbatas dan dapat 

digunakan pada perangkat seluler dengan memanfaatkan tensorflow-lite. 

MobileNets adalah model dengan ukuran kecil, latensi rendah, dan daya rendah 

yang dikembangkan untuk memenuhi batasan sumber daya dari berbagai kasus 

penggunaan. MobileNet dibangun untuk kebutuhan klasifikasi, deteksi, 

embeddings dan segmentasi yang mirip dengan model skala besar populer 

lainnya, seperti Inception, maupun ResNet [41]. Pada MobileNet ini terdapat 

berbagai jenis model diantaranya adalah MobileNet-V2 yang merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari MobileNet-V1 dan memiliki tingkat akurasi 
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yang lebih baik dalam permasalahan klasifikasi. MobileNetV2 memiliki 

kelebihan yang memiliki komputasi lebih cepat dari MobileNetV1 karena 

memiliki masukan resolusi yang berbeda dan juga jumlah block yang 

digunakan, oleh karena itu MobileNet-V2 adalah model CNN yang memiliki 

kinerja lebih baik [35].   

 

Gambar 2.12. Arsitektur MobileNet-V2 [43]. 

 

Gambar 2.12 dibawah ini merupakan arsitektur dari model MobileNet-V2, pada 

model tersebut terdapat 2 jenis block, pada block pertama merupakan block 

residual dengan stride 1 dan block kedua adalah block dengan stride 2 yang 

berfungsi untuk melakukan downsizing agar mempercepat komputasi training. 

Dari 2 jenis block tersebut masing-masing memiliki 3 layers dengan 

convolution layer 1*1 serta fungsi aktivasi ReLU6 di layer pertama. Pada layer 

kedua terdapat deptwise convolution, dan kemudian pada layers ketiga adalah 

layers convolution non-linear dengan ukuran 1*1. 

 

2.4.6 YOLO 

You Only Look Once yang disingkat YOLO merupakan algoritma varian dari 

CNN yang khusus dikembangkan untuk melakukan deteksi objek pada gambar 
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ataupun pada sebuah objek real-time, proses deteksi objek pada YOLO 

dilakukan dengan menggunakan repurpose classifier atau localizer. Selain itu 

untuk melakukan pengujian pada YOLO maka digunakan model dari pelatihan 

yang diterapkan pada sebuah objek citra lalu daerah yang diberi bounding-box 

dan score yang tinggi itu akan dianggap sebagai hasil dari deteksi objeknya 

[42].  

 

 

Gambar 2.13. Arsitektur YOLO V3 [38]. 

  

YOLO menggunakan pendekatan CNN untuk mendeteksi objek pada sebuah 

citra. Jaringan ini membagi citra menjadi ke beberapa wilayah dan memprediksi 

setiap kotak pembatas dan probabilitas untuk setiap wilayah. Kotak-kotak 

pembatas ini kemudian dibandingkan dengan setiap probabilitas yang 

diprediksi. YOLO memiliki beberapa kelebihan diantanya dapat mendeteksi 

objek lebih baik tetapi pada dasarnya YOLO memiliki kelemahan yaitu 

cenderung berat untuk diterapkan pada device yang memiliki spesifikasi rendah 

karena akan memakan sumber daya GPU yang banyak dan juga waktu 

komputasinya sangat lama [42]. YOLO sendiri saat ini memiliki banyak varian 

diantaranya adalah YOLO V3 seperti yang digunakan pada penelitian ini. 

Gambar 2.13 merupakan representasi arsitektur dari YOLO V3 yang berfungsi 

untuk memprediksi kotak pembatas dari setiap objek berserta kemungkinan 
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kelas tempat objek tersebut berada. Pada arsitektur Gambar 2.13 diambil contoh 

gambar masukan berukuran 416 * 416 dengan menggunakan 3 tempat 

pendeteksian yang dilakukan pada layer ke-82, layer ke-94 dan layer ke-106. 

Untuk deteksi pertama, pada 81 layer pertama di-downsampling sehingga 

memiliki 32 stride yang menghasilkan feature map 13 * 13 dan deteksi pertama 

ini dilakukan dengan kernel 1 * 1 yang mengarah ke tensor 3D dengan ukuran 

13 * 13  * 225. Untuk deteksi kedua, pada layer 79 dan seterusnya akan 

digunakan convolutional layer sebelum di upsampling ke ukuran 26 * 26, 

kemudian digabungkan dengan feature map dari layer 61 untuk membentuk 

feature map baru dan digabung dengan layer 61 dengan bantuan convolutional 

layer 1 * 1, pada deteksi kedua ini dihasilkan layer 94 dengan tensor 3D 

berukuran 26 * 26 *255. Pada layer terakhir dilakukan proses yang sama seperti 

proses deteksi kedua dimana feature map layer 91 dikenakan convolutional 

layer sebelum disatukan dengan depth concatenated dan digabungkan dengan 

feature map dari layer ke 36, deteksi akhir ini dilakukan pada layer 106 dengan 

ukuran feature map 52 * 52 * 255 [37]. 

 


