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ABSTRAK 

 

 

PENERAPAN AI COMPUTER VISION DAN MACHINE LEARNING 

YOLOV5 UNTUK TAKSASI PRODUKSI PADA PERKEBUNAN TEBU 

 

 

Oleh 

 

MUHYDDIN APRIZANDY 

 

 

Salah satu komoditas di bidang perkebunan yang paling tinggi saat ini adalah tebu. 

Kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang berbahan dasar gula turut 

mendongkrak tebu sebagai bahan dasar gula menjadi komoditas unggul. Proses 

pengolahan tebu menjadi gula tentunya harus melewati tahap-tahap rumit. Mulai 

dari pembibitan, penanaman, penjagaan kesuburan tanah, hingga pada proses 

pembuatan gula dari sari pati tebu. Salah satu proses yang biasanya memakan 

konsumsi dana tinggi adalah proses pengolahan sari pati tebu menjadi gula. 

Diperlukan proses penghitungan taksiran terlebih dahulu untuk bisa memetakan dan 

mempersiapkan bahan habis pakai dan bahan pendukung lainnya untuk diproses 

bersama sari pati agar menjadi gula. Proses ini dinamakan taksasi. Hingga saat ini 

proses ini masih dilakukan secara statistika sampel dimana akan di sampel rumpun 

dalam baris tertentu untuk kemudian diperkirakan jumlah seluruh rumpunnya. 

Kemudian rumpun tersebut akan dikalikan dengan parameter-parameter taksasi 

yaitu rata-rata banyak batang per rumpun, rata-rata berat batang, rata-rata 

ketinggian batang, dan nilai rendemen gula. Dari latar belakang tersebut maka 

diadakan penelitian penerapan kecerdasan buatan (AI) di bidang computer vision 

sebagai solusi untuk membantu menghitung rumpun tebu secara presisi dengan 

bantuan foto udara menggunakan algoritma YOLOv5. Dimulai dengan pembuatan 

dataset, training model, pengujian model, dan taksasi produksi. Model diuji pada 

tiga foto udara dan menghasilkan akurasi 98,16%, 97,57%, dan 101,89%. Dengan 

hasil akurasi tersebut dapat dikatakan bahwa model layak dan baik untuk dijadikan 

model deteksi. Kemudian hasil perhitungan rumpun tebu akan dikalikan dengan 

parameter-parameter taksasi produksi tebu. Keluaran dari proses ini berupa taksiran 

banyaknya sari pati tebu dalam ton. Algoritma penghitungan rumpun tebu dan 

taksasi juga disajikan dalam bentuk GUI sederhana. 

Kata kunci: YOLOv5, taksasi produksi, tebu, akurasi, computer vision 
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ABSTRACT 

 

 

APPLICATION OF AI COMPUTER VISION AND MACHINE 

LEARNING YOLOV5 FOR PRODUCTION TAXATION ON 

SUGARCANE PLANTATIONS 

 

 

By 

 

MUHYDDIN APRIZANDY 

 

 

One of the highest commodities in the plantation sector today is sugar cane. The 

public's need for sugar-based products has also boosted sugar cane as the basic 

ingredient of sugar to become a leading commodity. The process of processing into 

sugar must of course go through complicated stages. Starting from seeding, 

planting, maintaining soil fertility, to the process of making sugar from sugar cane 

starch. One process that usually consumes high funds is the process of processing 

sugar cane starch into sugar. An estimated calculation process is required in 

advance to prepare and prepare materials for use and other supporting materials 

for preparation with starch to become sugar. Taxation initiation process. Until 

now, this process is still being carried out statistically, where the sampel clumps 

will be sampeld in certain rows and then the total number of clusters will be 

estimated. Then the clump will be multiplied by the taxation parameters, namely 

the average number of stems per clump, average stem weight, average stem height, 

and sugar yield value. From this background, the research was conducted on the 

application of artificial intelligence (AI) in the field of computer vision as a solution 

to help calculate clumps with precision with the help of aerial photography using 

the YOLOv5 algorithm. Starting with dataset creation, model training, model 

testing, and production taxiing. The model was tested on three aerial photographs 

and the accuracy quality was 98.16%, 97.57%, and 101.89%. With these accuracy 

results, it can be said that the model is feasible and good to be used as a detection 

model. Then the results of the calculation of the sugarcane clump will be multiplied 

by the estimated parameters of sugarcane production. The output of this process is 

the estimated amount of sugarcane starch in tons. Sugarcane grove counting and 

taxation algorithms are also presented in a simple GUI form. 

 

Keywords: YOLOv5, production taxation, sugarcane, accuracy, computer vision 
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MOTTO 

 

ٰرت    رَ  لَُكمُ  الَّْيلَ  َوالنََّهاَر   َوالشَّْمسَ  َواْلقََمرَ  َۗوالنُُّجْومُ  ُمَسخَّ  َوَسخَّ

ٰيت   ِلِّقَْوم   يَّْعِقلُْوَن    بِاَْمِره   ۗاِنَّ  فِي ٰذِلكَ  ََلٰ

“Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bin-tang-

bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti,” 

(QS. An-Naml: 12) 

 

 

َواِنْ  اََسأْتُمْ  فَلََهاۗ  ۗۗ  اِنْ  اَْحَسْنتُمْ  اَْحَسْنتُمْ  َِلَْنفُِسُكمْ  

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 

(QS. Al-Isra’: 7) 

 

 

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 

orang lain."  

(H.R. Bukhari) 

 

 

“Apa yang Melewatkanku tidak akan pernah menjadi Takdirku, dan apa yang 

Ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.” 

(Umar bin Khattab) 

 

 

“Ilmu itu ada dimana-mana, pengetahuan tersebar dimana-mana kalau kita 

bersedia membaca dan bersedia mendengar.” 

(Felix Siauw)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Peranan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dalam kegiatan 

perekonomian Indonesia cukup penting. Sektor-sektor tersebut menyumbangkan 

kontribusi sebesar 13,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

pada tahun 2020 dan merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. 

Salah satu komoditi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian sektor 

perkebunan Indonesia adalah tebu yang menjadi bahan baku industri gula. Dengan 

luas areal lahan pada tahun 2020 sebesar 419 ribu hektar sekaligus menjadikan tebu 

sebagai sumber pendapatan belasan juta masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 

Indonesia menghasilkan 2,12 juta ton produksi gula dengan 45,57 ribu ton diekspor 

ke 40 negara lain [1] [2]. 

Untuk mendapatkan gula dari tebu harus melalui proses panjang dari mulai 

pembibitan, penanaman, pemanenan, hingga ke proses produksi. Salah satu proses 

yang dilakukan pada bahan baku tebu (BBT) saat pemanenan disebut Tebang, Muat 

dan Angkut (TMA). Pada proses TMA perlu ditetapkan manajemen yang tepat 

mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan agar dapat memaksimalkan potensi 

bobot tebu dan rendemen yang telah terbentuk pada kebun menjadi bahan baku 

produksi gula. Perencanaan panen terkait dengan banyak hal seperti jadwal tanam, 

kapasitas giling pabrik, produktivitas tebu, mitra TMA, jadwal panen, rencana 

jumlah hari giling, dan stok tebu dalam kebun. Agar memenuhi BBT maka jumlah 

areal tebang per hari harus akurat, baik dari kebun kemitraan maupun kebun pribadi. 

Bila pasokan BBT kurang dari target harian, maka pabrik gula akan berproduksi di 

bawah kapasitasnya (idle capacity) atau bahkan berhenti produksi. Untuk 

menghidupkan kembali ketel uap (boiler) membutuhkan biaya yang sangat tinggi 

[3].  
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Dari proses tersebut, maka perhitungan areal dan perkiraan jumlah BBT merupakan 

faktor yang sangat penting. Selain faktor tersebut mempengaruhi apa yang harus 

dilakukan ketika pra-produksi, faktor tersebut akan mempengaruhi juga pada 

persiapan bahan-bahan pendukung pembuatan gula di pabrik gula. Terlebih bahan-

bahan tersebut harus disiapkan secara akurat untuk menghindari kelebihan atau 

kekurangan bahan baku produksi. Saat ini proses taksasi atau perhitungan jumlah 

batang tebu untuk melakukan perhitungan areal dan jumlah BBT dilakukan dengan 

taksasi sampel. Taksasi sampel dilakukan dengan menghitung baris dan kolom 

terluar pada suatu areal dan ditaksir sebagai sampel banyaknya rumpun tebu. 

Kemudian rumpun tersebut akan dikalikan dengan parameter-parameter taksasi 

yaitu rata-rata banyak batang per rumpun, rata-rata berat batang, rata-rata 

ketinggian batang, dan nilai rendemen gula. Perhitungan ini menjadi dasar 

penetapan manajemen persiapan pemanenan dan persiapan produksi tebu menjadi 

gula [3]. 

Metode tersebut sudah baik, namun memiliki kelemahan dimana bagian pinggir 

(sampel) tidak selalu benar merepresentasikan jumlah rumpun tebu keseluruhan. 

Pertumbuhan pohon dan rumpun tebu yang tidak memiliki pola menyebabkan pola 

pertumbuhan tebu pun tidak searah atau berpola. Sehingga sistem sampling 

perhitungan semacam itu akan memiliki galat atau bias besar. Pada penelitian ini 

dilakukan sistem counting tree rumpun tebu secara utuh dengan bantuan foto udara 

dari UAV (Unmanned Aerial Vehicle) menggunakan kecerdasan buatan, AI 

computer vision dan algoritma machine learning YOLOv5. Perancangan sistem ini 

dimulai dengan pembuatan dataset dari hasil foto udara. Kemudian dataset akan di 

train untuk mendapatkan model machine learning. Selanjutnya model akan 

digunakan untuk menghitung rumpun tebu pada foto udara lain. Jumlah rumpun 

hasil penghitungan akan diolah dengan keluaran berupa taksasi BBT (dalam ton). 

Dengan mengetahui nilai tersebut petani dan perusahaan dapat merencanakan dan 

mempersiapkan rencana pemanenan dan bahan baku produksi dengan akurat dan 

dapat mengefisiensi seluruh proses produksi. 
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1.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Membuat algoritma dengan akurasi tinggi berbasis kecerdasan buatan, AI 

computer vision untuk menghitung banyaknya rumpun tebu berdasarkan foto 

udara. 

2. Membuat algoritma perhitungan taksasi produksi berdasarkan hasil hitung 

rumpun tebu dengan keluaran BBT (dalam ton) dengan parameter rata-rata 

banyak batang per rumpun, rata-rata berat batang, rata-rata ketinggian batang, 

dan nilai rendemen gula. 

1.3 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat algoritma untuk menghitung banyaknya rumpun tebu 

dengan akurasi tinggi. 

2. Bagaimana membuat algoritma statistika untuk mengolah hasil hitung rumpun 

tebu agar dihasilkan keluaran berupa berat BBT yang dapat digunakan untuk 

taksasi produksi tebu. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tanaman tebu yang menjadi objek penelitian ini merupakan tebu dengan umur 

3,5 bulan dan tahap panen pertama. 

2. Penelitian hanya menggunakan algoritma YOLOv5s.  

3. Akurasi hasil deteksi jumlah tebu akan dibandingkan dengan jumlah labeling 

tiga DataTest yang disiapkan penulis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan solusi untuk taksasi produksi tebu dengan akurasi tinggi sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. 

2. Memberikan data terkait banyaknya tebu sehingga dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam perancangan skema produksi. 
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1.6 Hipotesis 

Algoritma kecerdasan buatan dengan machine learning YOLOv5 menghasilkan 

akurasi tinggi dalam menghitung rumpun tebu dari foto udara. Kemudian hasil 

hitung tersebut dapat digunakan untuk taksasi produksi dengan keluaran BBT 

(dalam ton) dengan parameter rata-rata banyak batang per rumpun, rata-rata berat 

batang, rata-rata ketinggian batang, dan nilai rendemen gula. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini untuk 

memberikan suatu gambaran sederhana mengenai pembahasan tugas akhir serta 

untuk memudahkan pemahaman materi pada penelitian ini yang dituliskan menjadi 

beberapa bab, adalah sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, hipotesis serta sistematika penulisan 

pada penelitian ini. 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang teori pendukung yang menjadi pengantar pemahaman 

dan berkaitan dengan materi penelitian yang diambil dari berbagai sumber ilmiah 

seperti buku dan jurnal. 

III. Metodologi Penelitian 

Bab ini memaparkan metodologi penelitian antara lain waktu dan tempat 

pengerjaan, alat dan bahan yang digunakan dalam pengerjaan penelitian, serta 

metode dan diagram penelitian yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian 

tugas akhir. 

IV. Hasil Dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan hasil dan menganalisa hasil data yang didapatkan dari simulasi 

yang telah dilakukan pada penelitian tugas akhir. 

V. Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisa dan pembahasan serta 

saran yang dapat diberikan.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Penerapan AI 

Computer Vision dan Machine Learning YOLOv5 untuk Taksasi Produksi pada 

Perkebunan Tebu, dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Yogi Galih Ernawa, M. 

Edwin Tjahjadi, S.T, 

M.Geom.Sc., Ph.D., 

Adkha Yuliananda M. 

S.T., M.T. 

PERHITUNGAN 

POHON PADA 

PERKEBUNAN 

KELAPA SAWIT 

MENGGUNAKAN 

SOFTWARE 

TRIMBLE 

ECOGNITION 

DEVELOPER 

DARI CITRA 

FOTO UDARA 

(Studi Kasus: 

Muara Bengkal, 

Kutai Timur, 

Kutai 

Kartanegara, 

Kalimantan 

Timur) 

Penelitian ini membahas 

tentang pemanfaatan hasil 

pengukuran foto udara 

dapat digunakan untuk 

perhitungan pokok pohon 

atau tree counting. 

Algoritma yang 

digunakan yaitu Template 

Matching. Dari hasil dari 

Uji Validasi yang 

dilakukan, diperoleh 

persentase ketelitian 

perhitungan sebesar 

89.50% untuk luasan 5 

hekta dengan jumlah 

sampel yang diambil 

sebanyak 50 sampel, 

95.83% untuk luasan 5 
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hektar dengan jumlah 

sampel yang diambil 

sebanyak 100 sampel, 

96.23% untuk luasan 15 

hektar dengan jumlah 

sampel yang diambil 

sebanyak 50 sampel, dan 

96.57% untuk luasan 15 

hektar dengan jumlah 

sampel yang diambil 

sebanyak 100 sampel 

yang mana hasil tersebut 

memenuhi syarat 

ketelitian minimal diatas 

80% [4]. 

2. Shilei Lyu, Ruiyao Li, 

Yawen Zhao, Zhen Li, 

Renjie Fan, Siying Liu 

Green Citrus 

Detection and 

Counting in 

Orchards Based 

on YOLOv5-CS 

and AI Edge 

System 

Pada penelitian ini 

membahas tentang 

deteksi real-time untuk 

menghitung jeruk hijau 

pada perkebunan secara 

langsung. Algoritma yang 

digunakan adalah 

YOLOv5-CS dan AI 

Edge. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

mAP@.5 model YOLOv5-

CS untuk jeruk hijau 

adalah 98,23%, dan 

recall adalah 97,66%. 

Kecepatan inferensi 

YOLOv5-CS yang 

mendeteksi gambar di 
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server adalah 0,017 detik, 

dan kecepatan inferensi 

pada Nvidia Jetson 

Xavier NX adalah 0,037 

detik. Deteksi dan 

penghitungan frekuensi 

gambar untuk sistem 

penghitungan sisi (AI 

edge) adalah 28 FPS, 

yang memenuhi 

persyaratan penghitungan 

jeruk hijau [5]. 

3. T. Santad, P. 

Silapasupphakornwong, 

W. Choensawat and K. 

Sookhanaphibarn 

Application of 

YOLO Deep 

Learning Model 

for Real Time 

Abandoned 

Baggage 

Detection 

Pada penelitian ini 

membahas tentang sistem 

deteksi bagasi 

terbengkalai dan bagasi 

ditinggalkan di tempat 

umum untuk alasan 

keamanan, misalnya 

stasiun kereta bawah 

tanah. Sistem yang 

diusulkan menerapkan 

model deep learning 

YOLO untuk deteksi 

objek, dan menyajikan 

GUI untuk mendukung 

pengaturan parameter. 

Dengan GUI ini, sistem 

pendeteksian akan 

invarian terhadap 

pencahayaan dan posisi 

kamera [6]. 
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2.2 Foto Udara 

Foto udara adalah peta foto yang diperoleh dari survei udara dengan melakukan 

proses pemotretan udara pada daerah tertentu dengan aturan fotogrametris khusus 

sesuai kebutuhan. Sinar matahari akan memantul pada objek di permukaan tanah 

atau terrain yang kemudian akan masuk ke dalam kamera melewati celah yang ada 

pada lensa dan akan jatuh pada film yang dipasang berimpit dengan bidang negative 

[7]. Gambar 2.1 menunjukkan salah satu contoh hasil foto udara pada perkebunan 

tebu yang diambil oleh PT. Drone Nirwana Bentala, Lampung. 

 

Gambar 2. 1 Foto Udara Perkebunan Tebu [sumber: PT. Drone Nirwana Bentala, 

Lampung] 

Foto udara sendiri dapat berupa foto udara metrik dan foto udara non metrik [4] [7] 

[8]. 

1. Foto udara metrik adalah foto udara yang diambil dengan kamera udara metrik 

dengan ciri hasil ketelitian foto udara ini sangat tinggi. Foto udara jenis ini 

dibuat khusus untuk keperluan pemetaan dengan ketelitian dan resolusi citra 

tinggi. Hasil kamera metrik dilengkapi dengan titik-titik yang diketahui 

koordinatnya (Fiducial Mark) yang akan dipakai sebagai acuan/referensi dalam 

pengukuran dimensi objek. 
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2. Foto udara non metrik adalah foto udara yang dihasilkan dengan kamera biasa 

atau kamera khusus namun memiliki ukuran lebih kecil dari foto metrik. Foto 

udara non metrik biasanya dipergunakan untuk pemotretan udara biasa untuk 

keperluan dokumentasi kegiatan, dokumentasi pekerjaan, dan lainnya. 

Ketelitian dan luas area yang diperoleh dari foto non metrik tidak sebaik dengan 

ketelitian yang dihasilkan dari foto metrik. 

Foto udara ini diambil menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau 

pesawat udara tanpa awak. Kelebihan UAV dibandingkan pesawat udara berawak 

adalah karena UAV dapat digunakan pada situasi dengan resiko tinggi tanpa harus 

membahayakan nyawa pilot. UAV juga dapat digunakan pada area akses yang sulit 

dijangkau dan dapat terbang pada ketinggian dibawah awan, sehingga foto yang 

dihasilkan dapat terbebas dari awan. Selain itu faktor biaya pembuatan dan 

operasional UAV lebih murah jika dibandingkan dengan pesawat berawak [9]. 

2.3 Kecerdasan Buatan (AI) Computer Vision 

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang 

ditambahkan pada sebuah sistem yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ilmiah. 

Sistem ini dapat menafsirkan suatu data benar atau salah dengan melakukan 

pembelajaran terhadap data tersebut. Kecerdasan Buatan diciptakan untuk 

melakukan fungsi dan tugas tertentu dimana keluaran pekerjaan tersebut dapat 

menyerupai pekerjaan yang dilakukan oleh manusia [10]. 

Computer Vision merupakan salah satu bagian dari Artificial Intelligence. 

Computer vision (CV) memungkinkan komputer memahami rangsangan visual 

secara makna seperti layaknya manusia seperti contoh analogi yang dijelaskan pada 

gambar 2.2. Persepsi mesin secara visual ini mencakup berbagai level, dari tugas 

tingkat rendah seperti mengidentifikasi tepi pada gambar, hingga tugas tingkat 

tinggi seperti memahami adegan lengkap untuk deteksi objek pada video real-time. 

Kemajuan dalam dekade terakhir pada CV sebagian besar disebabkan oleh tiga 

faktor: (1) Pematangan deep learning (DL) yaitu jenis pembelajaran mesin yang 

memungkinkan pembelajaran end-to-end dari fungsi yang sangat kompleks dengan 

data mentah; (2) Langkah dalam komputasi lokal daya melalui GPU yang semakin 

berkembang, dan; (3) Sumber terbuka (open source) dari kumpulan data berlabel 
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yang dapat digunakan untuk melatih algoritma ini. Kombinasi dari ketiga elemen 

ini memungkinkan peneliti individu maupun kelompok untuk mengakses sumber 

daya yang dibutuhkan untuk memajukan bidang CV ini [11]. 

 

Gambar 2. 2 Computer Vision [sumber: www.n-ix.com/computer-vision/ ] 

2.4 Machine Learning 

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) merupakan salah satu bidang dalam 

ilmu komputer yang dibuat sebagai software atau pun hardware dengan berbagai 

fungsi sebagai sesuatu yang dapat berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan ini 

berfungsi untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang seperti bisnis, bahasa 

alami, matematika, games, pertanian, pembuatan keputusan, medis, robotika, 

analisis sains, penalaran, dan lainnya [12]. Machine Learning yang menjadi salah 

satu cabang dari Kecerdasan Buatan dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer 

dan atau algoritma matematika yang mengadopsi cara pembelajaran yang berasal 

dari data yang diberikan menghasilkan prediksi data di masa yang akan datang [13]. 

Adapun proses pembelajaran yang dimaksud merupakan proses atau usaha dalam 

memperoleh model kecerdasan melalui dua tahap utama, yaitu latihan (training) 

dan pengujian (testing) [14]. 

http://www.n-ix.com/computer-vision/
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Penelitian mengungkapkan bahwa machine learning dapat dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement 

Learning [15] seperti tampak pada gambar 2.3 berikut.  

 

Gambar 2. 3 Skema Pembagian Machine Learning 

Supervised Learning menggunakan teknik dengan metode klasifikasi dimana 

kumpulan data sepenuhnya akan diberikan label untuk mengklasifikasikan kelas 

yang tidak dikenal. Machine akan mempelajari ciri atau feature khusus pada setiap 

label dan membuat model matematisnya. Sedangkan untuk teknik Unsupervised 

Learning menggunakan metode yang disebut cluster di mana pada metode ini objek 

tidak akan diberikan label khusus terlebih dahulu. Machine akan melakukan 

pembelajaran dari feature-feature khusus objek dan hasilnya machine yang akan 

memberikan label khusus untuk mengidentifikasi kelas yang ditentukan. Kemudian 

untuk Reinforcement Learning biasanya berada antara Supervised Learning dan 

Unsupervised Learning di mana jenis ini mempelajari tentang sistem pengambilan 

keputusan oleh machine setelah melakukan pembelajaran pada data yang diberikan 

[12] [16]. 

2.5 Convolutional Neural Network (CNN) 

Convolutional Neural Network (CNN) adalah jenis Deep Neural Network yang 

merupakan pengembangan dari Multilayer Preception (MLP) yang didesain untuk 

mengolah data citra dua dimensi. CNN pertama kali dikembankan oleh Kunihiko 

Machine 
Learning

Supervised 
Learning

Unsupervised 
Learning

Reinforcement 
Learning
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Fukushima, seorang peneliti dari NHK Broadcasting Science Research 

Laboratories, Kinuta, Setagaya, Tokyo, Jepang dengan nama NeoCognition. 

Diagram Skematik yang mengilustrasikan NeoCognition ditunjukkan pada gambar 

xx [17]. Konsep NeoCognition tersebut kemudian dimatangkan oleh Yann LeChun, 

seorang peneliti dari AT&T Bell Laboratories di Holmdel, New Jersey, USA. Model 

CNN dengan nama LeNet berhasil diterapkan oleh LeChun pada penelitiannya 

mengenai pengenalan angka dan tulisan tangan [18]. 

 

Gambar 2. 4 Diagram Skema yang Menggambarkan Interkoneksi Antar Lapisan 

dalam Neocognition, Kunihiko Fukushima [17] 

CNN menggunakan operasi konvolusi pada setiap lapisan atau layer karena CNN 

memproses data dua dimensi. CNN memiliki beberapa tahap pengerjaan dalam 

kasus deteksi objek pada gambar misalnya. Berikut adalah tahap-tahap CNN 

tersebut [19] [20]. 

1. Memecah gambar menjadi gambar lebih kecil 

Proses ini akan membagi gambar utuh menjadi gambar gambar kecil sehingga nanti 

setiap gambar kecil akan direpresentasikan berdasar tingkat warna RGB dengan 

angka diskrit. Hal ini akan menjadikan gambar memiliki nilai matematis untuk 

dilakukan konvolusi. Gambar 2.5 menunjukkan proses contoh proses pencacahan 

gambar. 
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Gambar 2. 5 Proses Pemecahan Menjadi 77 Bagian Kecil [sumber: Adam 

Geitgey, https://medium.com/ ] 

2. Memasukkan setiap gambar kecil ke Small Neural Network 

Seperti terlihat pada gambar 2.6, gambar-gambar kecil tersebut akan dijadikan input 

dan dimasukkan ke dalam Small Neural Network agar menghasilkan sebuah 

representasi fitur. Dengan representasi ini, CNN dapat mengenali sebuah objek 

dimanapun posisi objek tersebut muncul nantinya pada sebuah gambar.  

 

Gambar 2. 6 Bagian Kecil Akan dimasukkan ke dalam Small Neural Network 

[sumber: Adam Geitgey, https://medium.com/ ] 

Proses ini dilakukan kepada semua gambar kecil dengan filter yang sama. Karena 

input gambar sudah berupa bilangan diskrit hasil konvolusi, maka filter juga akan 

berupa bilangan diskrit pengali untuk gambar. Sehingga faktor pengali untuk 

seluruh potongan gambar akan sama atau dalam sistem Neural Network disebut 

dengan weight sharing. Jika pada suatu gambar terlihat objek menarik sesuai 

dengan labeling objek khusus, maka akan ditandai sebagai object of interest.  

https://medium.com/
https://medium.com/
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3. Menyimpan hasil dari filter ke dalam array baru 

Saat seluruh potongan gambar telah di dapatkan output diskrit dari Small Neural 

Network, maka akan terancang sebuah susunan array baru yang merepresentasikan 

gambar secara utuh. 

 

Gambar 2. 7 Array Baru yang diperoleh [sumber: Adam Geitgey, 

https://medium.com/ ] 

4. Downsampling 

Array keluaran dari tahap ketiga masih terlalu besar untuk dibuat menjadi sebuah 

model pembelajaran. Ukuran array harus diperkecil dengan menggunakan metode 

yang disebut sebagai downsampling seperti terlihat pada gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 8 Max Pooling [sumber: Adam Geitgey, https://medium.com/ ] 

Downsampling menggunakan prinsip max pooling atau mengambil nilai pixel 

terbesar untuk setiap pooling kernel. Hal tersebut akan membuat informasi 

terpenting pada bagian tersebut dapat terambil meskipun mengurangi jumlah 

parameter awal. 

https://medium.com/
https://medium.com/
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5. Membuat prediksi 

Jika digambarkan secara keseluruhan maka tahap CNN dalam pendeteksian sebuah 

objek pada suatu gambar akan terlihat seperti gambar 2.9. 

 

Gambar 2. 9 Keseluruhan Cara Kerja CNN [sumber: Adam Geitgey, 

https://medium.com/ ] 

Setelah semua proses dilakukan maka gambar besar akan menjadi sekumpulan 

array yang kecil. Array merupakan sekelompok angka di mana array inilah yang 

akan menjadi input pada jaringan syaraf untuk memproses apakah gambar yang 

diinginkan sesuai label cocok atau tidak. Model yang dirancang dari pembelajaran 

jaringan syaraf ini bisa disebut sebagai Fully-connected Network. 

2.6 YOLO dan YOLOv5 

You only look once (YOLO) adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk deteksi 

objek secara real-time. Sistem pendeteksian yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk melakukan deteksi. Sebuah 

model diterapkan pada sebuah citra di beberapa lokasi dan skala. Daerah dengan 

citra yang diberi skor paling tinggi akan dianggap sebagai sebuah pendeteksian. 

YOLO menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan (JST) untuk mendeteksi 

objek pada sebuah citra. Jaringan ini membagi citra menjadi beberapa wilayah dan 

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

kotak pembatas ini kemudian dibandingkan dengan setiap probabilitas yang 

diprediksi [21].  

Konsep algoritma YOLO sangat sederhana. Gambar 2.10 menjelaskan tentang 

konsep sederhana dari YOLO. Pertama, sistem akan mengubah ukuran gambar 

https://medium.com/
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input menjadi 448 x 448 pixels (sesuai dengan yang diinginkan jika pada 

implementasi sebenarnya). Kemudian sistem akan menjalankan jaringan konvolusi 

tunggal pada gambar. Terakhir sistem akan memberikan deteksi pada objek dengan 

tingkat kepercayaan (confidence) sesuai dengan model yang telah dilatih [22]. 

 

Gambar 2. 10 Sistem Deteksi pada YOLO [22] 

Model YOLO memiliki beberapa kelebihan dari model objek deteksi lainnya. 

Berikut adalah kelebihan model algoritma YOLO [22]. 

1. Proses deteksi pada YOLO sangat cepat. Pemberian bounding box 

menggunakan regresi sehingga tidak diperlukan jaringan syaraf rumit yang 

digunakan berulang. YOLO menggunakan model pembelajaran sebagai acuan 

deteksi untuk gambar uji baru sehingga tidak diperlukan pembelajaran berulang 

untuk deteksi pada gambar baru. Jaringan YOLO dapat mencapai lebih dari dua 

kali rata-rata presisi deteksi dari sistem real-time lainnya. 

2. YOLO menggunakan citra global saat memprediksi objek pada sebuah gambar. 

Tidak seperti sistem penggeseran yang berbasis proposal wilayah (region 

proposal-based techniques). YOLO melihat keseluruhan gambar dan feature-

feature-nya selama proses pelatihan dan pengujian sehingga secara implisit 

YOLO akan mengkodekan informasi kontekstual tentang kelas dan visualnya. 

Fast R-CNN sebagai metode deteksi tertinggi saat ini memiliki kesalahan patch 

latar belakang (background patches) dalam gambar karena tidak dapat melihat 

konteks uji yang lebih besar daripada input awal. YOLO membuat kurang dari 

setengah jumlah kesalahan latar belakang dibandingkan dengan Fast R-CNN. 

3. YOLO mempelajari representasi objek yang dapat digeneralisasi dengan 

membuat model yang dapat digunakan untuk deteksi nantinya. Ketika YOLO 

dilatih dengan gambar alami kemudian diujikan dengan gambar berupa gambar 
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seni, YOLO mengungguli metode deteksi teratas seperti DPM dan R-CNN 

dengan selisih nilai yang besar. Hal itu dikarenakan YOLO dapat 

digeneralisasikan sehingga kemungkinan kecil untuk menimbulkan error saat 

diterapkan ke domain baru atau input tidak terduga. 

Dengan beberapa keunggulan tersebut, YOLO tetap memiliki kelemahan di mana 

YOLO masih tertinggal di sisi akurasi. Namun itu yang menjadi perkembangan 

untuk setiap versi YOLO kedepannya. Sistem YOLO membagi gambar input 

menjadi S x S grid. Jika pusat objek jatuh pada grid tersebut, maka sel grid tersebut 

yang akan bertanggung jawab untuk mendeteksi objek tersebut. Setiap sel grid 

memprediksi bounding box, B dan skor confidence atau kepercayaan terhadap objek 

untuk kotak tersebut. Skor kepercayaan ini mencerminkan seberapa yakin model 

bahwa objek tersebut berisi objek yang dituju dan seberapa akurat prakiraannya 

[22].  

Secara matematis nilai confidence diperoleh dengan persamaan (1) berikut. 

𝑐 =  𝑃𝑟(𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) ∗  𝐼𝑜𝑈𝑃𝑟𝑒𝑑
𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ (1) 

Intersection over Union (IoU) merupakan metode evaluasi untuk mengukur akurasi 

deteksi objek terhadap suatu dataset. IoU akan membandingkan bounding box 

aktual dengan bounding box prediksi. Gambar 2.11 dan gambar 2.12 menjelaskan 

konsep IoU [23]. 

 

Gambar 2. 11 Intersection Over Union (IoU) [23] 
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Gambar 2. 12 Beberapa Contoh Konsep Skor IoU [24] 

Setiap bounding box akan terdiri dari 5 prediksi yaitu x, y w, h dan confidence (c). 

Koordinat (x, y) mewakili pusat kotak yang relatif terhadap batas sel grid. Ukuran 

(w, h) atau weight dan height diprediksi relatif terhadap keseluruhan gambar. 

Kemudian confidence atau skor kepercayaan mewakili nilai IoU antara bounding 

box aktual (ground truth) dengan bounding box prediksi. Setiap sel juga harus 

memprediksi probabilitas kelas bersyarat (C), 𝑃𝑟(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖 |𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡). Kondisi ini akan 

dilakukan pada grid sel yang memiliki objek. Hal ini dilakukan karena terdapat 

kemungkinan dalam satu grid memiliki lebih dari satu objek yang terdeteksi. 

Namun YOLO hanya memprediksi satu set probabilitas kelas per sel grid terlepas 

dari banyaknya jumlah bounding box, B [22]. 

 

Gambar 2. 13 Model Deteksi YOLO 

Pada waktu pengujian, YOLO akan mengalikan probabilitas kelas bersyarat dengan 

prediksi confidence bounding individu sesuai persamaan (2) berikut. 

 𝑃𝑟(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖 |𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) ∗ 𝑃𝑟(𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) ∗ 𝐼𝑜𝑈𝑃𝑟𝑒𝑑
𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ = 𝑃𝑟(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖 ) ∗ 𝐼𝑜𝑈𝑃𝑟𝑒𝑑

𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ (2) 
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Hasil persamaan akan memberikan skor confidence untuk kelas khusus pada setiap 

kotak. Skor ini mengkodekan probabilitas kelas itu muncul di dalam kotak dan 

seberapa baik kotak yang diprediksi cocok dengan objek. Gambar 2.13 

memperlihatkan proses YOLO dalam memberi bounding box dan confidence score 

pada objek [22]. 

Untuk prediksi akhir, skor prediksi akan di encode dengan format 𝑆 𝑥 𝑆 𝑥 (𝐵 ∗ 5 +

𝐶)𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟. Misalkan untuk evaluasi YOLO di PASCAL VOC digunakan S = 7, B 

= 2, dan PASCAL VOC dengan 20 label sehingga C = 20. Sehingga prediksi final 

encode adalah 7 𝑥 7 𝑥 30 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 [22]. 

YOLOv5 memiliki perbedaan dari YOLO versi sebelumnya. YOLOv5 

menggunakan PyTorch sebagai gantinya dari Darknet. YOLOv5 menggunakan 

CSPDarknet53 sebagai backbone. Backbone ini memecahkan pengulangan 

informasi gradien di backbone besar dan mengintegrasikan perubahan gradien ke 

dalam peta fitur yang mengurangi kecepatan inferensi, meningkatkan akurasi, dan 

mengurangi ukuran model dengan mengurangi parameter. YOLOv5 menggunakan 

i (PANet) sebagai neck untuk meningkatkan arus informasi. Gambar 2.14 

menampilkan arsitektur dari YOLOv5 [25]. 

 

Gambar 2. 14 Arsitektur YOLOv5 [25] 
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Conv pada gambar di atas menunjukkan lapisan konvolusi. C3 menggambarkan 

bahwa bagian terdisi dari tiga lapisan konvolusi dan modul yang mengalir oleh 

berbagai hambatan. Spatial Pyramid Pooling (SPP) adalah lapisan pooling yang 

digunakan untuk menghilangkan batasan ukuran tetap pada jaringan. Upsampel 

digunakan dalam upsampling fusi lapisan sebelumnya di node terdekat. Concat 

adalah lapisan pengiris dan digunakan untuk mengiris layer sebelumnya. Tiga 

Conv2d terakhir adalah modul deteksi objek yang digunakan di head dari jaringan 

[25]. 

 

Gambar 2. 15 Tipe dan Perbedaan Performa YOLOv5 [26] 

YOLOv5 memiliki beberapa tipe dengan masing-masing tipe memiliki keunggulan 

dari segi kecepatan dan performa mAP-nya. Gambar 2.15 menunjukkan perbedaan 

dan performa masing-masing tipe YOLOv5. Pada gambar 2.15 diperlihatkan bahwa 

semakin ke atas makan tingkat Average Prediction-nya semakin baik dan semakin 

ke kiri maka proses deteksi semakin cepat [26]. 

Dalam mempertimbangkan baik atau tidaknya sebuah model hasil train dan validasi 

dari YOLO biasanya akan dilihat dari parameter-parameter scoring model. 

Terdapat beberapa parameter penilaian suatu model pembelajaran YOLO. Berikut 

ada parameter-parameter yang umumnya digunakan dalam penilaian pembelajaran 

YOLO. 
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1. Confusion Matriks 

Confusion matrix adalah sebuah tabel yang menunjukkan kinerja dari sebuah model 

klasifikasi yang memiliki data jawaban benar (supervise). Dari tabel yang 

didapatkan, untuk model klasifikasi yang dimiliki dapat dihitung akurasi, presisi, 

F-Score dan masih banyak lagi variabel yang dapat dihitung berdasarkan kondisi 

data yang diprediksi atau diklasifikasikan. Isi dari tabel confusion matrix ada empat 

yang biasanya direpresentasikan dengan tabel seperti pada gambar 2.16 [23]. 

 

Gambar 2. 16 Confusion Matrix [sumber: https://towardsdatascience.com/ ] 

• True Positive (TP), kondisi dimana model mengklasifikasikan data sebagai ya 

(TRUE) dan jawaban aktualnya adalah ya (TRUE) 

• True Negative (TN), kondisi dimana model mengklasifikasikan data sebagai 

tidak (FALSE) dan jawaban aktualnya adalah tidak (FALSE) 

• False Positive (FP), kondisi dimana model mengklasifikasikan data sebagai ya 

(TRUE) dan jawaban aktualnya adalah tidak (FALSE) 

• False Negative (FN), kondisi dimana model mengklasifikasikan data sebagai 

tidak (FALSE) dan jawaban aktualnya adalah ya (TRUE) 

 

 

 

https://towardsdatascience.com/
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2. Accuracy 

Akurasi merupakan pengukuran seberapa benar sebuah sistem dapat 

mengklasifikasi dari keseluruhan. Akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan 

(3) berikut. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 (3) 

 

3. Precision 

Presisi merupakan perbandingan jumlah data yang kategori positif yang 

diklasifikasikan secara benar oleh sistem dan keseluruhan data yang terklasifikasi 

positif. Presisi dapat dihitung menggunakan persamaan (4) berikut. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (4) 

 

 

4. Recall 

Recall merupakan pengukuran untuk data dengan klasifikasi positif yang benar oleh 

sistem. Recall dapat dihitung menggunakan persamaan (5) berikut. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (5) 

 

5. F1 Score 

F1-Score bertujuan untuk menghitung kombinasi dari presisi dan recall. F1-Score 

akan menggunakan harmonic mean dari presisi dan recall. F1-score dapat dihitung 

menggunakan persamaan (6) berikut. 

𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 . 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (5) 

 

6. mAP 

Mean Average Precision (mAP) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur 

akurasi detektor objek di semua kelas dalam basis data tertentu. mAP hanyalah AP 

rata-rata di semua kelas yang dapat di formulakan seperti pada persamaan (6) 

berikut. 



23 

 

 

 

𝑚𝐴𝑃 =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

 (6) 

Di mana 𝐴𝑃𝑖 adalah 𝐴𝑃 untuk kelas ke-i dan N adalah jumlah total kelas yang 

dievaluasi. 

2.7 Graphical user interface (GUI) dan PyQt5 

Graphical user interface (GUI) adalah sebuah antarmuka pengguna (user interface) 

yang menghubungkan interaksi pengguna dengan piranti yang digunakan. Tujuan 

utama penggunaan GUI adalah membuat program terlihat lebih sederhana dan 

praktis bagi pengguna. Oleh karena itu, dalam pembuatan GUI yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana menampilkan sebuah user interface yang mudah 

digunakan (user friendly) sekalipun pengguna adalah orang awam yang tidak 

mengerti tentang kerumitan pemrograman di dalamnya [27]. 

Salah satu program yang dapat digunakan dalam pembuatan GUI adalah python 

dengan library PyQt5. Qt sendiri merupakan toolkit widget open source dan gratis 

untuk membuat aplikasi GUI lintas platform (dapat berjalan diberbagai platform 

seperti Windows, MacOS, Linux, Android, dan lainnya). Qt saat ini dikembangkan 

oleh The Qt Company dan terus diperbarui secara berkala, menambahkan fitur dan 

memperluas dukungan seluler dan lintas platform. PyQt5 sendiri adalah Python 

binding dari Qt toolkit yang dikembangkan oleh Riverbank Computing. PyQt 

memungkinkan pembuatan aplikasi berbasis Qt dengan bahasa Python [28]. 

Gambar 2. 14 di bawah ini memperlihatkan contoh hasil GUI yang dibuat dengan 

PyQt5. 

 

Gambar 2. 17 GUI Aplikasi Kalkulator yang dibuat dengan PyQt5 [sumber: 

https://realpython.com/ ] 

https://realpython.com/
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2.8 AI Project Cycle 

AI Project Cycle merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk membuat projek 

berbasis AI secara utuh. Metode ini akan memandu secara terorganisir bagaimana 

pembuatan dan penyelesaian projek AI. AI Project Cycle dibagi menjadi 5 stage 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.18 berikut [29] [30]. 

 

Gambar 2. 18 AI Project Cycle 

1. Problem Scoping 

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan juga batasannya sehingga 

tujuan atau target akan semakin jelas dan terarah dan solusi AI yang dibuat akan 

lebih mudah dibuat. Cara terbaik untuk melakukan tahap ini adalah dengan 

mendefinisikan 4W yaitu What, Who, Why, dan Where dari masalah yang akan 

diidentifikasi. 

2. Data Acquisition 

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dimana data yang akan 

dibutuhkan dan akan di proses pada projek ini akan dikumpulkan pada tahap ini. 

Data dapat berupa fakta, statistik, referensi dan metode-metode pelaksanaan. Dalam 

hal Machine Learning atau Deep Learning maka data ini adalah data yang akan 

dilatih untuk membentuk suatu model pembelajaran. Data dapat diambil dari 

berbagai sumber seperti website, sensor, survey, kamera, API, dan lain-lain. 

3. Data Exploration 

Tahap ini bertujuan untuk memastikan data yang disiapkan memiliki parameter 

sesuai dengan kebutuhan proses pembentukan solusi AI. Data akan disusun dengan 

pola tertentu untuk membentuk data agar siap dilakukan pemodelan. 

Problem 
Scoping

Data 
Acquisition

Data 
Exploration

Modelling Evaluation
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4. Modelling 

Tahap ini merupakan tahapan inti dimana proses pembuatan algoritma dalam 

bahasa pemrograman tertentu sebagai metode pembalajaran mesin (training phase) 

dibuat. Modelling bertujuan untuk menemukan pola-pola khusus dari data-data 

yang diberikan sebelumnya untuk membuat suatu keputusan dan atau melakukan 

prediksi. Gambar 2.19 memperlihatkan dua jenis pendekatan model AI yang biasa 

digunakan. 

 

Gambar 2. 19 Pendekatan Model AI 

 

Gambar 2. 20 Konsep AI Model 

Gambar 2.20 di atas menjelaskan bagaimana konsep AI model dimana Rule-Based 

Model sama dengan Traditional Programming dan Learning-Based Model sama 

dengan Machine Learning Programming. Pada Rule-Based Model nilai input 

berupa data dan aturan yang dibuat terlebih dahulu oleh programmer hingga 

menghasilkan solusi yang diharapkan. Kelemahan metode ini adalah data menjadi 

AI Model

Rule-Based

Learning Based
Machine Learning

Deep Learning
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kurang fleksibel dan dimana jika diterapkan pada lingkungan dan kondisi baru 

maka sistem dan program harus disesuaikan karena rule tentu akan berubah. 

Sedangkan untuk Learning-Based Model, programmer akan merancang algoritma 

dimana input terdiri dari data dan jawaban atau solusi dari data tersebut. Machine 

akan mempelajari secara mandiri bagaimana pola atau hubungan antar data dan 

jawaban. Hasilnya mesin akan menemukan sebuah pola datau hubungan yang akan 

dijadikan model untuk membuat keputusan selanjutnya. Sehingga apabila diberikan 

data baru programmer tidak perlu membuat program baru atau merubah sistem 

karena rule terkait data sudah terbentuk oleh machine sebelumnya. 

5. Evaluation 

Tahap ini berisikan peninjauan terhadap performa model yang telah dilatih, apakah 

model sudah baik atau belum. Umumnya model akan diberikan score dengan 

parameter khusus. Jika belum didapatkan model yang baik, maka dapat dilakukan 

hyperparameter tuning dimana proses konfigurasi proses modelling akan diubah. 

Proses ini dilakukan dengan metode trial and error hingga mendapat model terbaik. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 – Juli 2022, 

di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas 

Teknik Universitas Lampung.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Satu unit laptop dengan sistem operasi windows 10 64-bit intel core i5 

sebagai media perancangan algoritma dan seluruh sistem yang 

dibangun. 

2. Software Visual Studio Code sebagai text editor dan running script 

program. 

3. Google Collab dengan spesifikasi GPU NVIDIA-SMI 460.32.03 dan 

CUDA Version 11.2 dan ram 12.68 GB sebagai tempat untuk training 

dataset dengan keluaran model algoritma YOLO. 

4. Command Prompt (CMD) sebagai running script program. 

 

3.3 Pembuatan Algoritma dan Testing  

Pembuatan algoritma secara keseluruhan dilakukan dengan software Visual 

Studio Code dan Google Collab dengan referensi dari berbagai sumber seperti 

GitHub, StackOverFlow, Youtube, dan lainnya. Testing algoritma dilakukan 

dengan running script program pada CMD atau Visual Studio Code dan 

implementasi algoritma pada GUI yang dibuat.   
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Alur kerja dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah AI Project Cycle. 

AI Project Cycle untuk penelitian ini digambarkan dalam diagram alir pada gambar 

3.1 berikut. 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alir AI Project Cycle Penelitian 
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Berdasarkan Gambar 3.1 tahapan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Problem Scoping 

Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi msalah yang ada dan membuat solusi 

terhadap pemecahan masalah dengan AI. Pada tahap ini dilakukan mencari, 

mempelajari, serta memahami materi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang ada. Materi dan literatur yang dipelajari berasal dari berbagai sumber 

referensi atau sumber-sumber ilmiah lainnya seperti penelitian-penelitian 

sebelumnya, jurnal, artikel dan buku/e-book. Dalam problem scoping dilakukan 

perincian seperti tabel berikut. 

Tabel 3. 1 Tabel Problem Scoping 

4W Rincian 

What 
Efisiensi biaya dalam proses produksi tebu saat panen berdasarkan 

hasil taksiran jumlah rumpun tebu belum akurat 

Who Petani dan Pabrik Perkebunan Tebu 

Where Perkebunan Tebu 

Why 

Penggunaan cara stadisional dengan uji sampel pada satu bagian lahan 

memberikan data taksiran yang memiliki akurasi rendah sehingga saat 

perencanaan penggunaan pekerja, bahan produksi, dan lainnya dapat 

mengalami kekurangan atau kelebihan. 

 

3.4.2 Data Acquisition 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data gambar berupa foto udara perkebunan 

sawit. Penelitian ini menggunakan data pribadi milik PT. Drone Nirwana Bentala, 

Lampung dan atas izin perusahaan.  

 

Gambar 3. 2 Dataset Perkebunan Tebu 
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Data yang disiapkan berupa foto udara tanaman tebu dengan ukuran lahan 150 m2 

dengan keseluruhan lahan 22 Ha. Total foto udara yang akan diolah sejumlah 6 foto 

seperti tampak pada gambar 3.2.  

3.4.3 Data Exploration 

Pada tahap ini dataset yang disiapkan akan diolah terlebih dahulu. Pengolahan foto 

dilakukan agar format setiap foto sesuai dengan prasyarat algoritma pendeteksian 

yang dibuat. Gambar 3.3 berikut menjelaskan alur kerja untuk tahap Data 

Exploration. 

 

Gambar 3. 3 Alur Kerja Tahap Data Exploration 

Setelah mendapatkan dataset berupa foto udara perkebunan tebu, maka data 

tersebut akan diolah. Tahap pertama adalah merubah format gambar. Gambar asli 

yang diperoleh berupa gambar dengan format ‘.tif’. Gambar akan diubah menjadi 

format ‘.jpg’ untuk mengecilkan ukuran file gambar tanpa merubah kualitasnya. 

Kemudian tahap berikutnya adalah memotong gambar menjadi sembilan bagian. 
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Hal ini dilakukan karena keterbatasan GPU yang dimiliki. Semakin besar ukuran 

pixels gambar maka semakin besar pula proses GPU yang harus dijalankan. Dari 

hasil ini maka diperoleh 54 potongan gambar yang akan menjadi dataset. Proses 

perubahan format gambar dan pemotongan gambar dilakukan dengan software 

Adobe Photoshop CC. 

Kemudian pada 54 gambar dataset akan dilakukan proses labeling dan anotasi 

dengan software labelimg. Proses ini berupa pelabelan objek tebu pada foto dataset 

secara manual. Hasil dataset akan berupa file anotasi berbentuk teks yang memiliki 

unsur kelas dan posisi pixel objek pada gambar. Proses ini dapat dilihat pada 

gambar 3.4 berikut. 

 

Gambar 3. 4 Proses labeling dan hasil anotasi dataset 

Selain persiapan dataset dengan 54 gambar sebelumnya untuk membuat model, 

disiapkan juga datatest berupa tiga gambar (bukan gambar potongan) untuk menjadi 

datatest yang menjadi data validasi terhadap model nantinya. Setelah labeling 

selesai dilakukan untuk semua dataset dan datatest, semua data akan 

dikelompokkan kedalam file dengan pembagian train, val, dan test. 

3.4.4 Modelling 

Pada tahap ini, dataset yang sudah dibuat akan dilatih untuk membuat sebuah 

model. Pelatihan dataset ini dilakukan menggunakan Google Collab. Secara utuh 

proses modelling dapat dilihat pada gambar 3.5. Dataset akan diupload ke dalam 



32 

 

 

 

drive Google Collab. Kemudian dilakukan clone untuk file Gituhub YOLOv5. 

Kemudian mengkonfigurasi file coco128.yaml dari file original YOLOv5. 

Selanjutnya dilakukan editing algoritma detect.py untuk menyesuaikan output 

seperti yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya dilakukan train dengan menjalankan 

script detect.py dengan beberapa skema. Parameter yang akan diubah adalah image 

size, batch, dan epoch. Pada tahap ini digunakan metode ‘trial and error‘ untuk 

setip konfigurasi skema pelatihan hingga didapatkan konfigurasi dengan skor 

akurasi tinggi. Metrik evaluasi yang diamati untuk menganalisis performa model 

adalah Confusion Matrix, Precision, Recall, mAP, loss, dan akurasi. Setelah 

melakukan berbagai kombinasi parameter maka didapatkan model terbaik untuk 

konfigurasi image size 2000, batch 4, dan epoch 300. Setelah didapat model terbaik 

maka selanjutnya model akan diunduh. 

 

Gambar 3. 5 Alur Kerja Tahap Modelling 
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3.4.5 Evaluation 

Tahap berikutnya adalah Evaluation dimana terdiri dari dua tahap evaluasi. 

Evaluasi pertama dilakukan ketika tahap modelling dimana model akan dievaluasi 

untuk setiap skema konfigurasi training-nya. Setelah beberapa kali evaluasi maka 

didapatkan hasil model terbaik. Setelah dilakukan training untuk pembuatan model, 

kemudian dilakukan uji deteksi model terhadap datatest yang sudah disiapkan 

sebelumnya. Ketika melakukan proses deteksi dilakukan juga konfigurasi khusus 

dengan parameter tertentu. Parameter yang diubah berupa image size, dan 

confidence score. Pada tahap ini digunakan kembali metode ‘trial and error‘ untuk 

setiap konfigurasi skema pelatihan hingga didapatkan konfigurasi dengan skor 

akurasi paling tinggi yang berlaku untuk semua dataset. Setelah proses itu 

dilakukan maka didapatkan konfigurasi terbaik dengan parameter image size 1920 

dan confidence score 0.25. 

3.4.6 Analisis data dan Pembahasan 

Setelah dilakukan uji deteksi, maka data hasil prediksi akan dibandingkan dengan 

data hasil label. Kemudian Data yang didapat akan diolah untuk dihitung dan 

diproses sebagai sistem taksasi produksi tebu. 

 

3.4.7 Pembuatan Laporan 

Seluruh proses dan eksperimen yang dihasilkan akan dituliskan dan dilaporkan 

sebagai hasil penelitian. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan data pada penelitian “Penerapan AI Computer 

Vision dan Machine Learning Yolov5 untuk Taksasi Produksi pada Perkebunan 

Tebu” dapat diambil kesimpulan: 

1. Pada penelitian ini telah dibuat dan dirancang algoritma untuk menentukan 

banyaknya rumpun sawit pada foto udara dengan uji deteksi pada DataTest1 

undercounting dengan akurasi 98,16%, untuk DataTest2 undercounting 

dengan akurasi 97,57%, dan untuk DataTest3 overcounting dengan akurasi 

101,89%. 

2. Data banyaknya rumpun dapat dijadikan taksasi produksi dengan algoritma 

statistika dengan keluaran prediksi banyaknya gula yang dihasilkan dalam 

ton. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Penerapan AI Computer 

Vision dan Machine Learning YOLOv5 untuk Taksasi Produksi pada Perkebunan 

Tebu”, saran yang dapat dilakukan terhadap pengembangan penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Penambahan dataset untuk meningkatkan akurasi model. 

2. Mencoba untuk menggunakan jenis algoritma YOLOv5 yang lebih tinggi. 

3. Pengembangan GUI dengan fitur yang lebih kompleks. 
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