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1.  Pendahuluan  

Teknologi menjadi satu bidang yang selalu terlibat dalam perkembangan seluruh 

bidang keilmuan. Bermula dari teknologi konvensional hingga teknologi modern dan akan 

terus mengalami perkembangan. Pemutakhiran teknologi yang cukup pesat menciptakan 

beberapa cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan pendekatan 

pada beberapa bidang keilmuan salah satunya bidang neuroscience yang menghasilkan 

teknologi artificial neural network. 

Artificial neural network dapat membuat berbagai macam model artificial intelligence, 

salah satunya adalah mesin pedeteksi citra menggunakan deep convolutional neural network. 

Pada deep convolutional neural network pada dasarnya bekerja dengan mengekstraksi fitur-

fitur pada citra digital. Bentuk-bentuk dasar pada suatu objek pada citra menjadi salah 

satu fitur yang membuat suatu citra memiliki ciri khas yang dapat dijadikan sebagai 

pembeda dengan objek lainnya. Beberapa proses yang dilakukan seperti normalisasi citra, 

segmentasi citra dapat membantu proses ekstraksi citra. Hasil ekstraksi fitur dapat 

digunakan untuk klasifikasi atau deteksi citra [1]. 

Artificial neural network berperan hampir pada semua bidang keilmuan. Pada bidang 

kesehatan deep convolutional neural network digunakan untuk mendeteksi penyakit pada 

organ paru-paru [2], mendeteksi pengguna masker untuk antisipasi penyebaran Covid-19 

[3][4]. Pada bidang otomotif deep convolutional neural network dapat diaplikasikan untuk 

mendeteksi rambu lalu lintas, navigasi pada mobil tanpa awak [4][5][6]. Dan pemanfaatan 

lainnya seperti pendeteksi ekspresi wajah manusia [7], dan pendeteksi wajah untuk 

keamanan dapat memanfaatkan deep convolutional neural network [8][9][10][11][12] serta 

pemetaan labirin menggunakan neural network [13][14].  

Pada penelitian ini artificial neural network digunakan untuk membantu robot yang 

bertugas menyelesaikan labirin. Robot labirin dapat menggunakan sensor ultrasonik 

sebagai komponen utama untuk mengetahui ruang gerak di sekitar robot [15][16][17] dan 

dengan menggunakan algoritma tangan kanan untuk menentukan prioritas gerak robot 

[18]. Pada penelitian ini dengan memanfaatkan operasi konvolusi dalam data citra digital, 

model atau bisa disebut otak robot dapat seolah-olah belajar untuk mengetahui jenis 

rintangan yang sedang dihadapi oleh robot. Convolutional neural network melakukan 

ekstraksi atau menemukan ciri khas yang terdapat pada citra digital melalui beberapa layer 

tersembunyi atau hidden layer yang dibangun sehingga menemukan satu kondisi hasil 

yang dianggap tepat. Hasil pembelajaran model tersebut diharapkan dapat digunakan 

robot untuk mengetahui jenis rintangan pada labirin.  

2.  Metode 

2.1.  Tahapan Ekspreimen 

Pengambilan citra digital dilakukan oleh program dengan menggunakan library 

openCV. Data citra dikelompokkan menjadi 8 kelas, yaitu zona mulai, jalan lurus, simpang 

tiga, simpang empat, belok kiri, belok kanan, zona selesai, dan jalan buntu. Masing-masing 

kelas terdapat 2500 data latih dan 500 data validasi. Dalam pengambilan citra digital, citra 

digital asli dilakukan rescaling yang semula berukuran 1080×720p menjadi 224×84. 

Selanjutnya dilakukan konversi citra multiple channels menjadi single channel yaitu dengan 

mengubah menjadi citra grayscale. Proses pengambilan data citra dengan mengambil setiap 

frame pada perekaman citra video hingga batas frame yang telah ditentukan yaitu 3000 data 

citra untuk masing-masing kelasnya. Data citra yang terkumpul akan dilakukan pemilihan 
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secara acak untuk dikelompokan sebagai data latih dan data validasi yang selanjutnya 

akan digunakan untuk pelatihan pada pemodelan convolutional neural networks. 

 

Gambar 1. Alur Penelitian. 

2.2.  Perangkat Keras 

Robot dirakit dapat menjalankan program pengklasifikasi citra dan melakukan gerak 

roda. Beberapa komponen pada perangkat keras robot meliputi nvidia jetson nano developer 

kit,  kamera desktop, gearbox, sumber energi, dan beberapa modul untuk mengatur tegangan 

dan driver motor. 
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Gambar 2. Sistem Elektrik Robot. 

 

 

2.2.  Gaftar Alir 

Jetson Nano developer kit digunakan untuk melakukan klasifikasi citra. Hasil klasifikasi 

citra digunakan untuk menentukan gerak robot menggunakan program berbasis python3. 

 
Gambar 3. Robot Tampak Depan. 

    
Gambar 4. Robot Tampak Belakang. 
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Dengan alur kerja pada Gambar 5, robot melakukan proses klasifikasi gambar dimulai saat 

robot bekerja, yaitu pada zona mulai. Selanjutnya setelah robot menerima hasil klasifikasi, 

gerak motor robot sesuai dengan alur kerja pada Gambar 5 yaitu menggunakan algoritma 

aturan tangan kanan dengan memprioritaskan belok kanan jika menemui rintangan 

seperti simpang tiga, simpang empat. Robot diharapkan dapat melakukan klasifikasi 

dengan baik hingga mendapati zona finish lalu berhenti. 

 

Gambar 5. Gaftar Alir Gerak Motor Robot. 

2.3. Dataset 
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Data diambil menggunakan kamera desktop 1080p dengan bantuan library OpenCV. 

Data berupa citra grayscale berukuran 224×84×1. Dataset berjumlah 24.000 yang terbagi 

dalam 8 kelas untuk masing-masing training dan validation-set nya. 

 

Tabel 1. Jumlah Data Tiap Kelas. 

No Nama Kelas 
Jumlah Citra 

Latih Validasi 

1 Zona Mulai 2500 430 

2 Persimpangan Empat 2500 430 

3 Persimpangan Tiga 2500 430 

4 Jalan Lurus 2500 430 

5 Belok Kanan 2500 430 

6 Belok Kiri 2500 430 

7 Zona Finish 2500 430 

8 Jalan Buntu 2500 430 

 

2.4. Pemodelan Hidden Layer 

Proses pengolahan citra sebelum dilakukan pelatihan dengan membagi menjadi data 

latih dan validasi. Pada tahap pembagian data dilakukan secara acak menggunakan fitur 

pada Tensorflow framework-Keras API dengan rasio 85:15 untuk data latih dan validasinya. 

Data yang telah terbagi akan dilakukan augmentasi, pada penelitian ini dilakukan rescaling, 

width shifting, height shifting, dan zoom range adjusting dengan tujuan agar data lebih 

fleksibel saat dilakukan pelatihan. 

 

Tabel 2. Arsitektur Convolutional Neural Network. 

No    Layer Output Shape 

1 Convolution  (None, 222, 82, 6) 

2 Average Pooling (None, 111, 41, 6) 

3 Convolution (None, 109, 39, 16) 

4 Average Pooling (None, 54, 19, 16) 

5 Convolution (None, 52, 17, 32) 

6 Convolution (None, 50, 15, 32) 

7 Average Pooling (None, 25, 7, 32) 

8 Flatten (None, 5600) 

9 Dense (None, 120) 

10 Dense (None, 84) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Gambar 6. Citra Dataset (a) Persimpangan Empat, (b) Jalan Buntu, (c) Zona Finish, (d) Zona 

Mulai, (e) Jalan Lurus, (f) Persimpangan Tiga, (g) Belokan Kanan, (h) Belokan Kiri. 
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11 Dropout  (None, 84) 

12 Dense (None, 8) 

 

Tahap perancangan arsitektur Artifical Neural network dengan mengadaptasi beberapa 

arsitektur yang sudah pernah digunakan seperti LeNet, AlexNet, ZF Net [19][20]. Layer 

pertama adalah  konvolusi dengan masukan data citra grayscale 224×84 menggunakan 

ukuran kernel 3×3, 16 kanal, dan fungsi aktivasi berupa rectified linear unit (ReLu). Pada 

layer selanjutnya kedua dan ketiga menggunakan model layer yang sama seperti 

sebelumnya lalu dilanjutkan dengan maxpooling layer dengan ukuran filter atau kernel 2×2. 

Pada tiga layer selanjutnya menggunakan model yang sama tetapi menggunakan 32 kanal. 

Untuk tiga layer selanjutnya menggunakan 64 kanal setelah itu digunakan flatten layer 

untuk mengubah bentuk data menjadi 1×28800. Layer terakhir adalah fully-connected layer 

yang akan digunakan untuk prediksi dan klasifikasi. Proses pelatihan model 

menggunakan parameter total sebanyak 3.807.848 dengan cross entropy sebagai fungsi loss 

dan fungsi adam sebagai optimisasinya. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pengujian model dilakukan dengan mengaplikasikan dataset test atau data yang tidak 

dijadikan bahan pelatihan yang telah disediakan. Masing-masing kelas yang akan diuji 

terdapat 70 data citra. Hasil pengujian model direpresentasikan dalam bentuk matriks 

evaluasi. 

3.1. Pelatihan Model 

Pelatihan model berdasarkan arsitektur hidden layer yang telah dirancang 

menggunakan maksimal 30 epochs sebagai batas maksimal periode pelatihan. Pada 

penelitian ini memanfaatkan fitur early stopping yang ada pada keras.callbacks dengan nilai 

patience yaitu 6 dengan tujuan untuk mengambil nilai terbaik dan tidak melanjutkan proses 

pelatihan apabila hasil pelatihan tidak membaik setelah 6 langkah berikutnya, hal tersebut 

juga digunakan untuk menghindari kondisi overfitting [21][22][23] pada model. 

 
Tabel 3. Proses Pelatihan. 

Epochs 

ke- 

Accuracy Loss 

Train Val. Train Val. 

1 0,3058 0,5384 1,7311 1,1263 

2   0,5078 0,5253 1,2420 1,0416 

3 0,5814 0,6599 1,0440 0,9691 

4 0,6243 0,7994 0,9452 0,7203 

5 0,6683 0,9119 0,8470 0,5213 

6 0,7061 0,9087 0,7715 0,5029 

7 0,7345 0,9174 0,7046 0,3578 

8 0,7522 0,8128 0,6608 0,5025 

9 0,7742 0,8788 0,6139 0,3414 

10 0,7878 0,9276 0,5777 0,2810 

11 0,8035 0,8407 0,5367 0,4696 

12 0,7213 0,9061 0,4995 0,2676 

13 0,8241 0,9052 0,4781 0,2504 

14 0,8339 0,8273 0,4591 0,5457 
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15 0,8467 0,8724 0,4229 0,3141 

16 0,8560 0,8799 0,3993 0,3069 

17 0,8636 0,8294 0,3817 0,5430 

18 0,8724 0,8029 0,3534 0,7257 

19 0,8758 0,8666 0,3523 0,3760 

   

 

Pada Tabel 3 pelatihan model terbaik pada angka akurasi latih sebesar 82,41%, dan hasil 

validasi sebesar 90,52% hal ini dikarenakan nilai validation loss sebagai acuan dalam early 

stopping yang memberikan kesempatan 6 epochs selanjutnya apakah menghasilkan 

validation loss yang lebih kecil atau tidak. Jika sebelum langkah ke-6 setelah menunjukkan 

nilai validation loss  lebih kecil maka proses pelatihan akan dilanjutkan jika tidak maka pada 

kesempatan ke-6 akan berhenti dan model terbaik akan di ambil. Pada penelitian kali ini 

disediakan maksimal 30 epochs untuk proses pelatihan dan pelatihan berhenti pada epochs 

ke-19. 

3.2. Pengujian Klasifikasi Menggunakan Data Uji 

Confusion matrix [24][25] digunakan untuk menyatakan  klasifikasi jumlah data uji yang 

benar dan jumlah data uji yang salah dalam suatu tabel. Fitur ini dapat digunakan untuk 

mengevaluasi model apakah kualitas model sesuai dengan hasil pelatihan. Pada Gambar 

7 nilai hasil prediksi dan kelas mendapatkan akurasi di atas 90%. Hal ini sesuai dengan 

angka pada pelatihan model pada Tabel 3. 

 
Gambar 7. Confusion Matrix Model. 

 

Label 0-7 adalah representasi nama kelas yang digunakan. Pada label 0 

merepresentasikan kelas persimpangan empat terdapat 70 data citra yang digunakan 

untuk pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. Pada label 1 

merepresentasikan kelas jalan buntu terdapat 70 data citra yang digunakan untuk 

pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. Pada label 2 

merepresentasikan kelas zona finish terdapat 70 data citra yang digunakan untuk 

pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. Pada label 3 

merepresentasikan kelas zona mulai terdapat 70 data citra yang digunakan untuk 

pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. Pada label 4 

merepresentasikan kelas jalan lurus terdapat 70 data citra yang digunakan untuk 

pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. Pada label 5 
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merepresentasikan kelas persimpangan tiga terdapat 70 data citra yang digunakan untuk 

pengujian dan sebanyak 62 data citra terdeteksi benar dan 8 data citra terdeteksi sebagai 

kelas jalan buntu. Pada label 6 merepresentasikan kelas belok kiri terdapat 70 data citra 

yang digunakan untuk pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. 

Pada label 7 merepresentasikan kelas belok kanan terdapat 70 data citra yang digunakan 

untuk pengujian dan seluruh data citra berhasil terdeteksi dengan benar. 

 

Tabel 4. Model Report. 

Kelas Precision Recall 
F1-

Score 
Support 

0 1,00 1,00 1,00 70 

1 0,90 1,00 0,95 70 

2 1,00 1,00 1,00 70 

3 1,00 1,00 1,00 70 

4 1,00 1,00 1,00 70 

5 1,00 0,89 0,94 70 

6 1,00 1,00 1,00 70 

7 1,00 1,00 1,00 70 

 Pada Tabel 4 nilai presisi, recall, F1 menunjukkan kondisi yang sesuai dengan hasil 

training pada Tabel 3.  

Dalam proses klasifikasi tiap kelas membutuhkan 0,5 detik dalam tiap pergatian frame citra 

video. 

 

3.3. Pengujian Pemecah Labirin 

Robot dengan komputer mini jetson nano developer kit menjalankan CNN-model yang 

digunakan untuk menentukan gerak motor pada robot.  

Hasil dari pergerakan motor pada robot dijelaskan pada Tabel 5. Respon robot terhadap 

hasil klasifikasi menghasilkan gerak motor yang sesuai. 

 
Pada penelitian ini pengujian CNN-model pada robot dilakukan secara tidak langsung 

yaitu dengan menggunakan hasil record citra video. Hal ini disebabkan proses pembacaan 

citra video menggunakan program python pada jetson nano developer kit mengalami 

penurunan frame per second (fps) menuju 2 fps yang menyebabkan gerak  robot tidak bekerja 

dengan baik pada real-time capture. Untuk mengatasi hal tersebut peningkatan spesifikasi 

hardware pada mini komputer, pemodelan artificial intelligence yang lebih ringan, serta 

Tabel 5. Gerak Motor Sebagai Respon Robot. 

Hasil klasifikasi 
Output motor 

Akurasi (%) 
Kiri Kanan 

Jalan Lurus Maju Maju 100 

Belok Kanan Maju Berhenti 100 

Simpang Empat Maju Berhenti 100 

Simpang Tiga Maju Berhenti 100 

Jalan Buntu Maju Mundur 100 

Belok Kiri Mundur Maju 100 

Zona Finish Berhenti Berhenti 100 

Zona Start Maju Mundur 100 
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penentuan bit rates pada citra video yang tepat, dapat dilakukan untuk meminimalkan hal 

tersebut. 

4. Kesimpulan 

Convolutional Neural Network dapat menjadi opsi pada robot autonomous yang 

membutuhkan informasi data citra digital. Pemodelan arsitektur yang dapat diatur sesuai 

dengan situasi dan kondisi dapat membantu model dalam pelatihan. Dibutuhkan empat 

layer konvolusi, tiga pooling layer, dan tiga fully connected layer dalam penelitian ini. 

Confusion matrix dapat digunakan sebagai evaluator pada model. Dengan mengkonfirmasi 

akurasi prediksi pada kelas hasil prediksi dan kelas yang sebenarnya confusion matrix 

menunjukan besaran nilai akurasi yang sebenarnya yaitu ≥ 90%. 

Proses pembacaan citra video pada program mengalami penurunan frame per second 

hingga 2 frames per second  sehingga gerak robot tidak bekerja dengan baik. Pada penelitian 

selanjutnya akan dilakukan peningkatan spesifikasi perangkat keras pengganti jetson nano 

developer kit untuk memperbaiki dan meningkatkan performa pembacaan citra video 

secara real time khususnya. Penelitan selanjutnya berfokus pada peningkatan spesifikasi 

perangkat keras, pemodelan artificial intelligence yang lebih ringan, dan optimisasi image 

preprocessing pada pembacaan citra webcam untuk menghasilkan klasifikasi citra yang lebih 

baik secara real-time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


