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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Computer Vision 

Computer vision merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang 

bertujuan untuk memberikan kemampuan visual ke mesin atau komputer. 

Kemampuan visual itu didapatkan dengan mendeskripsikan dunia yang manusia 

lihat dalam bentuk satu atau lebih citra dan membentuk suatu properti seperti 

bentuk, cahaya, dan distribusi warna (Szeliski, 2011). Properti tersebut akan 

dianalisis dengan suatu basis teoritis dan algoritma untuk menghasilkan suatu 

pemahaman visual. 

 

2.2. Klasifikasi Citra 

Menurut Krishna (2018), klasifikasi citra merupakan suatu proses yang 

membedakan citra menjadi beberapa kategori yang sudah ditentukan berdasarkan 

konten dari citra tersebut. Klasifikasi citra merupakan salah satu contoh dari 

supervised learning (Géron, 2017). Pada supervised learning, data training yang 

digunakan juga berisikan solusi yang diinginkan berupa label (Géron, 2017). 

 

2.3. Pencitraan Medis 

Pencitraan Medis memiliki tugas utama untuk memberikan peta anatomi yang 

jelas sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi ketidaknormalan pada 

fisiologi tubuh (Wolbarst dkk., 2013). Pencitraan medis memiliki peran untuk 

melakukan prediksi, diagnosa, dan juga pengobatan suatu penyakit pada pasien 

(European Society Of Radiology, 2015). 
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2.3.1. X-ray 

Gambar 2.1. Contoh Hasil X-ray Pada Bagian Dada (Berger dkk., 2018) 

Perkembangan pencitraan medis dimulai dengan ditemukannya x-ray 

radiography oleh Roentgen pada tahun 1896. Perkembangan terus dilakukan 

dengan melakukan modifikasi pada proyeksi sinar x-ray. Metode x-ray merupakan 

teknik diagnosa yang aman dan tidak memiliki efek samping terhadap tubuh 

ataupun terhadap sel penyakit. Sampai sekarang, x-ray masih merupakan teknik 

diagnosa yang paling banyak digunakan untuk pengobatan (Guy, 2005). 

 

2.3.2. Chest X-ray 

Chest x-ray merupakan salah satu bentuk dari x-ray yang fokus pada daerah 

dada sehingga dapat mempermudah dalam menemukan ketidaknormalan atau 

penyakit pada tulang, hati, pembuluh darah, maupun paru-paru. Chest x-ray banyak 

digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap gejala-gejala seperti sakit di 

dada, demam, batuk secara berkala, dan sesak nafas. Selain itu, bisa juga digunakan 

untuk melakukan pengecekan pasca operasi pada bagian dada. Pada proses x-ray, 

pasien harus dalam kondisi menahan nafas sehingga citra yang didapatkan dalam 

kondisi yang baik (Krans, 2017). 
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2.4. Pneumonia 

Pneumonia merupakan suatu infeksi yang diakibatkan oleh suatu proses 

kompleks pada saluran pernafasan bagian bawah karena adanya invasi dari 

mikroorganisme yang bersifat infektif (Cilloniz dkk., 2016). Beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan penyakit ini yaitu pertambahan usia, imunosupresi, dan 

kebiasaan merokok (Bouch dan Williams, 2006). Untuk dapat memberikan 

perawatan dan terapi yang sesuai pada pasien, penting untuk mengetahui peran dari 

mikroorganisme yang menginfeksi (Cilloniz dkk., 2016). Bakteri dan virus 

merupakan mikroorganisme yang paling banyak menyebabkan pneumonia 

(Mcluckie, 2009). 

 

2.4.1.  Bacterial Pneumonia 

Bacterial pneumonia merupakan pneumonia yang disebabkan oleh patogen 

berupa bakteri yang dapat menjadi penyakit utama atau penyakit sekunder sebagai 

akibat dari infeksi saluran pernafasan bagian atas seperti influenza. Bakteri yang 

banyak ditemukan yaitu Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae 

type b (Hib). Perawatan utama dari bacterial pneumonia adalah pengobatan dengan 

antibiotik yang disesuaikan dengan bakteri yang ditemukan (Bruyere, 2010). 

 

2.4.2.  Viral Pneumonia 

Viral pneumonia merupakan pneumonia yang disebabkan oleh virus sehingga 

menyebabkan kelainan pada proses pertukaran gas di alveolus dan peradangan pada 

parenkim paru-paru (Figueiredo, 2009). Penyebab dari viral pneumonia adalah 

virus-virus seperti influenza, parainfluenza viruses, adenoviruses, coronaviruses, 

respiratory syncytial viruses (RSV), metapneumoviruses dan bocaviruses (Kim 
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dkk., 2014). Virus dapat merusak jaringan mukosa dari saluran pernafasan yang 

mendukung timbulnya bacterial pneumonia sekunder (Figueiredo, 2009). 

Pengobatan yang direkomendasikan bagi penderita viral pneumonia adalah obat 

antivirus (Kim dkk., 2014). 

 

2.5. Artificial Neural Network  

Artificial Neural Network (ANN) merupakan suatu pendekatan untuk 

pemrosesan informasi yang didasari oleh kemampuan belajar otak manusia dengan 

membentuk jaringan yang menyerupai sistem neuron manusia. Menurut Haykin 

(2009), neural network adalah sebuah prosesor yang terdistribusi paralel yang 

terdiri dari unit-unit proses yang sederhana dengan setiap unit tersebut mempunyai 

kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan dari pengalaman dan membuatnya 

tersedia untuk digunakan. Jaringan tersebut merepresentasikan otak di dua bagian 

(Haykin, 2009): 

1. Pengetahuan didapat oleh jaringan dari lingkungan melalui proses 

belajar 

2. Kekuatan koneksi antar neuron yang dikenal dengan bobot sinapsis 

digunakan untuk menyimpan pengetahuan yang didapat. 

 

2.5.1. Feed-forward Networks 

Feed-forward networks merupakan salah satu arsitektur dari neural network 

yang mengalirkan informasi secara satu arah (Haykin, 2009). Pada arsitektur jenis 

ini, koneksi antar neuron tidak membentuk suatu cycle atau loops. Contoh dari 

Feed-forward networks adalah multilayer perceptron (MLP) seperti pada Gambar 

2.3 (Khan dkk., 2018). 
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Gambar 2.2. Contoh Multilayer Perceptron (Zhang, 2019) 

2.5.2. Komponen Feed-forward Networks 

Suatu feed-forward network secara umum terdiri dari beberapa komponen 

berikut (Khan dkk., 2018): 

1. Layered Architecture 

Proses-proses yang berlangsung pada neural network akan membentuk 

suatu proses secara bertingkat. Setiap tingkat ini akan disebut sebagai 

network layer dan terdiri dari beberapa titik proses yang disebut nodes 

atau neuron. Layer pertama untuk menerima input akan disebut input 

layer dan layer terakhir yang akan menghasilkan prediksi disebut 

sebagai output layer. Layer di antara input dan output yang akan 

melakukan proses disebut hidden layers. 

2. Nodes 

Nodes atau neuron merupakan sebuah unit proses pada setiap layer 

(Khan dkk., 2018). Setiap nodes akan mengimplementasikan activation 

function yang akan membatasi amplitudo dari output pada suatu nodes 

(Haykin, 2009). 
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3. Dense Connections  

Setiap nodes pada suatu neural network dapat berkomunikasi dan saling 

terkoneksi satu sama lain. Setiap koneksi memiliki weight yang 

menspesifikasikan kekuatan koneksi antar nodes (Khan dkk., 2018). 

 

2.6. Convolutional Neural Network 

 

Gambar 2.3. Contoh Arsitektur Convolutional Neural Network (Géron, 2017)  

Convolutional neural network (CNN) merupakan variasi dari feed-forward 

neural network yang digunakan untuk memproses data yang berbentuk topologi. 

Contoh untuk data satu dimensi yaitu time-series data dan untuk data dua dimensi 

yaitu kumpulan pixel. Perbedaan utama dari neural network biasa yaitu pada adanya 

operasi yang bernama convolution. Operasi ini merupakan suatu perkalian matriks 

yang digunakan di minimal satu layer pada CNN (Goodfellow dkk., 2016). Gambar 

2.3 menunjukkan contoh arsitektur dari convolutional neural network. 

 

2.6.1. Komponen Convolutional Neural Network 

CNN memiliki beberapa komponen, yaitu: 

1. Input Layer 

Input layer akan menerima masukan berupa nilai pixel dari suatu citra 

(O’Shea, 2015). 

2. Convolutional Layer 
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Convolutional layer berperan dalam melakukan ekstraksi fitur dari 

input. Pada layer pertama, convolutional layer akan mengekstraksi low-

level features seperti sisi, garis, atau titik. Semakin tinggi layer akan 

mengekstraksi fitur yang lebih kompleks (Hijazi dkk., 2015). Parameter 

yang digunakan dalam layer ini disebut kernel atau filter. Ketika data 

masuk ke layer ini, operasi konvolusi akan dilakukan pada setiap filter 

sepanjang ukuran dimensi spasial dari input. Pada proses konvolusi, 

perkalian skalar akan dilakukan antara bagian kecil dari input dengan 

parameter dari kernel. Ukuran dimensi dari bagian kecil input ini sering 

disebut sebagai receptive field size (O’Shea, 2015). Operasi konvolusi 

dapat dituliskan sebagai 

 (𝐼 ∗ 𝑓)𝑥𝑦 =  ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗 ∗ 𝐼𝑥+𝑖−1,𝑦+𝑗−1

𝑤

𝑗=1

ℎ

𝑖=1

 …(2.1) 

Pada Rumus 2.1, variabel I merupakan input citra dua dimensi dan f 

merupakan filter berukuran h x w. Output yang dihasilkan akan 

dipengaruhi oleh beberapa hyperparameters berikut (Zufar dan 

Setiyono, 2016): 

a. Depth, ukuran kedalaman output yang akan disesuaikan dengan 

jumlah filter yang digunakan. 

b. Stride, jumlah pergeseran filter terhadap pixel pada input. 

c. Zero-Padding, penambahan nilai 0 di sekitar border pada input 

untuk memastikan ukuran input dan output tetap sama. 

 Ukuran dari output dapat dituliskan sebagai 

 (ℎ′, 𝑤′, 𝑑′) = (
ℎ−𝑓+2𝑝

𝑠
+ 1) , (

𝑤−𝑓+2𝑝

𝑠
+ 1) , 𝑑 …(2.2) 
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Pada Rumus 2.2, h dan h’
 merupakan panjang input awal dan akhir, w 

dan w’
 merupakan lebar input awal dan akhir, d’ dan d merupakan 

jumlah channel awal dan akhir, f merupakan ukuran filter, p merupakan 

padding, dan s merupakan besar stride. Sama seperti neural network, 

convolution layer ini juga menggunakan fungsi aktivasi pada output 

sebelum masuk ke layer berikutnya. 

3.  Pooling Layers 

Gambar 2.4. Contoh Max Pooling Layer (2x2 filter, stride 2) (Géron, 2017)  

Pooling Layer merupakan layer yang berguna untuk untuk mengurangi 

ukuran hasil dari layer sebelumnya sehingga jumlah parameter dan 

komputasi juga ikut berkurang (O’Shea, 2016). Layer ini tidak 

memengaruhi jumlah filter sehingga juga tidak menambah jumlah 

parameter (Albawi dan Mohammed, 2017). Ada dua jenis Pooling yang 

sering digunakan, yaitu max pooling dan average pooling. Max pooling 

mengambil nilai tertinggi dari bagian input yang sedang diproses. 

Average pooling mengambil nilai rata-rata dari bagian input yang 

sedang diproses (Hijazi dkk., 2015). Pada pooling layer, ukuran depth 

dari output tidak akan mengalami perubahan. Ukuran dari output dapat 

dituliskan sebagai berikut (Khan dkk., 2018): 

 (ℎ′, 𝑤′, 𝑑′) = (
ℎ−𝑓+𝑠

𝑠
) , (

𝑤−𝑓+𝑠

𝑠
) , 𝑑  …(2.3) 
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Pada Rumus 2.3, h dan h’
 merupakan panjang input awal dan akhir, w 

dan w’
 merupakan lebar input awal dan akhir, d’ dan d merupakan 

jumlah channel awal dan akhir, f merupakan ukuran filter dan s 

merupakan besar stride. 

4.  Fully Connected Layer 

Fully connected layer sering dipakai sebagai layer terakhir dari CNN 

dan arsitekturnya sama seperti feedforward neural network sederhana. 

Pada layer ini setiap neuron terkoneksi terhadap seluruh aktivasi pada 

layer sebelumnya dan neuron pada layer berikutnya (Albawi dan 

Mohammed, 2017). 

 

2.6.2. Fungsi Aktivasi 

Ada beberapa fungsi aktivasi yang digunakan dalam layer-layer di 

Convolutional neural network: 

1. Rectified Linear Unit 

Fungsi rectified linear unit (ReLu) mengubah nilai minus (di bawah 0) 

menjadi nilai 0 sehingga nilai keluaran dari aktivasi ini bernilai positif 

(Zhang dkk., 2019). Fungsi ini dapat dituliskan sebagai 

 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = max(𝑥, 0)  …(2.4)  

Gambar 2.5. Grafik Fungsi ReLU (Venkateswaran dan Ciaburro, 2017) 

2. Sigmoid 
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Sigmoid merupakan fungsi aktivasi yang sering dipakai untuk 

mengklasifikasikan input secara biner. Fungsi ini akan mengubah nilai 

input menjadi nilai dengan interval 0 dan 1. Fungsi sigmoid dapat 

dituliskan sebagai  

 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) =  
1

1+ 𝑒𝑥𝑝(−𝑥)
  …(2.5) 

Pada Rumus 2.5, variabel x merupakan nilai input yang akan digunakan 

untuk menghitung eksponensial dari negatif input (Zhang dkk., 2019). 

 

2.6.3. Proses Training 

Pada proses training dan learning untuk CNN, prosedur dibagi menjadi dua 

langkah, yaitu (Suartika dkk., 2016): 

1. Feedforward 

Proses Feedforward berguna untuk mengklasifikasikan data citra 

menggunakan bobot dan bias yang diperbarui melalui proses 

backpropagation. Pada tahapan ini, operasi dapat dibedakan dari tiap 

layer pada CNN berupa (Zhang, 2016): 

a. Convolutional Layer 

Pada tahapan convolutional layer, berlangsung operasi 

konvolusi yang kemudian diaktifkan dengan fungsi aktivasi. 

Proses tersebut dapat dituliskan sebagai 

 𝐶𝑝
𝑛 = 𝜎(𝐼 ∗ 𝑓 + 𝑏)   …(2.6) 

Variabel n menandakan posisi convolutional layer, p 

menunjukkan indeks depth dari input, dan 𝜎(𝑥) merupakan 

fungsi aktivasi yang digunakan. 
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b. Pooling Layer 

Pada tahapan pooling layer dengan ukuran pooling yang sama 

dengan stride, proses feedforward dijabarkan sebagai berikut 

𝑆𝑏
𝑎(𝑖, 𝑗) = 𝑇 ∗ ∑ ∑  𝐶𝑝

𝑛 (𝑠𝑡𝑟 ∗ 𝑖 − 𝑢, 𝑠𝑡𝑟 ∗ 𝑗 − 𝑣)
𝑤

𝑣=0

ℎ

𝑢=0
  …(2.7) 

Pada Rumus 2.7, a dan b menandakan posisi pooling layer dan 

indeks filter, i dan j merupakan posisi dari output pooling layer 

dengan indeks dimulai dari angka 1, h dan w merupakan ukuran 

dari filter dengan indeks dimulai dari angka nol, n dan p 

merupakan posisi convolutional layer dan indeks depth dari 

input, dan str merupakan nilai stride. T merupakan jenis dari 

pooling yang digunakan. 

1. Max Pooling 

 𝑇 = 𝑀𝑎𝑥(𝑥)  …(2.8) 

2. Average Pooling 

𝑇 =
1

𝑛
, 𝑛 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  …(2.9) 

c. Fully Connected Layer 

Sebelum melewati layer ini, input akan melalui proses 

vectorization dan concatenation untuk dapat menghasilkan 

bentuk satu dimensi. Setelah mendapatkan suatu bentuk vektor 

yang panjang, input baru akan diproses di fully conncected layer 

dengan fungsi sebagai berikut 

 𝑦 ̂ =  𝜎(𝑊 ∗ 𝑓 + 𝑏)  …(2.10) 
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𝑦 ̂ merupakan output yang dihasilkan, W merupakan bobot, f 

merupakan input, dan b merupakan bias. Setelah melalui proses 

ini, dapat dihitung nilai error-nya sesuai dengan loss function 

yang digunakan. 

2. Backpropagation 

Pada tahapan backpropagation, akan dimulai dari penghitungan nilai 

error dan akan dilakukan penghitungan gradien yang berbeda-beda pada 

tiap layer, yakni (Zhang, 2016): 

a. Fully Connected Layer 

Proses backpropagation akan dimulai dari posisi layer terakhir. 

Pada layer ini, proses backpropagation dapat dihitung dengan 

 ∆𝑊(𝑖, 𝑗) =  
𝜕𝐿

𝜕𝑊(𝑖,𝑗)
  …(2.11) 

Pada Rumus 2.11, i dan j menunjukkan posisi neuron pada suatu 

layer, W merupakan bobot, 
𝜕𝐿

𝜕𝑊(𝑖,𝑗)
 merupakan derivasi dari loss 

function yang digunakan terhadap 𝑊(𝑖, 𝑗) 

b. Pooling Layer dan Convolutional Layer 

Pada proses backpropagation di pooling layer dan convolutional 

layer, perhitungan gradien akan menyesuaikan pada arsitektur dari 

CNN yang digunakan. Semakin dalam layer yang digunakan, proses 

pencarian gradiennya akan menjadi semakin bervariasi. 

 

2.7. Regularisasi 

Regularisasi adalah suatu teknik tambahan yang bertujuan untuk membuat 

model yang dapat menggeneralisasi dengan lebih baik. Generalisasi merupakan 
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suatu kemampuan pada model untuk dapat mendapatkan performa yang baik pada 

data baru atau data yang belum pernah digunakan untuk training (Kukacka, 2017). 

Ada dua faktor yang menentukan performa yang baik dari suatu model, yaitu 

(Goodfellow, 2016): 

1. Training error yang semakin kecil 

2. Selisih antara training dan testing error yang semakin kecil. 

Kedua faktor ini memunculkan dua buah tantangan pada machine learning, 

yaitu overfitting dan underfitting. Overfitting terjadi ketika selisih antara training 

error dan test error menjadi sangat besar. Underfitting terjadi ketika model tidak 

mendapatkan error yang kecil pada data training (Goodfellow, 2016). Untuk 

mengatasi kedua hal tersebut, dapat digunakan teknik regularisasi. 

 

2.7.1. Dropout 

 

Gambar 2.6. Penggunaan Dropout pada Neural Network (Srivastava, 2014) 

Dropout merupakan salah satu teknik regularisasi yang dapat mencegah 

model untuk beradaptasi dengan suatu unit secara spesifik sehingga tidak terjadi 

overfitting (Baldi, 2013). Istilah dropout diartikan sebagai membuang unit atau 

nodes pada neural network. Ketika melakukan dropout pada suatu unit, unit 

tersebut akan sementara dihapus pada suatu network bersamaan dengan koneksi 
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yang terhubung. Pemilihan unit yang akan di-drop dilakukan secara acak dengan 

suatu probabilitas tetap sebagai hyperparameter yang sering disebut sebagai 

dropout rate (Srivastava, 2014). 

 

2.7.2. Batch Normalization 

Batch Normalization merupakan salah satu teknik untuk regularisasi model 

dan dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan akan layer dropout. Batch 

normalization berperan dalam mengurangi perubahan internal covariate shift yang 

dapat didefinisikan sebagai perubahan distribusi dari aktivasi suatu network yang 

diakibatkan oleh perubahan parameter ketika proses training. Penurunan internal 

covariate shift menghasilkan distribusi input yang lebih stabil sehingga proses 

training akan lebih cepat mencapai konvergensi. Pada implementasinya, teknik ini 

menggunakan dua buah parameter untuk normalisasi yang akan melalui proses 

learning sehingga dapat membantu regularisasi model dan network tidak lagi 

menghasilkan nilai yang deterministik pada setiap data training (Ioffe, 2015). 

 

2.8. Metrik Evaluasi 

Metrik evaluasi yang sering digunakan untuk klasifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Confusion Matrix 

Gambar 2.7. Contoh Confusion Matrix (Ruuska dkk., 2018) 
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Confusion matrix atau yang sering disebut error matrix merupakan 

suatu representasi dalam bentuk tabel yang digunakan untuk 

mendeskripsikan performa dari suatu model dengan menjabarkan hasil 

dari suatu prediksi yang dilakukan. Tabel ini akan menunjukkan kelas 

yang diklasifikasikan dengan benar atau tercampur dengan kelas yang 

lain (Susmaga, 2004). Confusion matrix banyak digunakan untuk 

menghitung metrik evaluasi lainnya. 

2. Accuracy 

Nilai dari accuracy akan dihitung berdasarkan rasio antara sampel yang 

diprediksi benar dengan total jumlah dari sampel (Tharwat, 2018). 

Keuntungan dari penggunaaan accuracy adalah kompleksitas yang 

rendah dan mudah dipahami oleh manusia. Meskipun accuracy 

merupakan salah satu metrik yang paling banyak digunakan, terdapat 

kelemahan dalam penggunaan accuracy yaitu penghitungan yang bias 

ke kelas dengan data mayoritas.  Penghitungan nilai accuracy adalah 

sebagai berikut (Hossin dan Sulaiman, 2015). 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁
  …(2.12) 

3. F1 Score 

F1 score akan dihitung berdasarkan nilai dari precision dan recall dari 

suatu model. Precision menunjukkan proporsi dari prediksi positif yang 

merupakan hasil aktual yang bersifat positif, sedangkan recall 

menunjukkan proporsi dari hasil aktual positif yang merupakan prediksi 

yang bersifat positif (Powers, 2008). Perhitungan precision dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃 
  …(2.13) 

Untuk menghitung recall, dapat digunakan rumus berikut. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁 
  …(2.14) 

F1 score banyak digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

informatif pada data yang imbalance (Zhang dkk., 2015). Perhitungan 

F1 score dapat dijabarkan sebagai berikut (Hossin dan Sulaiman, 2015). 

 𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2∗𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
=   

2∗𝑇𝑃

2∗𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁 
  …(2.15) 

 

2.9. Siamese Network 

Siamese network pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1990 oleh 

Bromley dan LeCun untuk memverifikasi tanda tangan (Bromley dkk., 1993). 

Penggunaannya dengan convolutional neural network baru dipopulerkan pada 

tahun 2015 untuk face recognition (Koch, 2015) dengan nama siamese 

convolutional network. Siamese network merupakan tipe spesial dari arsitektur 

neural network. Pada model ini, konsep yang dipakai yaitu konsep similarity 

learning atau menerima dua input untuk mengetahui kesamaan kedua input tersebut 

(Martin dkk., 2017).  

 

2.10. Siamese Convolutional Network 

Siamese convolutional network merupakan penggunaan arsitektur siamese 

network dengan dua network kembar yang bertipe convolutional network. Proses 

pada siamese convolutional network biasanya dibagi menjadi dua, yaitu verification 

dan one-shot learning. Verification merupakan proses membangun model yang 

dapat membedakan suatu pasangan citra memiliki kelas yang sama atau tidak. One-

shot learning menggunakan model yang sudah melalui proses verifikasi untuk 
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mengevaluasi citra baru tanpa diperlukan training ulang pada model (Koch, 2015). 

Pada penggunaannya untuk klasifikasi, proses One-shot learning akan meliputi data 

testing yang akan dipasangkan dengan data sampel tiap kelas yang diambil secara 

acak. Hasil dari klasifikasi merupakan kelas yang memiliki hasil similarity yang 

paling tinggi (Koch, 2015). 

2.10.1. Arsitektur Siamese Convolutional Network 

 

Gambar 2.8. Contoh Arsitektur Siamese Convolutional Network (Yi dkk., 2014) 

Siamese convolutional network terdiri dari dua buah convolutional neural 

network kembar yang menerima input berupa dua citra yang berbeda dan 

digabungkan dengan suatu connection function. Kedua network ini memiliki 

arsitektur yang sama. Pada proses training, input dengan dua kelas yang sama akan 

disebut genuine dan input dengan dua kelas yang berbeda akan disebut impostor. 

Genuine dan impostor pair ini akan mempengaruhi dalam penghitungan cost 

function. Cost function ini akan dihitung untuk mencari kesamaan atau perbedaan 

antar input dan dibandingkan dengan hasil pada data (Martin dkk., 2017). 

 

A. Cross-entropy Loss Function 

Cross-entropy loss function merupakan salah satu cost function yang banyak 

digunakan pada neural network untuk mempercepat backpropagation dan 
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konvergensi. (Nasr, 2002). Cost function ini juga biasa digunakan pada siamese 

convolutional network yang menggunakan aktivasi sigmoid pada layer terakhirnya 

(Koch, 2015). Cross-entropy loss function dapat dituliskan sebagai berikut (Nasr, 

2002). 

 𝐶 =  −
1

𝑚
∑ [t𝑘ln y𝑘 + (1 − t𝑘)ln (1 − y𝑘)]𝑚

𝑘=1  …(2.16) 

Pada Rumus 2.14, C merupakan nilai dari cross-entropy loss function, tk merupakan 

nilai label atau aktual dari data ke-k, yk merupakan hasil prediksi dari suatu data ke-

k, dan m merupakan jumlah data yang diprediksi. Hasil dari loss function ini yang 

akan digunakan untuk backpropagation. 

 

B. Cosine Distance 

Cosine distance merupakan salah satu connection function yang sering 

dipakai dalam siamese convolutional network. Connection function digunakan 

untuk mengevaluasi similarity dari output 2 buah convolutional neural network 

kembar. Keuntungan dari cosine distance adalah distance yang dihitung tidak 

terpengaruh oleh jumlah dari sampel sehingga cocok untuk digunakan pada 

permasalahan pattern recognition (Yi dkk., 2014). Fungsi cosine distance adalah 

sebagai berikut (Rahutomo dkk., 2012). 

 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝐴 .𝐵

‖𝐴‖‖𝐵‖
=  

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
𝑛

𝑖=1

√∑ 𝑎𝑖
2𝑛

𝑖=1
√∑ 𝑏𝑖

2
𝑛

𝑖=1

 …(2.17) 

Pada Rumus 2.15, A dan B merupakan dua buah vektor dengan masing-masing 

berupa A = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛] dan B = [𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛] dan n merupakan jumlah atribut 

vektor tersebut. 
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2.11. Mini-Batch Gradient Descent 

Mini-batch gradient descent merupakan salah satu teknik dalam 

penghitungan perubahan parameter. Perubahan parameter akan dilakukan pada 

setiap n data training. Nilai dari n adalah ukuran dari batch yang digunakan. 

Penggunaan mini-batch dapat mengurangi variansi dari perubahan parameter 

sehingga konvergensi model akan lebih stabil. Penghitungan gradient descent 

dengan menggunakan mini-batch adalah sebagai berikut (Ruder, 2017). 

 𝜃 =  𝜃 − 𝜂. ∇𝜃𝐽(𝜃; 𝑥(𝑖:𝑖+𝑛); 𝑦(𝑖:𝑖+𝑛)) …(2.18) 

Variabel 𝜃 merupakan parameter yang akan di-update, 𝜂 merupakan learning rate, 

∇𝜃𝐽(𝜃) merupakan nilai gradien dari suatu objective function, 𝑥(𝑖:𝑖+𝑛) dan 𝑦(𝑖:𝑖+𝑛) 

merupakan data training dan target sejumlah ukuran batch n. 

 

2.12. Adam Optimizer 

 Optimisasi Adam atau adaptive moment estimation merupakan suatu 

metode untuk melakukan optimisasi gradient descent secara efisien dengan hanya 

menggunakan gradien terakhir dan resource berupa memori dengan ukuran yang 

kecil. Metode ini menggunakan dua momentum pada gradien yang akan 

menghitung learning rates secara adaptif. Keuntungan dari penggunaan dua 

momentum yang dipakai oleh Adam adalah besarnya perubahan parameter tidak 

terpengaruh oleh perubahan scale dari gradien sehingga perubahan gradien akan 

tetap stabil. Setiap momentum akan diinisialisasi dengan angka nol sehingga Adam  
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menggunakan bias-corrected untuk menghindari estimasi momentum yang 

berkisar pada angka 0 (Kingma, 2017). Berikut ini adalah pseudocode dari 

optimisasi Adam (Kingma, 2017): 

Gambar 2.9. Pseudocode dari Optimisasi Adam (Kingma, 2017) 

 

2.13. Library TensorFlow 

 TensorFlow merupakan open source software library yang banyak 

digunakan untuk komputasi numerik sehingga memudahkan untuk melakukan 

penerapan pada berbagai platform (CPU, GPU, atau TPU). Library ini 

dikembangkan oleh Google Brain Team dan diperkenalkan pada tahun 2016. 

TensorFlow mendukung pengembangan deep learning dengan menyediakan 

optimisasi dan algoritma untuk training (Abadi, 2016). 

 

 Require α: Stepsize 

 Require: β1, β2 ∈ [0,1) : Exponential decay rates untuk estimasi momentum 

 Require: 𝑓(𝜃): Fungsi Objektif dengan parameter 𝜃 

 Require: 𝜃0: Parameter vektor awal 

 𝑚0 ← 0 (Inisialisasi vector momen pertama) 

 𝑣0 ← 0 (Inisialisasi vector momen kedua) 

 𝑡 ← 0 (Inisialisasi timestep) 

 While 𝜃𝑡 belum konvergen do 

 𝑡 ← 𝑡 + 1  

 𝑔𝑡 ← ∇𝜃𝑓𝑡(𝜃𝑡−1) ( Gradien pada timestep t berdasarkan fungsi objektif) 

 𝑚𝑡 ← β1 ∙ 𝑚𝑡−1 + (1 − β1 ) ∙ 𝑔𝑡 (Update moment estimasi pertama) 

 𝑣𝑡 ← β2 ∙ 𝑣𝑡−1 + (1 − β2) ∙ 𝑔𝑡
2 (Update moment estimasi kedua) 

 �̂�𝑡 ← 𝑚𝑡/(1 − β1
𝑡 ) (Menghitung bias-corrected moment estimasi pertama) 

 𝑣𝑡 ← 𝑣𝑡/(1 − β2
𝑡 ) (Menghitung bias-corrected moment estimasi kedua) 

 𝜃𝑡 ← 𝜃𝑡−1 − α ∙ �̂�𝑡/(√𝑣𝑡 + ε) (Update parameter) 

 end while 

 Return 𝜃𝑡 
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