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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahap awal dilakukan studi mengenai referensi-referensi yang berhubungan 

dengan pokok bahasan penelitian, seperti Image Processing dan Sauvola Adaptive 

Thresholding, Neural Network dan algoritma Backpropagation, dan berbagai 

konsep pendukung lainnya. Referensi-referensi tersebut dapat berupa jurnal, 

artikel, buku, dan lain-lain. 

2. Perancangan Jaringan Syaraf Tiruan 

Pada perancangan jaringan syaraf tiruan akan dirancang bentuk dari jaringan 

syaraf tiruan yang akan digunakan untuk pelatihan dan pengenalan jenis retakan 

pada jalan raya, seperti jumlah masukan, bagaimana data diolah dari gambar 

menjadi neuron pada input layer, jumlah neuron pada hidden layer, serta keluaran 

yang dihasilkan. Selain hal yang disebutkan, jaringan saraf tiruan dirancang untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. 

3. Perancangan dan Pembangunan Aplikasi 

Perancangan dan pembangunan aplikasi ini dibagi menjadi dua tahapan. 

Pertama, melakukan perancangan awal terhadap aplikasi meliputi perancangan 

alur aplikasi dalam bentuk unified modeling language (UML). Terakhir, 

melakukan perancangan database dan desain antarmuka (Design Interface).  
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4. Uji Coba dan Evaluasi 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi disertai dengan evaluasi hasil yang 

didapatkan. Uji coba ini bertujuan untuk mencari bug yang masih ada pada 

aplikasi tersebut dan memperbaiki aplikasi tersebut. 

5. Penulisan Skripsi 

Pada tahap ini, akan dilakukan penyusunan laporan yang memuat 

dokumentasi mengenai perancangan, pembuatan, serta hasil dari aplikasi yang 

telah dibuat dalam suatu karya ilmiah. 

 

3.2. Perancangan Jaringan Syaraf Tiruan 

Perancangan jaringan syaraf tiruan yang akan dilakukan digunakan pada dua 

tahap, yaitu tahap pelatihan dan tahap pengenalan. Pada tahap pelatihan jaringan 

syaraf tiruan, akan digunakan algoritma Backpropagation untuk mendapatkan 

bobot yang sesuai untuk jaringan syaraf tiruan. Pada saat dimana jaringan syaraf 

tiruan selesai melakukan proses pelatihan, jaringan syaraf tiruan akan disimpan 

dalam bentuk file. Jaringan yang dilatih akan mengubah bobot hingga 

mendapatkan akurasi serta keluaran dimana jaringan tersebut dapat mengenali 

input data sesuai yang diinginkan. 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengenalan. Dalam tahap ini, aliran 

pemrosesan dari jaringan hanya bergerak maju. Jaringan syaraf tiruan yang 

tersimpan dalam bentuk file dapat dibuka kembali dan bobot dari jaringan tersebut 

akan digunakan untuk mengenali data yang akan dimasukkan. 

Kedua tahap di atas, membutuhkan masukan yang didapatkan dari gambar 

yang sudah diproses terlebih dahulu. Gambar diproses dan diekstrak fiturnya 
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dengan deteksi tepi sobel. Setelah melewati proses sobel, gambar diperjelas 

dengan threshold. Setelah melewati tahap threshold, setiap pixel dari gambar 

tersebut dimasukkan ke dalam adaptive thresholding sauvola untuk mendapatkan 

hasil yang lebih jelas. Setelah itu, setiap pixel akan diubah ke dalam barisan 

double yang berupa double berkisar dari [0,1] yang didapat dari hasil rata-rata 

R,G,B setiap pixel, yang merupakan hasil dari threshold. Setelah barisan input 

sudah didapatkan, barisan input dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan.  

Berikut adalah tahap-tahap perancangan jaringan syaraf tiruan yang akan 

digunakan dalam aplikasi ini. 

1. Jaringan syaraf tiruan terdiri dari tiga buah layer seperti yang dijelaskan 

pada Gambar 3.1. 

2. Jumlah masukkan pada input layer pada aplikasi ini ditetapkan untuk 

mengenali gambar yang telah diekstraksi dengan menggunakan metode 

adaptive thresholding sauvola dengan ukuran 150x150 pixel sehingga 

jumlah masukkan yang dibutuhkan adalah 22500.  

3. Hidden Layer yang dicoba berjumlah satu buah dengan jumlah neuron 

pada hidden layer yang akan ditentukan setelah proses pencarian arsitektur 

jaringan optimum. 

4. Antara input layer dan output layer akan digunakan optimasi Nguyen dan 

Widrow yang bobot awal dan bobot bias awal dipilih secara acak antara -

0.5 hingga 0.5. 

5. Jumlah keluaran yang ada pada jaringan hanya tiga buah, dengan nilai 

target sesuai dengan jaringan yang akan ditentukan setelah proses 

pencarian arsitektur jaringan optimum. 
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6. Jumlah data pelatihan yang akan digunakan adalah 60 foto, dan jumlah 

data pengenalan yang akan digunakan adalah 24 foto. 

 

Gambar 3.1 Perancangan Jaringan Syaraf Tiruan 
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3.3 Perancangan Sistem 

3.3.1 Diagram Sistem 

 

Gambar 3.2 Diagram Sistem 

Gambar diatas merupakan diagram keseluruhan sistem yang telah dibuat. 

User dapat melakukan create network, load network, open training image, open 

testing image, start training, start batch training dan testing. 

 

3.3.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua 

aktor, use-case, dan interaksi di antara komponen-komponen tersebut yang 

memperkenalkan suatu sistem yang akan dibangun. Use case diagram 

menjelaskan manfaat suatu sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang 

berada di luar sistem. Diagram use case menunjukkan fungsionalitas suatu sistem 
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atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Berikut 

ini diagram use case sistem secara keseluruhan. 

 

Gambar 3.3 Use case diagram 

Gambar di atas merupakan use case yang dapat dilakukan oleh user dan 

pakar selaku aktor. Aktor pakar dapat melakukan create network, load network, 

open training image, open testing image, start training, testing dan start batch 

training. Sedangkan aktor user hanya dapat melakukan load network dan testing. 

 

3.3.3 Activity Diagram 

Diagram Aktivitas atau Activity Diagram adalah representasi grafis dari 

seluruh tahapan alur kerja. Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, 

perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Pada pemodelan UML, diagram ini 

dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional 
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secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Activity diagram pada 

aplikasi terdiri menjadi sembilan bagian, yaitu diagram untuk sistem secara 

umum, proses pembuatan jaringan syaraf tiruan (create network), proses Load 

jaringan saraf tiruan (load network), membuka file training (open file training), 

membuka file testing (open file testing), memulai pelatihan jaringan syaraf tiruan 

(start training), pelatihan jaringan syaraf tiruan tidak terhingga (batch training), 

testing dan  proses pelatihan jaringan syaraf tiruan (Backpropagation).  

 

A. Activity Diagram Proses Create  Network 

Proses ini dimulai dengan memilih menu create network yang dilanjutkan 

dengan mengisi jumlah hidden node yang diinginkan untuk membuat jaringan 

saraf tiruan baru. Setelah itu, dibuat jaringan saraf tiruan baru sesuai dengan 

jumlah hidden node yang diinginkan. Setelah membuat jaringan baru, dilakukan 

inisialisasi layer yang terdapat dalam jaringan syaraf tiruan.  

  

Gambar 3.4 Activity diagram proses create  network 
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B. Activity Diagram Proses Load Network 

Proses ini dimulai dengan memilih menu load network yang kemudian 

dilanjutkan dengan menampilkan open file dialog. Selanjutnya dilakukan 

pemilihan terhadap jaringan syaraf tiruan yang disimpan dalam bentuk file .dat. 

Setelah melakukan pemilihan jaringan syaraf tiruan, dilanjutkan dengan 

melakukan load jaringan syaraf tiruan yang sudah disimpan sebelumnya. 

 

Gambar 3.5 Activity diagram proses load network 

   

C. Activity Diagram Proses Open File Training 

  

Gambar 3.6 Activity diagram proses open file training 
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Proses ini dimulai dengan memilih menu open file training yang kemudian 

dilanjutkan dengan menampilkan open file dialog yang berguna untuk membuka 

file gambar. Setelah itu, gambar diproses dengan filter agar fitur gambar yang 

diekstrak dapat dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan. Selanjutnya, 

menentukan target value untuk gambar yang akan dimasukkan. Kemudian, nama 

gambar dan target value disimpan dalam database dan data gambar disimpan ke 

dalam folder dengan nama images.  

 

D. Activity Diagram Proses Open File Testing 

 

 

Gambar 3.7 Activity diagram  proses open file testing  

Proses ini dimulai dengan memilih menu open file testing yang dilanjutkan 

dengan menampilkan open file dialog yang berguna untuk membuka file gambar. 

Setelah  itu, gambar diproses dengan filter agar fitur gambar yang diekstrak dapat 

dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan. Selanjutnya, menentukan target 
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value untuk gambar yang akan dimasukkan. Kemudian, nama gambar dan target 

value disimpan dalam database dan data gambar disimpan ke dalam folder dengan 

nama testimages. 

 

E. Activity Diagram Proses Start Training 

 

Gambar 3.8  Activity diagram proses start training 

Proses dimulai dengan memilih menu start training yang dilanjutkan 

mengambil data dari gambar training yang telah tersimpan dalam database 

neurobject. Kemudian, melakukan inisialisasi data training. Setelah itu, 

mengambil data gambar testing yang telah tersimpan dalam database testobject. 

Kemudian, melakukan inisialisasi data testing. Setelah itu, dilakukan pelatihan 

jaringan syaraf tiruan. 
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F. Activity Diagram Proses Batch Training 

 

Gambar 3.9 Activity diagram proses batch training 

Proses dimulai dengan memilih menu batch training yang dilanjutkan dengan 

mengambil data dari gambar training yang telah tersimpan dalam database 

neurobject. Kemudian, melakukan inisialisasi data training. Setelah itu, 

mengambil data gambar testing yang telah tersimpan dalam database testobject. 

Kemudian, melakukan inisialisasi data testing. Setelah itu, dilakukan pelatihan 

jaringan syaraf tiruan. Apabila button stop tidak dipilih, proses pelatihan akan 

berjalan terus hingga button stop dipilih. 

 

G. Activity Diagram Proses Testing 

 

Gambar 3.10 Activity diagram proses testing 
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Proses dimulai dengan memilih menu testing yang dilanjutkan dengan 

memilih gambar dari open file dialog. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

menjalankan filter dan melakukan inisialisasi pada gambar. Kemudian, 

menjalankan proses feed forward untuk melakukan pengecekan terhadap gambar 

dan memberi keluaran jenis retakan yang diinginkan. 

 

3.3.4 Class Diagram 

Class Diagram atau Diagram Kelas adalah diagram UML yang 

menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu 

dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan method atau operasi. 

 

 

Gambar 3.11 Class diagram 
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Gambar di atas merupakan class diagram dari jaringan syaraf tiruan yang 

akan digunakan. Jaringan syaraf tiruan akan menjadi sebuah objek yaitu 

NeuralNetwork dan memiliki objek InputLayer, HiddenLayer dan OutputLayer 

seperti hubungan pada gambar di atas.  

 

3.3.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar obyek dan mengindikasikan komunikasi di antara obyek-obyek tersebut. 

Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh obyek-

obyek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Berikut adalah sequence 

diagram dari sistem untuk melakukan training pada jaringan syaraf tiruan. 

 

Gambar 3.12 Sequence diagram create network 

Pada gambar sequence diagram diatas, proses create network dimulai dari 

pengguna memilih menu create network. Kemudian aplikasi membuat jaringan 

syaraf tiruan baru. Setelah itu, melakukan inisialisasi pada output layer, hidden 

layer dan input layer. 
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Gambar 3.13 Sequence diagram load network 

Pada gambar sequence diagram diatas, proses load network dimulai dari 

pengguna memilih menu load network. Kemudian aplikasi membuat jaringan 

syaraf tiruan baru. Setelah itu, melakukan inisialisasi pada output layer, hidden 

layer dan input layer. 

 

Gambar 3.14 Sequence diagram open training image 

Pada sequence diagram di atas, proses diawali dengan melakukan pemilihan 

gambar dan melakukan image processing. Setelah itu, gambar ditampilkan dalam 

form open train image. Setelah itu, pengguna dapat mengisi target value yang 

isinya adalah jenis retakan. Kemudian, nama gambar dan target value dimasukkan 

ke dalam database. 
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Gambar 3.15 Sequence diagram open testing image 

Pada sequence diagram di atas, proses diawali dengan melakukan pemilihan 

gambar dan melakukan image processing. Setelah itu, gambar ditampilkan dalam 

form open test image. Setelah itu, pengguna dapat mengisi target value yang 

isinya adalah jenis retakan. Kemudian, nama gambar dan target value dimasukkan 

ke dalam database. 

 

Gambar 3.16 Sequence diagram start train 

Pada gambar sequence start train, proses diawali dengan memilih tombol 

start training untuk memanggil neural network. Selanjutnya, neural network 

melakukan set input yang berupa matrix gambar pada input layer dan set target 
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value pada output layer. Setelah itu, neural network akan melakukan panggilan 

pada hidden layer untuk menghitung node value pada hidden layer. Kemudian, 

hal yang sama juga dilakukan kepada output layer. Selanjutnya, neural network 

melakukan panggilan pada output layer dan hidden layer untuk menghitung error 

rate masing-masing. Setelah itu, neural network melakukan panggilan pada 

hidden layer dan input layer untuk menghitung suku perubahan bobot masing-

masing layer dan memperbaiki bobot pada masing-masing layer. Setelah itu, 

melakukan perhitungan terhadap akurasi untuk menebak testing data. Jaringan 

syaraf tiruan mengirimkan akurasi kepada pengguna. 

 

Gambar 3.17 Sequence diagram start batch train 

Pada gambar sequence start batch train, proses diawali dengan memilih 

tombol start training untuk memanggil neural network. Selanjutnya, neural 

network melakukan set input yang berupa matrix gambar pada input layer dan set 

target value pada output layer. Setelah itu, neural network akan melakukan 
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panggilan pada hidden layer untuk menghitung node value pada hidden layer. 

Kemudian, hal yang sama juga dilakukan kepada output layer. Selanjutnya, neural 

network melakukan panggilan pada output layer dan hidden layer untuk 

menghitung error rate masing-masing. Setelah itu, neural network melakukan 

panggilan pada hidden layer dan input layer untuk menghitung suku perubahan 

bobot masing-masing layer dan memperbaiki bobot pada masing-masing layer. 

Setelah itu, melakukan perhitungan terhadap akurasi untuk menebak testing data. 

Jaringan syaraf tiruan mengirimkan akurasi kepada pengguna. 

 

Gambar 3.18 Sequence diagram testing 

Pada gambar di atas, proses testing dimulai dengan pengguna melakukan 

pemilihan gambar. Setelah itu, dilakukan image processing yang kemudian 

ditampilkan pada form testing. Setelah itu, apabila pengguna memilih generate, 

form testing akan memanggil jaringan syaraf tiruan, dan melakukan set input. 

Setelah itu, dilakukan proses feed forward yaitu menghitung nilai dari tiap hidden 

node dan output node. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai threshold. Setelah 
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itu, jaringan syaraf tiruan mengembalikan nilai threshold untuk dihitung dan 

menghasilkan keluaran jenis retakan. 

 

3.4 Perancangan Database  

Database yang digunakan oleh sistem adalah SQL Server. Tidak adanya tabel 

yang terhubung antara satu sama lain, membuat aplikasi ini tidak memiliki entity 

relationship diagram. Oleh karena itu, hanya disampaikan struktur tabel pada 

aplikasi ini. Terdapat dua buah tabel yang digunakan dalam aplikasi ini. Di bawah 

ini merupakan struktur tabel yang dibuat untuk mendukung proses aplikasi ini. 

1. Nama Tabel  : neurobject 

Fungsi  : menyimpan nama file dan target value dari gambar untuk 

training 

Tabel 3.1 Tabel neurobject 

 

2. Nama Tabel  : testobject 

Fungsi  : menyimpan nama file dan target value dari gambar untuk 

testing 

Tabel 3.2 Tabel testobject 

No Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan 

1 NamaFile Varchar 50 Nama File 

2 TargetValue Int  Target Value 

No Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan 

1 NamaFile Varchar  50 Nama File 

2 TargetValue Int  Target Value 
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3.5 Desain Antarmuka 

Pada bagian ini, ditampilkan beberapa sketsa antarmuka sistem dari sisi 

pengguna. 

3.5.1 Form Utama 

Form ini adalah form yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna 

mengakses sistem. Pengguna dapat membuat jaringan syaraf tiruan baru dengan 

create network, melakukan load jaringan yang sudah ada dengan load network, 

membuka dan memasukkan data training ke dalam database dengan open 

training image, membuka dan memasukkan data testing ke dalam database 

dengan open testing image, melakukan training dengan start training, melakukan 

testing dan melakukan batch training untuk mendapatkan akurasi yang optimal 

dengan start training to get accuracy. 

 

Gambar 3.19 Desain form utama 
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3.5.2 Form Create Network 

  

Gambar 3.20 Desain form create network 

Form ini dapat diakses apabila pengguna memilih menu create network. 

Form ini akan membuat jaringan syaraf tiruan baru dengan memasukkan jumlah 

hidden node yang diinginkan oleh pengguna. 

3.5.3 Form Open Training Image 

  

Gambar 3.21 Desain form open training image 

Form ini digunakan untuk menampilkan hasil threshold pada gambar dan 

mengisi nilai target value dengan memilih salah satu pilihan jenis retak dan 

menyimpan nama file dan target value ke dalam database. 
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3.5.4 Form Open Testing Image 

 

Gambar 3.22 Desain form testing image 

Form ini digunakan untuk menampilkan hasil threshold pada gambar dan 

mengisi nilai target value dengan memilih salah satu pilihan jenis retak dan 

menyimpan nama file dan target value ke dalam database. 

3.5.5 Form Start Train 

Form ini dapat diakses apabila pengguna telah membuat jaringan syaraf 

tiruan baru atau memilih untuk load jaringan yang sudah disimpan. Form ini 

digunakan untuk menampilkan hasil training sesuai dengan hidden node yang 

telah dibuat atau di-load.  
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Gambar 3.23 Desain form start train 

3.5.6 Form Testing 

 

Gambar 3.24 Desain form testing 

Form ini dapat diakses apabila pengguna telah membuat jaringan syaraf 

tiruan baru atau memilih untuk load jaringan yang sudah disimpan. Form ini 

digunakan untuk menampilkan hasil threshold gambar dan menebak jenis retakan 

yang diinginkan. 
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3.5.7 Form Batch Training 

 

Gambar 3.25 Desain form batch training 

Form ini digunakan untuk melakukan pencarian akurasi dengan jumlah 

hidden node yang berbeda-beda. Apabila tombol start batch training ditekan, 

maka program akan melakukan proses looping tidak terhingga hingga pengguna 

menekan tombol stop. 
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