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Abstrak 

 

Segmentasi merupakan salah satu jenis pemrosesan yang ada pada pengolahan citra digital, metode segmentasi 

yang didasarkan pada pendeteksian perubahan intensitas lokal yang tajam. Terdapat tiga jenis fitur gambar yang 

ada pada segmentasi yaitu titik, garis, dan tepi. Pada segmentasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu deteksi objek, 

deteksi semantik, dan deteksi instan. Segmentasi citra hewan dengan metode deep learning, yaitu convolutional 

neural network (CNN) dengan arsitektur U-Net. Convolutional neural network (CNN) adalah salah satu algoritma 

deep learning yang sangat populer pada masalah pengenalan citra, U-Net adalah salah satu jenis CNN yang biasa 

digunakan untuk segmentasi citra berjenis semantik. Segmentasi yang dilakukan akan bertipe segmentasi 

semantik, kemudian citra akan dibagi menjadi object dan non-object. Citra hewan akan melalui tahap normalisasi 

dan augmentasi sebelum digunakan untuk melatih model. Pada tahap testing, model akan digunakan untuk 

mengklasifikasikan citra sehingga menghasilkan output berupa tiga kelas yaitu hewan, tepi, dan bukan hewan 

maupun tepi. Output tersebut akan melalui tahap evaluasi dimana akan terdapat proses perhitungan akurasi. 

 

Kata kunci: segmentasi, citra, semantik, U-net, Convolutional neural network (CNN). 

 

 

ANIMAL IMAGE SEGMENTATION WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 

U-NET ARCHITECTURE 

 
Abstract 

 

Segmentation is one type of processing in digital image processing, a segmentation method based on the detection 

of sharp local intensity changes. There are three types of image features in segmentation  point, line, and edge. 

The segmentation is divided into three types object detection, semantic detection, and instance detection. Animal 

image segmentation using deep learning, namely convolutional neural network (CNN) with U-Net architecture. 

Convolutional neural network (CNN) is a deep learning algorithm that is very popular in image recognition 

problems, U-Net is a type of CNN commonly used for semantic image segmentation. The segmentation carried out 

will be of the type of semantic segmentation, then the image will be divided into object and non-object. The animal 

image will go through the normalization and augmentation stages before being used to train the model. At the 

testing stage, the model will be used to classify the image so that it produces output in the form of three classes, 

namely animal, edge, and neither animal nor edge. The output will go through an evaluation stage where there 

will be an accuracy calculation process. 

 

Keywords: segmentation, image, semantic, U-net, Convolutional neural network (CNN). 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Segmentasi citra merupakan salah satu 

pemrosesan yang paling sulit dalam pengolahan citra, 

akurasi segmentasi menentukan keberhasilan atau 

kegagalan prosedur analisis terkomputerisasi karena 

hal tersebut, perhatian besar harus diberikan untuk 

meningkatkan kemungkinan segmentasi yang akurat 

(Gonzalez dan Woods, 2008). 

Metode segmentasi yang didasarkan pada 

pendeteksian perubahan intensitas lokal yang tajam.  

Terdapat tiga jenis fitur gambar yang ada pada 

segmentasi yaitu titik, garis, dan tepi. Piksel tepi 

merupakan piksel di mana intensitas fungsi gambar 

berubah secara tiba-tiba, dan tepi yaitu kumpulan 

piksel tepi yang terhubung (Gonzalez dan Woods, 

2008). 

Segmentasi berbasis tepi adalah metode 

sekuensial. Gambar sebagai garis pindai. Ketika 

maksimum ditemui, pelacakan algoritma mencoba 

mengikuti gradien maksimum di sekitar objek hingga 

mencapai titik awal lagi. Kemudian maksimum 

berikutnya dalam gradien dicari. Sebagai segmentasi 
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berbasis wilayah, segmentasi berbasis tepi 

memperhitungkan bahwa suatu objek ditandai 

dengan piksel yang berdekatan (Pratt, 1994). 

Hasil dari setiap segmentasi gambar yang 

berhasil adalah pelabelan setiap piksel yang terletak 

di dalam segmen spesifik yang berbeda. Salah satu 

cara pelabelan adalah menambahkan ke setiap piksel 

gambar nomor label atau indeks segmennya. Metode 

yang lebih ringkas adalah dengan menentukan kontur 

tertutup dari setiap segmen. Jika perlu, teknik 

pengisian kontur dapat digunakan untuk memberi 

label pada setiap piksel dalam kontur (Varoslavskiy, 

1977). 

2. DATASET 

Dataset yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Oxford-IIIT pet. Dataset tersebut berisi 37 

kelas dengan sekitar 200 citra untuk tiap kelas, 

dengan total citra adalah 7349. Pembagian data latih 

dan uji memiliki rasio mendekati 50%. 

Alasan penggunaan dataset ini adalah adanya 

fitur segmentation_mask, yang berupa gambar hasil 

segmentasi yang tepat. Fitur tersebut akan digunakan 

untuk mengukur akurasi model percobaan ini. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini akan melaksanakan segmentasi 

citra hewan dengan metode deep learning, yaitu 

convolutional neural network (CNN) dengan 

arsitektur U-Net. Segmentasi yang dilakukan akan 

bertipe semantic segmentation, dimana citra akan 

dibagi menjadi object dan non-object. Percobaan 

pada penelitian ini menggunakan bantuan library 

TensorFlow. Penelitian akan dilaksanakan sesuai 

dengan diagram pada Gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian. 

 

Citra hewan akan melalui tahap normalisasi dan 

augmentasi sebelum digunakan untuk melatih model. 

Pada tahap testing, model akan digunakan untuk 

mengklasifikasikan citra sehingga menghasilkan 

output berupa 3 kelas, yaitu hewan, tepi, dan bukan 

hewan maupun tepi. Output tersebut akan melalui 

tahap evaluasi dimana akan terdapat proses 

perhitungan akurasi. 

 

3.1. Normalisasi 

Normalisasi merupakan tahap dalam 

pemrosesan citra yang merubah nilai pixel dengan 

cara membagi nilai pixel dengan angka 255 sehingga 

akan menghasilkan nilai diantara 0 dengan 1. 

 

3.2. Augmentasi 

Augmentasi adalah proses transformasi citra 

secara random, seperti rotasi, pergeseran, 

pemotongan, pembalikan, dll. Augmentasi digunakan 

untuk meningkatkan jumlah data latih dan 
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mengurangi kemungkinan terjadinya kasus 

overfitting. 

 

3.3. CNN 

Convolutional neural network (CNN) adalah 

salah satu algoritma deep learning yang sangat 

populer pada masalah pengenalan citra (Valueva et 

al., 2020). CNN terdiri dari layer input, setidaknya 

satu layer konvolusi, dan layer output. CNN mampu 

menangkap dependensi spasial dan temporal suatu 

gambar melalui operasi konvolusi dengan 

filter/kernel. 

 

3.4. U-Net 

U-Net adalah salah satu jenis CNN yang biasa 

digunakan untuk segmentasi citra berjenis semantic  

(Ronneberger, Fischer dan Brox, 2015). U-Net terdiri 

dari downsampler dan upsampler. Pada layer 

downsampler, terdapat dua 3x3 unpadded konvolusi, 

yang selanjutnya akan melalui fungsi aktivasi ReLU 

dan sebuah 2x2 layer maxpool dengan stride 2. Pada 

setiap tahap downsampling akan terjadi penggandaan 

fitur. Pada layer upsampler, terdapat proses 

upsampling diikuti sebuah 2x2 layer konvolusi yang 

akan membagi jumlah fitur menjadi dua, proses 

penggabungan fitur, dua 3x3 layer konvolusi, 

masing-masing dengan fungsi aktivasi ReLU. Layer 

terakhir berupa 1x1 layer konvolusi transposisi yang 

digunakan untuk mengubah 64 komponen vektor fitur 

menjadi 3 kelas. 

 

 
Gambar 3.2 Ilustrasi Model U-Net 

 

3.5. Evaluasi 

Penelitian ini menggunakan dataset Oxford-IIIT 

pet yang memiliki fitur segmentation_mask. Fitur 

tersebut merupakan gambar berupa hasil segmentasi 

yang tepat. Fitur tersebut digunakan untuk mengukur 

akurasi model pada percobaan ini. Selain akurasi, 

terdapat nilai loss, nilai loss validasi, dan akurasi 

validasi. Nilai loss validasi dan akurasi validasi 

digunakan untuk menentukan keefektifan model 

dalam proses pembelajaran. Terdapat 3 kemungkinan 

kasus: 

1. Nilai loss validasi meningkat dan akurasi 

validasi menurun menunjukkan kasus 

underfitting. 

2. Nilai loss validasi meningkat dan akurasi 

validasi juga meningkat menunjukkan kasus 

overfitting. 

3. Nilai loss validasi menurun dan akurasi 

validasi meningkat merupakan tanda bahwa 

model belajar dengan lancar. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model U-Net menghasilkan output berupa 

predicted mask. Beberapa contoh perbandingan citra 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Perbandingan Input, True Mask, Dan 

Predicted Mask 

No Input True Mask Predicted 

Mask 

1. 

   

2. 

  
 

3. 

   

 

 Berdasarkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 

4.1, dimana pada kolom input merupakan citra asli 

dari hewan yang meliputi anjing dan kucing. Pada 

kolom True Mask merupakan dataset yang digunakan 

yang bernama Oxford-IIIT pet. Dapat dilihat pada 

dataset sudah terdapat pembagian dengan 

menggunakan indikator warna yakni warna hitam, 

warna kuning dan warna hijau. Warna hitam 

merupakan indikator pada gambar hewan, warna 

kuning merupakan indikator pada pinggiran (border) 

gambar hewan sedangkan warna hijau merupakan 

indikator selain gambar hewan. Pada kolom Predicted 

Mask merupakan hasil dari segmentasi menggunakan 

U-Net.  
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Gambar 4.1 Grafik korelasi nilai loss dengan epoch 

 

Selain itu, terdapat perhitungan model 

validation (validasi model) yang merupakan proses 

menentukan seberapa ketepatan model yang sudah 

dibangun atau digunakan dalam membandingkan 

data hasil dengan data asli (real). Dapat dilihat pada 

gambar (sekian), perhitungan validasi model dengan 

jumlah epoch sebanyak 20 sesuai dengan jumlah 

lingkaran warna biru pada gambar.  

 

Tabel 4.2 Nilai evaluasi hasil 

Epo

ch 

Loss Accuracy Val_loss Val_Ac

curacy 

1 0.4942 0.7989 0.7102 0.7619 

2 0.2998 0.8775 0.3194 0.8767 

3 0.2771 0.8852 0.2875 0.8842 

4 0.2661 0.8889 0.2793  0.8879 

5 0.2555 0.8927 0.2739 0.8898 

6 0.2511 0.8940 0.2718 0.8911 

7 0.2447 0.8965 0.2691 0.8913 

8 0.2377 0.8988 0.2630 0.8939 

9 0.2336 0.9003 0.2653 0.8932 

10 0.2301 0.9016 0.2791 0.8870 

11 0.2227 0.9039 0.2614 0.8941 

12 0.2187 0.9054 0.2689 0.8910 

13 0.2149 0.9069 0.2674 0.8930 

14 0.2086 0.9094 0.2598 0.8966 

15 0.2085 0.9092 0.2577 0.8969 

16 0.2015 0.9119 0.2606 0.8978 

17 0.1962 0.9139 0.2832 0.8887 

18 0.1941 0.9146 0.2648 0.8943 

19 0.1876 0.9171  0.2719 0.8951 

20 0.1807 0.9198 0.2729 0.8948 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 

(sekian), nilai yang didapat pada nilai loss, nilai 

akurasi, nilai akurasi validasi dan nilai loss validasi 

pada setiap masing-masing epoch bernilai berbeda. 

Dapat dilihat bahwa nilai loss dan nilai loss validasi 

mengalami penurunan dari setiap epoch sedangkan 

pada nilai akurasi dan nilai akurasi validasi 

mengalami kenaikan pada setiap epoch.  

Berdasarkan penjelasan pada bab 3 bagian 

Evaluasi, dapat dikatakan bahwa model yang 

digunakan untuk melakukan segmentasi berjalan 

dengan lancar dengan tanda bahwa nilai loss validasi 

menurun dan nilai akurasi validasi meningkat dengan 

perolehan nilai akhir pada nilai loss validasi sebesar 

0,2729 (27,29%) dan nilai akurasi validasi sebesar 

0,8948 (89,48%) serta nilai akurasi sebesar 0,9198 

(91,98%). 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian segmentasi citra dengan 

menggunakan convolutional neural network (CNN) 

dengan arsitektur U-Net dapat ditarik kesimpulan: 

1. Arsitektur U-Net efektif dalam melakukan 

segmentasi citra gambar hewan dengan nilai 

akurasi sebesar 0.91 dengan epoch yang relatif 

kecil sebesar 20. 

2. Berdasarkan nilai loss validasi dan nilai akurasi 

validasi maka dapat disimpulkan bahwa model 

berjalan menjalankan proses pembelajaran 

dengan lancar. 
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