
 
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu besar yang menjadi bahasan 
utama di dunia. Salah satu komponen yang terkait dari isu tersebut adalah 
penyediaan data pertanian. Pada tahun 2018, surplus produksi beras mencapai 
2,85 juta ton tetapi pada saat yang sama impor beras mencapai 2,25 juta ton. 
Overestimasi pada data produksi padi dapat bersumber dari data produktivitas dan 
luas panen. Hal ini mendorong adanya upaya pemantauan fase pertumbuhan padi 
agar dapat memprediksi produksi beras dengan lebih akurat. 

Salah satu instansi pemerintahan yang melakukan pemantauan fase tumbuh 
padi, khususnya panen adalah BPS. Metode alternatif yang kini tengah 
dikembangkan oleh BPS adalah kerangka sampel area (KSA). Unit sampling KSA 
berupa area berukuran 300m × 300m. Sejumlah sampel diambil secara acak untuk 
diamati fase pertumbuhan padinya setiap bulan. Pada metode KSA, sudah 
diterapkan kaidah statistika untuk pengambilan sampel dan estimasinya sehingga 
kualitas data yang dihasilkan tinggi (Triscowati 2019). Kelemahan dari metode ini 
adalah membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama karena harus 
mengamati titik sampel pada lahan sawah setiap bulannya. Penggunaan citra 
resolusi tinggi dapat menjelaskan informasi yang lebih detail mengenai lahan 
sawah yang memiliki fase tumbuh berbeda-beda. Jadi, pengamatan pada titik KSA 
tidak perlu dilakukan setiap bulan. 

Dewasa ini, perkembangan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) 
yang menggunakan satelit memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat 
diakses secara cepat dan gratis, periode ulang perekaman daerah yang sama, 
daerah cakupannya luas, serta kombinasi kanalnya (band). Contoh data 
penginderaan jauh adalah citra Landsat-8 yang memiliki resolusi lebih baik dari 
citra landsat sebelumnya. Citra Landsat-8 telah diluncurkan pada tahun 2013 yang 
hingga saat ini telah merekam hampir seluruh kawasan di muka bumi secara terus 
menerus (Irons 2016). Citra Landsat-8 merupakan citra satelit dengan cakupan 
daerah yang luas dan memiliki resolusi spasial sebesar 30 m yang dapat 
digunakan untuk kajian dengan skala regional, setara dengan wilayah kabupaten. 
Citra Landsat-8 memiliki resolusi temporal yaitu setiap 16 hari.  

Penggunaan teknologi dengan memanfaatkan citra Landsat-8 sudah mulai 
dimanfaatkan untuk berbagai bidang, antara lain untuk perkiraan cuaca, peramalan 
tanaman, penelitian sumberdaya mineral dan berbagai bidang terapan lainnya. 
Data – data yang dihasilkan dari citra Landsat-8 berupa data digital yang dapat 
digunakan sesuai dengan bidang kajian yang diinginkan. Dibidang pertanian, citra 
satelit digunakan model pertumbuhan padi (Parsa & Dirgahayu 2013; Parsa et al. 
2017), land cover classification (Kussul et al. 2017; Tong et al. 2018), crop type 
classification (Azar et al. 2016; Asgarian et al. 2016),  crop yield estimation (You 
et al. 2017),  paddy rice mapping (Zhang et al. 2018; Qiu et al. 2017).  

Citra Landsat-8 memiliki 2 sensor yaitu Onboard Operation Land Imager 
(OLI) yang terdiri dari 9 band termasuk band pankromatik beresolusi tinggi dan 
Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan 2 band termal. Citra Landsat-8 juga 
mengalami peningkatan sensitifitas landsat, semula tiap pixel memiliki 
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kuantifikasi 8 bit sekarang menjadi 12 bit. Hal ini akan membuat tampilan citra 
menjadi lebih halus, baik pada band multispektral maupun pankromatik. Ketika 
analisis dilakukan terhadap semua pixelnya, jumlah data menjadi besar dan tidak 
terstruktur. Penggunaan metode deep learning untuk data citra skala besar telah 
menyebabkan peningkatan yang ditandai dalam tugas – tugas visi komputer dasar 
seperti deteksi objek dan klasifikasi (Jean et al. 2016).  

Pada penelitian ini akan digunakan metode deep learning untuk 
mengklasifikasikan tanaman padi berdasarkan citra Landsat-8. Metode deep 
learning dapat mempelajari beberapa lapisan fitur secara hirarki dan membentuk 
representasi fitur dari data input, sehingga tidak perlu lagi mendefinisikan ciri dan 
proses segmentasi pada citra Landsat-8. Deep Learning akan membuat jaringan 
neuron buatan yang dirancang secara berlapis-lapis untuk melakukan klasifikasi 
perintah yang diinput hingga akhirnya menghasilkan output. 

Algoritma CNN mampu melakukan proses pembelajaran mandiri untuk 
pengenalan objek, ekstrasi objek dan klasifikasi serta dapat diterapkan pada citra 
resolusi tinggi yang memiliki model distribusi nonparametrik (Zhang et al. 2018). 
Yalcin & Razavi (2016) membandingkan metode Convolutional Neural Network 
(CNN) dengan metode Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi tanaman 
padi. Penelitian tersebut menggunakan foto objek tanaman padi yang dipotret dari 
samping. Hasil penelitian tersebut menunjukkan metode CNN dapat melakukan 
klasifikasi lebih baik dari pada metode SVM.  

Penelitian sebelumnya yang menggunakan data Landsat-8 dilakukan oleh 
Hidayat (2020) mengenai pendugaan pertumbuhan umur padi dengan tiga metode 
pemodelan klasifikasi, yaitu Rotation Forest, Random Forest dan AdaBoost 
berdasarkan citra Landsat-8. Hasil dari penelitian tersebut adalah metode Rotation 
Forest dapat digunakan dalam menduga usia padi karena lebih unggul 
dibandingkan dengan kedua metode lainnya. Pada penelitian ini dilakukan 
klasifikasi terhadap data Landsat-8 dengan menggunakan metode deep learning 
serta algoritma yang diterapkan adalah Convolutional Neural Network. Perbedaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) terletak pada data inputnya. 
Penelitian tersebut menggunakan data numerik (yang dihasilkan dari mengekstrak 
citra Landsat-8), sedangkan penelitian ini menggunakan citra langsung sebagai 
data inputnya. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan fase pertumbuhan padi 
berdasarkan citra Landsat-8 dengan algoritma convolutional neural network dan 
mengevaluasi kebaikan model klasifikasinya dengan confusion matrix. 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan citra Landsat-8 
yang diunduh secara gratis melalui google earth engine. Pada citra Landsat-8 
tersebut terdapat gangguan awan, seperti tutupan awan dan bayangannya. Citra 
Landsat-8 kemudian diubah ukurannya menjadi 32 × 32 pixel karena performa 
laptop, agar proses komputasi menjadi lebih cepat. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 
informasi tentang bumi dari radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau 
dipancarkan dari permukaan bumi. Data penginderaan jauh berbentuk citra. Citra 
adalah gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa gambar foto. Citra 
menggambarkan objek, daerah dan gejala dipermukaan bumi dengan wujud dan 
letaknya yang mirip dengan permukaan di bumi (Sutanto 1986). 

Penelitian yang memanfaatkan teknologi penginderaan jauh sudah banyak 
dilakukan. Teknologi ini mampu mengatasi permasalahan pengukuran data untuk 
informasi yang cepat dan akurat. Maspiyanti et al. (2013) membentuk model 
klasifikasi fase pertumbuhan padi berdasarkan citra hiperspektral menggunakan 4 
fitur. Diperoleh akurasi sebesar 84,42%. Vitasari et al. (2017) menduga produksi 
dan indeks vegetasi tanaman padi berdasarkan citra Landsat-8. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah diperoleh overall accuracy sebesar 73,01% dan indeks 
vegetasi terbaik dalam menduga produksi pada tingkat varietas adalah visible 
atmospherically resistant index. Triscowati (2019) melakukan klasifikasi fase 
pertumbuhan padi berdasarkan citra Landsat-8 pada daerah Kabupaten 
Banyuwangi dengan mengkombinasikan beberapa fitur dasar. Model klasifikasi 
terbaik diperoleh ketika fitur ditingkatkan sampai 4 periode. Model tersebut 
menghasilkan akurasi sebesar sebesar 73,60%. Penelitian yang dilakukan oleh 
Marsuhandi et al. (2020) mengenai prediksi luas panen padi pada daerah Kabupaten 
Brebes, menghasilkan akurasi sebesar 80,62%. Menurut Wijayanto (2020) metode 
penginderaan jauh memiliki beberapa permasalahan, seperti seringkali ada tutupan 
awan, petak lahan yang kecil – kecil dan campuran tanam dalam satu lahan. Kondisi 
tersebut akan mengurangi tingkat akurasi dari perkiraan hasil prediksi.  

Landsat-8 adalah salah satu satelit yang diluncurkan untuk melakukan 
pemantauan bumi. Landsat-8 terdiri dari 2 sensor, yaitu Operational Land Image 
(OLI) dan sensor Thermar Infrared Sensor (TIRS). Setiap band dalam citra satelit 
akan menghasilkan nilai reflektansi yang berbeda antar lokasi. Berikut adalah 
band yang digunakan pada penelitian ini (Data User Handbook, USGS 2018): 
Tabel 1 Jenis dan kegunaan band Landsat-8 
Nama Band Panjang Gelombang 

(µm) 
Resolusi 

(m) 
Aplikasi Band 

Coastal 0,43 – 0,45 30 Studi pesisir dan aerosol 
Blue 0,45 – 0,51 30 Pemetaan batimetri, membedakan 

tanah dari vegetasi dan deciduous 
dari vegetasi konifera 

Green 0,53 – 0,59 30 Menekankan puncak vegetasi  
Red 0,64 – 0,67 30 Membedakan lereng vegetasi 
NIR 0,85 – 0,88 30 Menekankan konten biomassa dan 

garis pantai 
SWIR 1 1,57 – 1,65 30 Diskriminasi kadar air tanah dan 

tumbuhan, menembus awan tipis 
SWIR 2 2,11 – 2,29 30 Peningkatan kadar air tanah dan 

vegetasi dan penetrasi awan tipis 
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Menurut Triscowati dalam Wijayanto (2020), terdapat beberapa kelemahan dari 
citra Landsat-8, seperti citra satelitenya tidak tembus awan. Jika ingin 
meningkatkan keakuratan model perlu penambahan citra Sentinel-1 yang tembus 
atau bebas awan ataupun citra Sentinel-2 dengan periode per 5 hari dengan 
keakuratan pixel 10m × 10m. 

2.2 Convolutional Neural Network 

Convolutional neural network (CNN) merupakan salah satu metode deep 
learning karena kedalaman jaringan yang tinggi dan diaplikasikan pada data citra. 
CNN digunakan untuk melakukan klasifikasi data citra yang berlabel dengan 
menggunakan metode supervised learning yang cara kerjanya adalah terdapat data 
yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan sehingga tujuan dari metode 
ini yaitu mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Pada CNN setiap 
neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, sehingga metode ini cocok 
untuk pemrosesan dengan input berupa citra (Maggiori et al. 2016). Secara umum, 
arsitektur convolutional neural network ditunjukkan pada gambar 1 (Krizhevsky 
et al. 2012) yang digunakan oleh Alex Krizhevsky.  

Pada gambar 1, input dari CNN berupa data citra dengan tahap pertama pada 
feature learning adalah konvolusi. Konvolusi dilakukan dengan menggunakan 
kernel dengan ukuran tertentu. Output dari tahap ini kemudian dikenakan fungsi 
aktivasi tanh atau Rectifier Linear Unit (ReLU). Output dari fungsi aktivasi 
kemudian melalui proses pooling. Output dari proses pooling adalah citra yang 
telah berkurang ukurannya, tergantung dari operasi pooling yang digunakan. 
Tahap kedua adalah classification. Fitur lapisan klasifikasi terdiri dari sebuah fully 
connected layer dan lapisan tersebut tersusun atas neuron yang terkoneksi secara 
penuh (fully connected) dengan lapisan lainnya. Lapisan ini menerima input dari 
hasil keluaran lapisan ekstrasi fitur citra berupa matriks kemudian ditransformasi 
menjadi bentuk vektor. Output pada lapisan ini terhubung dengan lapisan keluaran 
softmax yang memberikan nilai probabilitas untuk setiap kelas atau sebuah vektor 
yang setiap nilainya mewakili kemungkinan data masukan termasuk ke dalam 
kelas tertentu (Guidici & Clark 2017). 

 
Gambar 1 Arsitektur convolutional neural network model Alexnet 

Kemudian akan diperoleh hasil klasifikasi dan akurasi. Menurut Gorunescu 
(2011) berikut adalah tingkatan nilai akurasi: 

a. Nilai akurasi sebesar 0,90-1,00 berarti excellent classification. 
b. Nilai akurasi sebesar 0,80-0,90 berarti good classification. 
c. Nilai akurasi sebesar 0,70-0,80 berarti fair classification. 
d. Nilai akurasi sebesar 0,60-0,70 berarti poor classification. 
e. Nilai akurasi sebesar 0,50-0,60 berarti failure 
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2.2.1 Operasi Konvolusi 

Operasi konvolusi adalah perkalian antara data input dengan kernel. 
Misalnya input x merupakan data yang berbentuk array multidimensi dan 
kernel w adalah parameter yang berbentuk array multidimensi. Semua nilai 
input dan kernel harus disimpan sebelum pemrosesan, maka nilai input dan 
kernel dianggap 0 disemua komponen kecuali komponen yang disimpan. 
Maka penjumlahan yang didapatkan adalah bukan penjumlahan tak 
berhingga tetapi banyaknya input array (Gonzales & Woods 2008). Output 
dari operasi konvolusi disebut dengan feature map. 

Pada pengolahan citra, operasi konvolusi dipahami dengan 
menggerakkan suatu kernel W berukuran "#$ pada citra % berukuran &#'. 
Kemudian mengambil jumlah dari perkalian nilai citra dan kernel tersebut 
(Gonzales & Woods 2008). Operasi konvolusi pada citra  % ∈ R!"#, dengan 
kernel * ∈ R$"%, dinyatakan dalam persamaan berikut: 

 

(% ∗ *)[&, '] = 2 2%[& + ", ' + $]*[", $]	

%&'

()*

$&'

+)*
 

& = 0,… ,7 − 1	; ' = 0,… ,* − 1 
Keterangan: 
(% ∗ *)(&,	')		= feature map  
%	 									= matriks input 
*	 = matriks kernel 

", $	 = jumlah ukuran kernel 

*,7	 = width, height (ukuran citra input)        
Ukuran citra hasil operasi konvolusi akan berkurang dibandingkan 

dengan citra awal. Jika citra awal berukuran 32 × 32 pixel dilakukan operasi 
konvolusi dengan ukuran kernel 3×3 maka ukuran akhir citra tersebut 
menjadi (32-3+1) ×  (32-3+1)= 30×30. Berikut adalah persamaan yang 
digunakan: 

           ;<=>?$#,-./01(21/3-. =	;<=>?$,!,/ − @&ABC>D&EC + 1   
 

 
Gambar 2 Ilustrasi operasi konvolusi (Goodfellow et al. 2016) 
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Gambar 2 merupakan ilustrasi operasi konvolusi pada citra, yang 
merupakan array dua dimensi % dengan bobot pada kernel *	(dua dimensi). 
Pada gambar tersebut, citra berukuran 4 × 3 dikonvolusi dengan 
menggunakan kernel berukuran 2 × 2. Citra yang dihasilkan adalah 
berukuran 3 × 2. Elemen pertama pada citra hasil konvolusi adalah 
merupakan jumlah dari perkalian bobot kernel dengan nilai citra yang 
bersangkutan. 
2.2.2 Fungsi Aktivasi  

Fungsi aktivasi merupakan sebuah fungsi yang menentukan aktif 
tidaknya neuron. Fungsi aktivasi akan mengubah persamaan linear 
kombinasi input dan bobot kernel menjadi persamaan non-linear. Fungsi 
aktivasi harus non-linear dan kontinu terdiferensiasi. Contoh fungsi aktivasi 
yang populer adalah rectified linear unit (ReLu), fungsi sigmoid dan fungsi 
hyperbolic tangent (Tanh). Fungsi Tanh merupakan fungsi terpusat dititik 0 
dengan rentang nilai -1 hingga 1 (Gonzales & Woods 2008). 

 
Gambar 3 Representasi fungsi tanh 

2.2.3 Operasi Pooling 

Pooling atau subsampling adalah pengurangan ukuran matriks dengan 
cara mereduksi matriksnya. Pada model CNN, lapisan pooling biasanya 
disisipkan secara teratur setelah beberapa lapisan konvolusi. Terdapat dua 
macam pooling yang sering digunakan yaitu average pooling dan max-
pooling. Dalam average pooling, nilai yang diambil adalah nilai rata-rata, 
sementara pada max pooling, nilai yang diambil adalah nilai maksimal 
(Bejiga et al. 2017). Hal ini ditunjukkan pada gambar 4 menunjukkan 
operasi max-pooling 2×2. 

 
Gambar 4 Ilustrasi operasi pooling 
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Output dari proses pooling adalah matriks dengan dimensi yang lebih 
kecil dibanding dengan matriks awal. Operasi konvolusi dan pooling 
dilakukan beberapa kali sehingga didapatkan peta fitur dengan ukuran yang 
dikehendaki. Peta fitur tersebut akan menjadi input bagi fully connected 
layer (Springenberg et al. 2015). 

2.2.4 Fully Connected Layer 

Fully-connected layer merupakan lapisan dimana seluruh neuron dari 
lapisan sebelumnya terhubung dengan neuron pada lapisan selanjutnya 
seperti halnya jaringan syaraf tiruan biasa. Setiap aktivasi dari lapisan 
sebelumnya perlu diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat 
dihubungkan ke semua neuron di lapisan fully connected. Oleh karena itu, 
dilakukan flatten untuk mengubah bentuk matriks menjadi vektor (Albelwi 
& Mahmood 2017). Persamaan proses fully-connected layer adalah sebagai 
berikut: 

ŷ0=	G* +	∑ #.G.,0
(
.)* 	 ; < = 0,1,2, … , B	

Keterangan: 
Ĵ																																																																																																																																																 								= Output fully connected layer 
G0	 = bias 
$		 = banyaknya data pada tiap unit 
#		 = nilai input dalam flatten 
G		 = bobot 
B		 = banyaknya target pada layer fully connected 

2.3 Evaluasi Model 

Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model agar 
dapat memberikan gambaran terhadap seberapa baik model tersebut dalam 
mengklasifikasikan data dengan benar. Harapannya adalah model mampu 
mengklasifikasi semua data set dengan benar, namun tidak semua system 
klasifikasi memiliki kinerja 100% benar. Fungsi confusion matrix merupakan 
table klasifikasi yang diperoleh dari jumlah ketepatan hasil prediksi dengan data 
aktual pada masing-masing data uji (Fawcett 2005). Ukuran kebaikan prediksi 
terdiri dari akurasi, sensitivitas dan spesifisitas. Ketiga nilai tersebut dapat 
dihitung dengan menggunakan confusion matrix. 
Tabel 2 Confusion matrix (Zhou et al. 2017) 

Kelas prediksi Kelas aktual 
A B C 

A True Positive 
(TP) A EBA ECA 

B EAB True Positive 
(TP) B ECB 

C EAC EBC True Positive 
(TP) C 
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Akurasi																		 =
TP5+TP6+TP7

(TP5+TP6+TP7) + ∑ ∑ E89:
5

:
5

 

Sensitivitas; 								=
TP5

TP5+FN5
 

Dalam hal ini FNA = EAB+EAC 

Spesifisitas; 									=
TN5

FP5+TN5
 

Dalam hal ini FPA = EBA+ECA 
       TNA  = (TPB+TPC) + EBC+ECB 

i. TPA adalah true positive, kondisi dimana nilai prediksi tepat 
memprediksi kelas A. 

ii. TNA adalah true negative, kondisi dimana nilai prediksi tepat 
memprediksi kelas diluar A. 

iii. FPA adalah false positive, kondisi dimana model memprediksikan kelas A 
namun aktualnya adalah kelas diluar A. 

iv. FNA adalah false negative, kondisi dimana model memprediksikan kelas 
diluar A namun aktualnya adalah kelas  A. 

Agresti (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi sensitivitas dan 
spesifisitas maka semakin baik hasil prediksi klasifikasi. Besarnya nilai 
sensitivitas dan spesifisitas juga bergantung pada titik potong (cut-point) yang 
digunakan untuk memisahkan kedua kategori kelas respon. Bisa jadi model yang 
didapatkan memiliki akurasi klasifikasi yang tinggi namun sensitivitas dan 
spesifisitas tidak seimbang ataupun sebaliknya model yang didapatkan memiliki 
akurasi klasifikasi yang rendah namun sensitivitas dan spesifisitas seimbang 
(Hosmer et al. 2013). 

Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran kebenaran atau keakuratan model 
dengan menggunakan nilai Kappa Index of Agreement (KIA). Kappa merupakan 
perbandingan nilai akurasi keseluruhan dengan akurasi yang diharapkan. Nilai 
kappa berkisar antara 0,1 – 1,0, dimana nilainya makin mendekati 1 artinya kelas 
hasil klasifikasi dengan kelas data uji semakin identik atau semakin akurat 
klasifikasinya. Berikut adalah tabel perhitungan nilai kappa (Cohen 1960): 
Tabel 3 Perhitungan nilai kappa 

 Kelas aktual Total 

Kelas 
prediksi 

P11 P12 P13 P1. 

P21 P22 P23 P2. 

P31 P23 P33 P3. 

Total P.1 P.2 P.3 1 

 

K =
P* − P<
1 − P<

 

Keterangan: 
P0 = P11+P22+P33 (proporsi unit dua rater yang sama) 
Pe = (P.1P1.)+(P.2P2.)+(P.3P3.) (proporsi yang diharapkan secara kebetulan) 
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Menurut Landis dan Koch, interpretasi dari Kappa Index of Agreement (Kundel & 
Polansky 2003) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4 Kategori interpretasi nilai kappa 

Nilai kappa Kategori 

<0 Sangat jelek 

0 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Kurang 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Baik 

0,81 – 1,00 Sangat baik 
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III METODE PENELITIAN 

3.1 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
meliputi: 
1. Citra Landsat-8 dari November 2015 – Maret 2017 area sawah PT. Sang 

Hyang Seri di Kabupaten Subang yang diunduh pada earthengine.google.com. 
Terdapat tiga fase pada penelitian yang dijadikan kelas data secara beurutan, 
yaitu fase vegetatif (1 hari - 60 hari), fase generatif (61 hari - 90 hari) dan fase 
pemasakan (91 hari - 120 hari). Periode Landsat-8 setiap 16 hari. 

2. Data realisasi tanam padi pada PT. Sang Hyang Seri di Kabupaten Subang dari 
November 2015 – Maret 2017 yang di teliti oleh PUSFATJA LAPAN. 

3. Data pendukung lainnya adalah shape file lahan baku sawah PT. Sang Hyang 
Seri di Kabupaten Subang. 

Berikut rincian ukuran pengamatan tiap kelas pada penelitian ini: 
Tabel 5 Jumlah pengamatan tiap kelas penelitian 

Kode Kelas Jumlah Sampel 
1 Fase Vegetatif 307 
2 Fase Generatif 110 
3 Fase Pemasakan 120 

 
3.2 Tahapan Penelitian 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan laptop toshiba processor 
intel core i5 CPU 64 bit RAM 2 GB. Software yang digunakan untuk pengolahan 
data adalah RStudio dengan package rgdal, gdalUtils, raster untuk memotong 
citra. Package MXNet untuk pemodelan dan package confusion matrix untuk 
memperoleh tabel confusion matrix yang akan digunakan untuk mengevaluasi 
model. Berdasarkan masalah dan teori yang sebelumnya sudah dipaparkan untuk 
memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian maka akan dilakukan 3 
tahap, yaitu tahap preprocessing data, tahap pemodelan dan tahap evaluasi. 
Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahap tersebut: 
1. Tahap preprocessing data 

a. Unduh citra Landsat-8 dari November 2015 – Maret 2017 area sawah PT. 
Sang Hyang Seri di Kabupaten Subang melalui google earth engine (GEE). 

b. Citra yang diunduh adalah citra yang sudah dikoreksi geometrik dan 
radiometrik, yaitu LC08/C01/T1_SR. Setiap citra Landsat-8 terdiri dari 
band 1 sampai band 7. 

c. Clipping (potong) citra Landsat-8 sesuai blok sawah dengan menggunakan 
peta SHP di software R. Pada sawah PT. Sang Hyang Seri terdiri dari 194 
blok sawah. Tujuan dari clipping adalah agar mendapatkan data umur padi 
pada tiap blok sawah untuk dijadikan data kelas. Penelitian ini 
menggunakan 45 citra Landsat-8, jika dilakukan pemotongan citra 
berdasarkan 194 blok sawah maka akan didapatkan sebanyak 8730 citra. 
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d. Cocokkan 8730 citra dengan data realisasi tanam yang diteliti oleh 
PUSFATJA LAPAN sehingga didapatkan data kelas fase tumbuh padi 
berdasarkan umurnya sebanyak 2083 citra.  

e. Lakukan pemeriksaan kewajaran data untuk membuang data NA karena 
tutupan awan. Jadi, data yang siap dijadikan data input penelitian sebanyak 
507 data citra yang rinciannya terdapat pada tabel 5. 

f. Ubah ukuran citra menjadi 32×32 pixel. 
2. Tahap pemodelan 

a. Bagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20. 
b. Latih model convolutional neural network dengan data latih dan evaluasi 

model dengan data uji. 
c. Lakukan eksperimen pada hyperparameter epoch untuk mendapatkan hasil 

yang optimal. 
3. Tahap evaluasi 

a. Hitung confusion matrix. Lihat nilai akurasi dan telusuri pola kesalahan 
klasifikasi antar kelas. 

b. Hitung juga nilai sensitivitas dan spesifisitas serta nilai kappa untuk 
mengetahui seberapa cocok metode dengan data yang digunakan. 

 
Gambar 5 Diagram alir penelitian 
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3.3 Arsitektur CNN 

Pada penelitian ini digunakan parameter bobot dan bias. Nilai bobot 
digunakan untuk mengalikan nilai input data. Bobot ini terletak pada lapisan 
konvolusi. Pada model convolutional neural network bobot dikenal dengan filter. 
Berikut adalah arsitektur yang digunakan pada penelitian ini: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6 Arsitektur CNN penelitian 

Data input berupa citra dengan ukuran 32×32 pixel diolah ke dalam lapisan 
konvolusi untuk mendapatkan pola atau ciri citra yang dikenali oleh sistem.  Hasil 
dari lapisan konvolusi dan pooling akan ditransformasi menjadi bentuk vektor 
pada proses flatten. Kemudian vektor tersebut akan diolah pada lapisan fully 
connected dengan menerapkan algoritma backpropagation untuk memperoleh 
bobot terbaik sehingga peluang klasifikasi untuk setiap jenis citra Landsat-8 dapat 
dihitung dengan menggunakan fungui softmax. Pada penelitian ini digunakan 2 
lapisan konvolusi, fungsi aktivasi tanh, 2 lapisan pooling, 2 lapisan fully 
connected dan fungsi softmax. Adapun hyperparameter yang tetap antara lain: 
1. Hyperparameter pada lapisan konvolusi 

a. Ukuran kernel filter sebesar 3×3 untuk lapisan konvolusi 1 dan 2×2 untuk 
lapisan konvolusi 2. 

b. Jumlah neuron pada setiap lapisan 20. 
c. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah tanh. 
d. Stride berukuran 2. 

2. Hyperparameter pada lapisan pooling 
a. Jenis pooling yang digunakan adalah max pooling. 
b. Ukuran kernel sebesar 2×2. 
c. Stride berukuran 2. 

3. Hyperparameter pada lapisan fully connected 
a. Jumlah neuron sebanyak 50 untuk lapisan fully connected 1 dan 3 untuk 

lapisan fully connected 2. 
b. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah tanh dan softmax pada lapisan 

terakhir. 
c. Hyperparameter pembentukan model. 
d. Optimizer yang digunakan adalah Adam. 
e. Array batch size sebanyak 100. 
f. Jumlah epoch sebanyak 10, 30 dan 50 

 
  

 
a
 

a

Fase Vegetatif 

Fase Generatif 

Fase Pemasakan 

Input 
32x32 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pembentukan Data 

PT. Sang Hyang Seri merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bergerak dibidang pertanian, seperti penyediaan sarana produksi, 
pengolahan hasil pertanian serta penelitian dan pengambangan. Penelitian ini 
berlokasi pada wilayah kerja PT. Sang Hyang Seri, Sukamandi, Kabupaten 
Subang. Pada data penginderaan jauh seperti Landsat-8, salah satu tantangan 
utamanya adalah gangguan atmosfer dalam bentuk awan dan haze. Gangguan 
awan (tutupan awan dan bayangannya) tidak dapat diperbaiki pada umumnya. 
Gangguan ini direpresentasikan sebagai missing data. Kabupaten Subang 
merupakan daerah yang berawan. Jika area yang terdapat tutupan awan dan 
bayangannya dihilangkan maka cukup banyak citra Landsat-8 yang hilang setiap 
periodenya. Tutupan awan tersebut berada pada titik koordinat yang berbeda-beda.  
Berikut contoh tampilan Landsat-8 di area sawah PT. Sang Hyang Seri Kabupaten 
Subang. 

 
Gambar 7 Tampilan Landsat-8 PT. Sang Hyang Seri di Kabupaten Subang 

Periode 1 Agustus 2016 

Pada penelitian ini, digunakan 7 layer untuk satu periode citra Landsat-8 
yang mewakil band 1 – band 7. Setelah diperoleh data citra Landsat-8 dan shape 
file lahan baku sawah PT. Sang Hyang Seri maka dilakukan pre-processing data, 
yaitu memotong citra Landsat-8 sesuai shape file lahan baku sawah PT. Sang 
Hyang Seri. Hasil dari proses tersebut adalah potongan citra Landsat-8 perblok 
sawah yang nantinya akan dijadikan data input penelitian. Tahap selanjutnya 
adalah mengubah ukuran citra menjadi 32×32 pixel. Hal ini dilakukan dengan 
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tujuan agar lebih memudahkan dan mempercepat proses komputasi karena jika 
menggunakan citra yang berukuran original, pemrosesan citra akan berlangsung 
sangat lama. Mengubah ukuran citra tidak menghilangkan informasi dari citra 
tersebut. Gambar 8 merupakan salah contoh citra hasil pre-processing untuk kelas 
vegetatif yang diperbesar. 

 
Gambar 8 Contoh hasil pre-processing data 

4.2 Eksperimen Hyperparameter 

Eksperimen pada hyperparameter dilakukan pada nilai epoch. Epoch 
merupakan banyaknya iterasi yang dilakukan model untuk dilatih. Nilai epoch 
yang terlalu kecil dapat menyebabkan model underfitting dan sebaliknya, nilai 
epoch yang terlalu besar dapat mengakibatkan model overfitting. Jadi, diperlukan 
eksperimen untuk mendapatkan nilai epoch yang optimal. Eksperimen ini 
dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan dengan menggunakan 10 
epoch, tahap kedua menggunakan 30 epoch dan tahap terakhir menggunakan 50 
epoch. Berikut adalah perbandingan confusion matrix antara ketiga tahap tersebut: 
Tabel 6 Confussion matrix eksperimen hyperparameter 

Epoch Prediksi Aktual Akurasi (%) 1 2 3 
 1 40 5 6 

64,48% 10 2 17 10 3 
 3 4 7 15 
      

30 
1 48 4 2 

72,89% 2 10 14 6 
3 3 4 16 

      

50 
1 51 4 0 

80,37% 2 3 16 5 
3 7 2 19 

 
Eksperimen pada tahap pertama menggunakan 10 epoch dan menghasilkan 

akurasi data uji sebesar 64,48%. Data uji sebanyak 107 citra hanya dapat 
diklasifikasikan benar sebanyak 65 data saja. Kesalahan klasifikasi masih banyak 
terjadi pada kelas generative. Pada kelas vegetatif dan pemasakan model sudah 
mampu mengklasifikasikan lebih dari setengah total sampel pada tiap-tiap kelas. 
Pada kelas generatif, dari 22 sampel data uji hanya 10 data yang diklasifikasikan 
dengan benar. Sisa 12 sampel diklasifikasikan salah pada kelas vegetatif sebanyak 
5 sampel dan pada kelas pemasakan sebanyak 7 sampel.  
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Eksperimen selanjutnya menambahkan epoch menjadi 30 epoch dan akurasi 
data uji meningkat menjadi 72,89%. Data uji sebanyak 107 citra diklasifikasikan 
benar sebanyak 78 sampel. Kenaikan jumlah sampel yang diklasifikasikan benar 
ini terjadi pada semua kelas terutama pada kelas vegetatif dan generatif. 
Kesalahan klasifikasi pada tiap kelas pun berkurang.  

Eksperimen terakhir dengan menggunakan 50 epoch. Pola yang sama ketika 
nilai epoch ditambahkan, akurasi klasifikasi data uji meningkat menjadi 80,37%. 
Model CNN mampu mengklasifikasikan sebanyak 86 sampel secara benar dari 
107 sampel. Kesalahan klasifikasi pada kelas vegetatif, kelas generatif, dan kelas 
pemasakan semakin berkurang. Jadi, untuk mendapatkan akurasi tertinggi dengan 
hyperparameter epoch yang optimal adalah dengan menggunakan 50 epoch. 
Berikut grafik akurasinya: 

 
Gambar 9 Plot akurasi untuk epoch 50 

Penelitian ini menggunakan data kelas yang tidak seimbang, maka selain 
akurasi, sensitivitas dan spesifisitas juga digunakan untuk mengevaluasi model. 
Berdasarkan tabel 6 untuk epoch 50, diperoleh nilai sensitivitas dan spesifisitas 
pada tabel 7. Kelas vegetatif menghasilkan nilai sensitivitas dan spesifisitas yang 
paling besar bila dibandingkan dengan kelas generatif dan kelas pemasakan. Nilai 
sensitivtas terkecil berada pada kelas generatif, sedangkan untuk spesifisitas 
terkecil berada dikelas pemasakan. Total nilai sensitivitas sebesar 78,50% dan 
spesifisitas sebesar 90,35%. Nilai kappa yang dihasilkan metode CNN sebesar 
0,68, artinya kebenaran klasifikasinya tinggi atau masuk ke dalam kategori baik. 
Tabel 7 Nilai sensitivitas dan spesifisitas 

Kelas Sensitivitas (%) Spesifisitas (%) 
1 83,16 91,30 
2 72,72 90,59 
3 79,16 89,16 
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4.3 Perbandingan Model Convolutional Neural Network dengan Multiclass 
Rotation Forest 

Saat ini metode machine learning semakin populer karena dapat 
meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan metode klasifikasi klasik lainnya, 
sehingga dipenelitian ini juga membandingkan hasil klasifikasi dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2020) mengenai fase tumbuh padi pada 
daerah sawah PT. Sang Hyang Seri. Penelitian sebelumnya menggunakan 6 kelas 
untuk fase tumbuh padinya, pada tiap kelas memiliki selang waktu 20 hari. Tujuan 
penelitiannya untuk menemukan nilai akurasi terbaik dari teknik klasifikasi 
dengan terlebih dahulu menerapkan proses multiclass untuk umur padi, rekayasa 
fitur dan interaksi antar peubah band. Penelitian tersebut juga membandingkan 
ketiga metode machine learning, yaitu rotation forest, random forest dan 
adaboost. Hasil dari penelitian sebelumnya adalah metode rotation forest 
menghasilkan nilai akurasi, sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi 
dibandingkan kedua metode lainnya. Penjelasan lebih lengkap terdapat pada tesis 
di IPB repository dengan judul “Penduga Pertumbuhan Umur Padi dengan 
Pemodelan Klasifikasi Multiclass Rotation Forest Pada Citra Landsat-8”.  

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 
data input yang digunakan. Pada penelitian Hidayat (2020) digunakan data 
numerik (score band 1 – band 7) sebagai data inputnya. Data numerik tersebut 
diperoleh dengan cara mengekstrak nilai band 1 – band 7 dari citra Landsat-8. 
Penelitian ini menggunakan citra Landsat-8 langsung sebagai data inputnya. Citra 
Berikut perbandingan akurasi, sensitivitas dan spesifisitas model CNN dengan 
model rotation forest: 
Tabel 8 Perbandingan nilai ukuran kebaikan model 

Metode Akurasi Sensitivitas Spesifisitas 
Convolutional Neural Network 80,37% 78,50% 90,35% 
Rotation Forest* 70,57% 68,45% 99,23% 
Rotation Forest dengan interaksi*  75,29% 71,77% 99,06% 

(*Sumber: Tesis Hidayat (2020)) 

Akurasi model convolutional neural network lebih tinggi dibandingkan 
model rotation forest tanpa interkasi atau model rotation forest dengan interaksi 
antar peubah band. Hal ini karena model CNN akan mengekstrak sendiri nilai 
pixel dari setiap citra perband, lalu model akan memilih sendiri kombinasi fitur 
(band 1 – band 7) terbaik pembeda tanaman untuk membentuk model klasifikasi, 
sehingga seleksi fitur tidak dilakukan secara manual seperti model rotation forest. 
Sedikit yang menjadi perhatian adalah nilai spesifisitas. Model CNN 
menghasilkan nilai spesifisitas yang paling rendah jika dibandingkan dengan 
model rotation forest baik dengan interaksi antar peubah band ataupun tanpa 
interaksi. Berikut adalah nilai geometric mean dari ketiga model: 
Tabel 9 Perbandingan nilai ukuran kebaikan model 

Metode Geometric Mean 
Convolutional Neural Network 83,04 
Rotation Forest 78,26 
Rotation Forest dengan interaksi  81,19 
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Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai geometric mean. Geometric 
mean digunakan untuk membandingkan model klasifikasi dengan tiga kriteria 
yang sebelumnya telah didapat, yaitu akurasi, sensitivitas dan spesifisitas. Model 
klasifikasi dengan nilai geometric mean tertinggi adalah model terbaik. 
Berdasarkan tabel 9, model CNN menghasilkan nilai geometric mean terbesar, 
yaitu 83,04. Dapat disimpulkan bahwa model CNN lebih baik dari model rotation 
forest baik dengan interkasi antar peubah band atau tanpa interaksi, untuk 
mengklasifikasikan fase tumbuh padi berdasarkan citra Landsat-8 pada area sawah 
PT. Sang Hyang Seri. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dalam penelitian ini dilakukan eksperimen pada nilai hyperparameter epoch. 
Akurasi model CNN semakin tinggi dan kesalahan klasifikasi akan semakin 
berkurang jika menggunakan nilai epoch yang besar. Akurasi terbaik didapatkan 
sebesar 80,37% untuk 50 epoch. Model CNN juga menghasilkan nilai sensitivitas 
sebesar 78,50%, spesifisitas sebesar 90,35% dan nilai kappa sebesar 0,68. 
Penelitian ini juga membandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu 
pendugaan pertumbuhan umur padi dengan multiclass rotation forest. Diperoleh 
hasil bahwa model CNN baik digunakan untuk mengklasifikasikan fase tumbuh 
padi karena lebih unggul dibandingkan dengan metode multiclass rotation forest. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai geometric mean model CNN sebesar 
83,04 lebih tinggi dibandingkan dengan model multiclass rotation forest dengan 
interaksi antar peubah band sebesar 81,19 ataupun model rotation forest tanpa 
interaksi sebesar 78,26. 

5.2 Saran 

Beberapa fokus kajian yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya 
adalah menambah data sampel kelas minoritas (kelas yang jumlah sampelnya 
sedikit. Serta lokasi sawah yang lebih mendukung agar tidak banyak citra yang 
tertutup awan. Gunakan citra satelit lainnya yang bebas awan seperti citra 
Sentinel-1 ataupun citra Sentinel-2 dan citra berbayar. Kemudian dapat 
menggunakan metode deep learning lain yang telah dikembangkan seperti deep 
learning trabsferable atau reinforced deep learning yang tidak membutuhkan data 
sampel sebanyak metode deep learning biasa. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan 
untuk memprediksi hasil panen padi yang akan memberikan manfaat potensial 
bagi pemerintah dan lembaga statistik sebagai sumber data statistik pertanian yang 
murah dan terukur. 
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