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ABSTRAK 

 
Ilmuwan  biologi  terutama  di  bidang  biodifersitas,  terus  melakukan  

penelitian  tentang  spesies  hewan yang ada di dunia.  salah satu hewan  yang 

spesiesnya memiliki  banyak variasi adalah  burung. Tiap jenis  burung memiliki  

perbedaan-perbedaan,  mulai  dari  bentuk  anggota  tubuhnya,  prilakunya,  

makanannya  hingga  suaranya. Ilmuwan  sering  juga  mengalami  kesulitan  untuk  

melakukan  pengamatan  di  alam.  Misalnya,  untuk  mengetahui spesies  burung  apa  

saja  yang  ada  di  suatu  daerah,  mereka  harus  hadir  di  suatu  wilayah,  dan  

menelusuri  setiap pelosok.  kadang  kala  kehadiran  mereka  di  tempat  tersebut  

dalam  jangka  waktu  lama,  malah  mengusik  burung yang ada, dan burung-burung 

malah pergi meninggalkan tempat, sebelum berhasil diamati. Salah satu cara untuk 

mendeteksi burung apa saja yang ada di suatu wilayah, tanpa harus mengusik 

keberadaan burung adalah dengan menggunakan alat bantu. Bisa dengan 

menggunakan kamera video untuk mengambil gambar lingkungan  sekitar, atau  

dengan  perekam  suara,  untuk  merekam atau mengambil gambar  burung  yang  ada  

di  sana.  Untuk  itu  penelitian  ini  ditujukan untuk membuat sebuah pengklasifikasi 

jenis burung berdasarkan gambar secara otomatis. Fitur yang digunakan  adalah 

dengan menggunakan Google Colaboratory sebagai pendeteksi jenis burung. Metode  

klasifikasi  yang  digunakan  adalah dengan menggunakan CNN (Convolutional 

Neural Network). Dari hasil klasifikasi 225 jenis burung, didapatkan hasil rata-rata 

akurasi terbaik sebesar 90.4%. 

Kata kunci : Deep Learning, CNN (Convolutional Neural Network), Jenis Burung, 

Google Colaboratory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Ilmuwan  biologi  terutama  di  bidang biodifersitas,  terus  melakukan  

penelitian  tentang spesies hewan yang ada di dunia. salah satu hewan yang  spesiesnya  

memiliki  banyak  variasi  adalah burung.  Tiap  jenis  burung  memiliki  perbedaan- 

perbedaan,  mulai  dari  bentuk  anggota  tubuhnya, prilakunya, makanannya hingga 

suaranya. Ilmuwan sering juga mengalami kesulitan untuk  melakukan pengamatan  di 

alam. Misalnya,  untuk  mengetahui spesies burung apa saja yang ada di  suatu daerah, 

mereka  harus  hadir  di  suatu  wilayah,  dan menelusuri setiap  pelosok. kadang  kala 

kehadiran mereka  di  tempat  tersebut  dalam  jangka  waktu lama,  malah  mengusik  

burung  yang  ada,  dan burung-burung malah pergi  meninggalkan  tempat, sebelum  

berhasil  diamati.  Salah  satu  cara  untuk mendeteksi  burung  apa  saja  yang  ada  di  

suatu wilayah, tanpa harus  mengusik keberadaan burung adalah  dengan  

menggunakan  alat  bantu.  Bisa dengan  menggunakan  kamera  untuk mengambil 

gambar lingkungan sekitar, atau dengan perekam suara, untuk  merekam suara burung  

yang ada di sana. Permasalahan  selanjutnya  adalah,  jika  kita menggunakan  kamera,  

maka  sistem  yang kita pasang juga harus bisa mengenali bahwa suatu jenis burung 

itu adalah  milik burung  spesies tertentu.  Untuk  itu  perlu  dibuat  sebuah  sistem 

dengan  menggunakan  algoritma  tertentu,  untuk mengenali  jenis   burung itu  dengan  

baik. (Setiawan, Cholissodin, & MP, 2016). 
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Melihat latar belakang tersebut, maka Peneliti membatasi masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu metode dalam 

pengolahan citra digital yaitu Machine DeepLeaning dan yang akan bisa  menjadi 

pendeteksi burng berdasarkan gambar 

 

1.2  Perumusan Masalah 

1 Bagaimana cara untuk mengenali jenis burung berdasarkan gambar ? 

2 Bagaimana cara menggunakan metode dan menganalisa hasil identifikasi 

jenis burung  ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

1. Bagaimana cara menganalisis akurasi dari jenis burung 

2. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan google collabSoftware yang 

digunaan adalah google colaboratory 

3. Citra yang diolah adalah citra berwarna format * .jpg. 

4. Citra diambil pada kondisi cerah 

5. Jumlah sampel yang akan dianalisis adalah rata-rata lebih dari 100 sampel 

per jenis 
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1.4  Tujuan 

1. Membangun aplikasi untuk mengenali jenis burung melalui pengolahan 

citra 

2. Mengenali jenis klasifikasi jenis burung  dengan metode Deep Learning 

(google colaboratory) dan menganalisa akurasi dari algoritma google 

collabs tersebut. 

1.5  Manfaat 

1. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat membantu dalam mendeteksi 

klasifikasi jenis burung  melalui gambar burung 

2. Menyelesaikan masalah-masalah khusus 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

2.1  Sejarah Singkat Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Di tengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan informasi 

semakin penting. Hasil suatu pembangunan sangat ditentukan oleh materi informasi 

yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang dicitakan oleh suatu pembangunan 

akan lebih mudah dicapai dengan kelengkapan informasi. Cepat atau lambatnya laju 

pembangunan ditentukan pula oleh kecepatan memperoleh informasi dan kecepatan 

menginformasikan kembali kepada yang berwenang. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 

komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi secara 

cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi canggih ini telah mulai menyentuh kehidupan 

kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat memacu laju 

pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut 

pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk mengelola informasi, dan 

pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga tersebut. 

Atas dasar pemikiran inilah, maka untuk pertama kalinya di wilayah Jawa 

Timur dibuka Pendidikan Tinggi Komputer, Akademi Komputer & Informatika 

Surabaya (AKIS) pada tanggal 30 April 1983 oleh Yayasan Putra Bhakti berdasarkan 

SK Yayasan Putra Bhakti No. 01/KPT/PB/III/1983. Tokoh pendirinya pada saat itu 
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adalah: 

1. Laksda. TNI (Purn) Mardiono 
 

2. Ir. Andrian A. T 
 

3. Ir. Handoko Anindyo 
 

4. Dra. Suzana Surojo 
 

5. Dra. Rosy Merianti, Ak 
 

Kemudian berdasarkan rapat BKLPTS tanggal 2-3 Maret 1984 

kepanjangan AKIS dirubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

Komputer Surabaya yang bertempat di jalan Ketintang Baru XIV/2. Tanggal 10 

Maret 1984 memperoleh Ijin Operasional penyelenggaraan program Diploma 

III Manajemen Informatika dengan surat keputusan nomor: 061/Q/1984 dari 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui Koordinator Kopertis 

Wilayah VII. 

Kemudian pada tanggal 19 Juni 1984 AKIS memperoleh status 

TERDAFTAR berdasar surat keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

(Dikti) nomor: 0274/O/1984 dan kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi 

Akademi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya. Berdasar SK 

 
 

Dirjen DIKTI nomor: 45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen 

Informatika dapat ditingkatkan menjadi DIAKUI. 

Waktu berlalu terus, kebutuhan akan informasi juga terus meningkat. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah 

Tinggi dengan membuka program studi Strata 1 dan Diploma III jurusan 
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Manajemen Informatika. Dan pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah 

menjadi STIKOM SURABAYA , singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika & Teknik Komputer Surabaya berdasarkan SK Yayasan Putra 

Bhakti nomor: 07/KPT/PB/03/86 yang selanjutnya memperoleh STATUS 

TERDAFTAR pada tanggal 25 Nopember 1986 berdasarkan Keputusan 

Mendikbud nomor: 0824/O/1986 dengan menyelenggarakan pendidikan S1 

dan D III Manajemen Informatika. Di samping itu STIKOM SURABAYA juga 

melakukan pembangunan gedung Kampus baru di jalan Kutisari 66 yang saat 

ini menjadi Kampus II STIKOM SURABAYA . Peresmian gedung tersebut 

dilakukan pada tanggal 11 Desember 1987 oleh Bapak Wahono Gubernur Jawa 

Timur pada saat itu. 

19 Juni 1984 AKIS membuka program DIII Manajemen Informatika. 20 

Maret 1986 AKIS membuka program S1 Manajemen Informatika. 30 Maret 

1986 AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & 

Teknik Komputer Surabaya (STIKOM SURABAYA ). Pada 1990 membuka 

bidang studi DI Program Studi Komputer Keuangan / Perbankan. 1 Januari 

1992 membuka Program S1 jurusan Teknik Komputer. Pada 13 Agustus 2003, 

Program Studi Strata 1 Teknik Komputer berubah nama menjadi Program Studi 

Strata 1 Sistem Komputer. 

 
 

1 November 1994 membuka program studi DI Komputer Grafik 

Multimedia. 12 Mei 1998 STIKOM SURABAYA membuka tiga program 

pendidikan baru sekaligus, yaitu: DIII bidang studi Sekretari Berbasis 
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Komputer. Pada 16 Januari 2006, berdasar surat ijin penyelenggaraan dari 

DIKTI nomor: 75/D/T/2006, Program Studi Diploma III Komputer Sekretari & 

Perkantoran Modern berubah nama menjadi Program Diploma III 

Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan, DII bidang studi Komputer 

Grafik Multimedia, dan DI bidang studi Jaringan Komputer. 

Juni 1999 pemisahan program studi DI Grafik Multimedia menjadi 

program studi DI Grafik dan program studi DI Multimedia, serta perubahan 

program studi DII Grafik Multimedia menjadi program studi DII Multimedia. 

2 September 2003 membuka Program Studi DIII Komputer Percetakan & 

Kemasan, yang kemudian berubah nama menjadi Program Studi DIII 

Komputer Grafis dan Cetak. 

3 Maret 2005 membuka Program Studi Diploma III Komputer Akuntansi. 

20 April 2006 membuka bidang studi DIV Program Studi Komputer 

Multimedia. 8 November 2007 membuka program studi S1 Desain Komunikasi 

Visual. 2009 Membuka program studi S1 Sistem Informasi dengan kekhususan 

Komputer Akuntansi. Hingga saat ini, STIKOM Surabaya memiliki 8 Proram 

studi dan 1 bidang studi kekhususan, yaitu: 

1. Program Studi S1 Sistem Informasi 
 

2. Program Studi S1 Sistem Informasi kekhususan Komputer Akuntansi 
 

3. Program Studi S1 Sistem Komputer 
 

4. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual 
 

5. Program Studi DIV Komputer MultimediA 
 

6. Program Studi DIII Manajemen Informatika 
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7. Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan Kesekretariatan 

 
8. Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

 
Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 378/E/O/2014 tanggal 4 September 2014 maka STIKOM 

Surabaya resmi berubah bentuk menjadi Institut dengan nama Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya. 

Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 
 

a. Program Studi S1 Akuntansi 
 

b. Program Studi S1 Manajemen 
 

c. Program Studi DIII Komputerisasi Perkantoran & Kesekretariatan 
 
 

2. Fakultas Teknologi dan Informatika: 
 

a. Program Studi S1 Sistem Informasi 
 

b. Program Studi S1 Sistem Komputer 
 

c. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual 
 

d. Program Studi S1 Desain Grafis 
 

e. Program Studi DIV Komputer Multimedia 
 

f. Program Studi DIII Manajemen Informatika 
 

g. Program Studi DIII Komputer Grafis & Cetak 
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2.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 

Universitas Dinamika, terdiri atas: 

A. Rektor 

B. Rektor, membawahi: 

a.  Wakil Rektor I  

1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

1.1 Senat Fakultas 

1.2 Program Studi S1 Akutansi 

1.3 Progaram Studi S1 Manajemen 

1.4 Program Studi DIII Komputerisasi dan Kesekretariatan 

2. Fakultas Teknologi dan Informatika  

2.1 Senat Fakultas 

2.2 Program Studi S1 Sistem Informasi 

A. Sekretaris Program Studi 

B. Laboratorium Komputer 

2.3 Program Studi S1 Sistem Informasi 

A. Sekretaris Program Studi 

2.4 Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual 
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2.5 Program Studi S1 Desain Grafis 

2.6 Program Studi DIV Komputer Multimedia 

2.7 Program Studi DIII Manajemen Informatika 

2.8  Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

2.9  Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Intruksional 

2.10  Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan 

2.11  Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

A. Sie Penelitian 

B. Sie Pengabdian Masyarakat 

2.12 Bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi 

A. Sie Pengembangan Jaringan 

B. Sie Pengembangan Sistem informasi 

C. Sie Pengembangan Media Online 

2.13 Bagian Perpustakaan 

 

b. Wakil Rektor II 

1. Bagian Public Relation dan Marketing 

A. Sie Public Relation 

B. Sie Marketing 

C. Bagian Keuangan 

1.1 Sie Finance dan Accounting 

1.2 Sie Administrasi Keuangan Mahasiswa 

A. Bagian Kepegawaian 

B. Bagian Administrasi Umum 

1.3 Sie Rumah tangga 

1.4 Sie Pengadaan 

1.5 Sie Perbaikan dan Perawatan 
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1.6 Sie Keamanan 

c. Wakil Rektor III 

1. Bagian Career Center 

2. Bagian Kemahasiswaan 

A. Sie Penalaran 

B. Sie Bakat dan Minat 

C. Sie Layanan Administrasi dan Kesejahteraan 
Mahasiswa 

d. Senat Institut 

e. Pusat Kerja Sama 

f. Staff Ahli 

g. Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

 

2.3  Overview Instansi 
 

Dalam melakukan kerja praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa dalam 

mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan/instansi tersebut. Baik dari segi 

perorangan hingga dari segi lingkungan disekitar perusahaan/instansi. Karena ini 

akan sangat dibutuhkan ketika melakukan masa kerja. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

bertempat di lantai 7 Gedung Merah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

yang beralamatkan di Jl. Kedung Baruk No. 98, Surabaya. Gambar 2.2 dan gambar 

2.3 merupakan tempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. Berikut ini adalah logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya. 
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Gambar 2. 2 Logo Institut Bisnis Dan Informatika Stikom Surabaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

 

  Gambar 2. 3 Peta Lokasi Institut Bisnis Dan Informatika Stikom Surabaya 
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2.4  Visi dan Misi 

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai suatu pedoman untuk 

meningkatkan kualitas sebagai fakultas baru yang berkualitas dan terpercaya, 

sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang siap bekerja di lapangan. 

1. Visi: 
 

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkualitas dan terpercaya 

Penjelasan visi: 

a. Berkualitas berarti minimum menunjukkan bermutu pada kedelapan 

standar pendidikan, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan 

standar pembiayaan pendidikan. 

b. Terpercaya berarti memiliki jaminan tercapainya apa yang 

diharapakan oleh civitas akademika maupun stake holder lainnya. 

 
 

2. Misi: 
 

a. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi bisnis yang 

mengacu pada kurikulum berbasis KKNI dan berstandar nasional 

b. Manjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi, dunia bisnis, 

dan industri. 

c. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk 



14 
 

 
 

membentuk kepribadian yang memiliki komitmen terhadap 

pengembangan ilmu ekonomi bisnis serta aplikasinya bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
 
2.5 Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya adalah sebagai berikut: 

   Tujuan: 

 

1. Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir analisis dan bertindak ilmiah 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dunia bisnis dan industri 

dengan mengintregrasikan konsep,teknik,ekonomi dan bisnis serta 

berdasarkan dukungan teknologi informasi. 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerjasama, berkomunikasi, 

berinisiatif dan berjiwa leadership dan entrepreneurship. 

3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan menjaga dan 

mengembangkan jejaring dengan industri, pemerintah dan institusi lain 

yang relevan. 

4. Terwujudnya relasi dan kerja sama dengan berbagai institusi. 

5. Meningkatkan Brand Image untuk memperluas akses pendidikan bagi 

masyarakat. 



 
 

15 
 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini, buku yang hendak dirancang dapat mengandung teori & elemen 

penting. Teori yang akan dijelaskan ini agar dapat terciptanya buku rancangan secara 

harfiah & logis. Agar terhindar dari penjiplakan maka patut dijelaskan tentang 

pembedaan laporan ini dengan laporan yang sudah ada namun berbeda teorinya. 

3.1  Deep Learning 

 Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine 

learning (dapat dilihat pada gambar 2), yang merupakan pengembangan dari neural 

network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, 

pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain – lain. Deep Learning berbeda dari 

teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis 

melakukan representasi dari data seperti gambar, video atau text tanpa 

memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. 

 

 
 

Gambar 3. 1 Bagian-bagian dari Deep Learning 
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Deep Learning dikembangkan pada tahun 1950 namun baru tahun 1990 dapat di 

aplikasikan dengan sukses. Learning algoritma yang digunakan sekarang pada task 

yang komplek hampir sama seperti learning algoritma yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah permainan pada tahun 1980, meskipun model algoritma yang 

digunakan berubah menjadi training yang sederhana dari arsitektur deep learning. Hal 

yang penting pada pengembangan model yang sekarang adalah kita dapat mendukung 

dengan resource yang dibutuhkan agar menjadi sukses. Pengembangan data set (dapat 

dilihat pada gambar 3.1) yang semakin meningkat menyebabkan data set tersentralisasi 

yang memudahkan dalam pengelolaannya. 

 

3.2  Manfaat Deep Learning 

Deep learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam 

metode machine learning yang menggunakan artificial neural networks (ANN). Jenis 

pembelajaran dalam deep learning dapat berupa supervised, semi-supervised, 

dan unsupervised. Deep learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh 

mesin dengan cara duplikasi bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Sistem 

dasar otak manusia bekerja ini disebut neural networks. Itulah mengapa deep learning 

disebut menggunakan artificial neural networks,  yang dimana menggunakan ‘neural 

networks buatan. Deep learning merupakan teknologi yang digunakan pada image 

recognition dan computer vision. Oleh karena itu, Penulis akan memberikan contoh 

mengenai pengenalan objek pada gambar.  
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Gambar 3. 2 Burung Tampak Depan 

 
 Pada machine learning tradisional jika penulis memberikan gambar seekor 

burung lalu kita memproses pada mesin tersebut apakah ini burung atau bukan, proses 

berpikir mesin tersebut didasari oleh algoritma yang kita buat. Contohnya, apakah 

objek memiliki dua mata?, Apakah objek memiliki dua kaki?, Apakah objek memiliki 

mulut panjang?,Apakah objek memiliki bulu tebal. seperti tampilan pada Gambar 3.2 

Jika sebagian besar atau semua jawabannya benar maka mesin akan memberikan 

output bahwa itu adalah gambar burung. Lalu bagaimana jika mesin tersebut disodori 

gambar seperti di bawah ini? 

 
 

Gambar 3. 3 Burung Tampak Belakang 
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Jika penulis menentukan algoritma pembelajaran seperti di atas pasti jawaban dari 

mesin adalah ‘bukan’. Padahal penulis sebagai manusia tahu kalau gambar pada 

tersebut merupakan gambar burung. Misalnya penulis disuruh mendeskripsikan 

bagaimana penulis tahu kalau itu burung dari ciri-ciri spesifik objek tersebut untuk 

kemudian dibuat algoritmanya tentu saja belum tentu berhasil. Tidak semua hewan 

berbulu, memiliki mulut panjang, dan berkaki dua itu burung.seperti yang ditampilkan 

pada gambar 3.3.  

 

3.2.1 Artificial Neural Networks (ANN)  

 ANN ini mensimulasikan kerja otak kita yang tersusun jaringan saraf 

yang disebut neuron. Sama seperti sistem otak manusia, dalam 

jaringan artificial neural network ini si mesin menerima informasi pada titik-

titik yang disebut nodes yang terkumpul pada satu layer untuk kemudian 

diteruskan dan diproses ke layer selanjutnya yang disebut hidden layers.  

 
Gambar 3. 4 Artificial Neural Networks ( ANN ) 

 

Contoh: kita mempunyai gambar berupa tulisan tangan angka 9 berukuran 
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28×28 pixel. Setiap piksel dari gambar ini kemudian dipecah menjadi nodes 

dalam layer input. Sehingga kita memiliki 784 nodes.Lalu untuk mengetahui 

angka apa itu, kita harus menset nodes output sebanyak 10 (0-9). Dalam hidden 

layers informasi tersebut difilter hingga akhirnya diteruskan dan informasi 

masuk di nodes output 9, bisa dilihat pada gambar 3.4. Dalam kasus supervised 

learning, kita tak perlu mengatur algoritma yang ada di hidden layers. Yang 

perlu kita lakukan memasukkan angka yang ditulis tangan sebanyak mungkin 

dan menentukan outputnya sehingga terbentuk suatu pola dalam hidden layers. 

Jika pola dalam hidden layers sudah terbentuk, kita tinggal mengetes sejauh 

mana si mesin dapat mengenali gambar. 

 

3.2.2 Convolutional Neural Networks (CNN) 

  Dalam kasus image recognition untuk gambar objek kucing di atas, 

metode yang digunakan sudah lebih canggih lagi dari ANN yang 

disebut Convolutional Neural Networks (CNN). Secara komputasi, metode 

CNN ini lebih irit daya, bayangkan jika gambar kucing tersebut berukuran 

1920×1080 pixel. Ini berarti ada 2.073.600 nodes yang harus dibuat pada layer 

input. Belum lagi jika gambar tersebut berwarna di mana setiap pixel terdiri dari 

3 warna RGB. Berarti jumlah nodes yang sudah banyak tadi harus dikalikan 3. 

Bisa dibayangkan berapa jumlah nodes pada layer pertama. Kami sendiri pun 

malas menghitungnya. Berbeda dari ANN tradisional yang setiap node-nya 

terpisah, node dari convolutional neural networks sendiri terhubung satu sama 

lain.  
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Gambar 3. 5 Convolutional Neural Network ( CNN ) 

 

 
 

Gambar 3. 6 Convolutional Neural Network ( CNN ) 

 

 CNN memindai bagian per bagian area kecil di dalam gambar tersebut, 

contoh CNN bisa diliat pada gambar 3.5 dan 3.6. untuk dijadikan node. Setiap 

angka dalam nodes merupakan hasil penghitungan matriks dari filter/kernel. 

Dalam CNN, terdapat bagian yang sama antara node satu dengan node yang ada 

di sebelahnya. Itulah mengapa tadi dikatakan bahwa node dalam CNN selalu 

terhubung. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menghemat daya komputasi 

terutama deteksi objek secara live. 
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3.3  Google Colaboratory 

lain dengan cara membagi kodingan secara online (mirip Google Doc). Kita 

Google Colaboratory atau Google Colab merupakan tools yang berbasis cloud dan free 

untuk tujuan penelitian. Google colaboratory dibuat dengan environment jupyter dan 

mendukung hampir semua library yang dibutuhkan dalam lingkungan pengembangan 

Artificial Intelegence (AI). Pada dasarnya google colab sama dengan Jupyter 

Notebook dan bisa dikatakan google colab adalah jupyter notebook yang dijalankan 

secara online dan gratis. Berikut adalah beberapa kelebihan dalam menggunakan 

google colab. Penggunaan google colab ditujukan bagi para peneliti yang sedang 

mengembangkan penelitian dan membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. 

Hanya perlu diingat bahwa google colab membutuhkan koneksi internet. 

Good Spesification 

 Ketika kita pertama kali menginstall google colab maka akan diberikan akses 

cloud komputer dengan spesifikasi (update 2019): 

1. GPU Nvidia K80s, T4s, P4s dan P100s. 

2. RAM 13 GB 

3. Disk 130 GB 

4. Zero Configuration 

 Dalam menggunakan google colab kita tidak memerlukan konfigurasi apapun, 

namun ketika kita ingin menambahkan library baru, maka kita perlu melakukan 

install libary package. 
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 Kita dapat melakukan integrasi dengan google drive milik kita dan kemudian 

menyimpan scrypt kedalam project github. Ataupun berbagi link dengan orang lain. 

1. Colaborate! Google Colab juga memudahkan kita berkolaborasi dengan orang 

bisa lebih mudah bereksperimen secara bersamaan, atau sekadar 

menggunakan fitur ini untuk mempelajari codingan orang lain yang telah rapi 

(karena format notebook) 

2. Mudah berintegrasi! Google Colab terbilang sangat fleksibel dalam hal 

integrasi. Kita dapat dengan mudah menghubungkan Google Colab dengan 

jupyter notebook di komputer kita (local runtime), menghubungkan 

dengan Google Drive, atau dengan Github 

3. Fleksibel! Salah satu yang saya favoritkan adalah kita bisa dengan mudah 

merunning deep learning program via HP! ya karena pada esensinya Google 

Colab hanya perlu running di browser, kita bisa mengawasi 

proses training (atau bahkan coding) via browser smartphone kita selama 

smartphone kita terhubung dengan Google Drive yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://research.google.com/colaboratory/local-runtimes.html
https://research.google.com/colaboratory/local-runtimes.html
https://structilmy.com/2019/05/mengenal-google-colab/#drive
https://colab.research.google.com/github/googlecolab/colabtools/blob/master/notebooks/colab-github-demo.ipynb
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3.4  Cara Menggunakan Google Collaboratory 

 

Gambar 3. 7 Google Collaboratory 

Masuk kedalam google drive kemudian dipojok kiri atas klik New > More > 

Connect more apps. Lalu pada kolom search ketikkan “colab” setelah muncul 

klik connect, seperti pada Gambar 3.7, 

3.4.1 Buat foder project 

Setelah berhasil instalasi, buat folder baru pada drive kemudian masuk 

kedalam folder tersebut. Kemudian klik kanan > More > Collaboratory.Seperti 

Pada Gambar 3.8 dan 3.9. 
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Gambar 3. 8 Google Drive     

    

 
 

Gambar 3. 9 Google Drive 

3.4.2 Tampilan Colab 

 Kemudian akan mucul tampilan colab, ubah nama project dengan klik 

pada nama project yang berada diatas. Kemudian kita juga bisa mengatur 

tampilan atau tema sesuai yang kita inginkan. Pilih tools > settings > Site. 
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Kemudian atur tema dan save. 

 Untuk membuat notebook baru, cukup klik New Python 3 Notebook 

(atau Python 2 tergantung apa yang akan digunakan).seperti pada Gambar 3.10 

lalu kita akan dibawa ke halaman yang mirip dengan Jupyter Notebook. 

Nantinya, setiap notebook yang  

                                   

                                

Gambar 3. 10 Tampilan GoogleCollaboratory 
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   kita buat akan disimpan di Google Drive kita seperti pada Gambar 3.11. 

 
 

Gambar 3. 11 Memori  Penyimpanan File 

 
3.4.3 Pengaturan GPU 

 Jika kita ingin menjalankan program Python kita menggunakan GPU 

(atau bahkan TPU), kita cukup perlu klik “Edit > Notebook Settings”, lalu pada 

bagian “Hardware Accelerator” pilih GPU.seperti pada gambar 3.12. 
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Gambar 3. 12 Pengaturan Runtime Dan Hardware Accelerator 

 

3.4.4 Hal-Hal Lain Seputar Google Colab 

 Di bagian ini saya akan menjelaskan catatan-catatan tambahan 

penggunaan Colab yang tidak wajib kalian tahu, tapi siapa tahu akan bermanfaat 

nantinya. 

a. Pip Package Installation : 

Ketika kita butuh instal python package di Colab, kita bisa melakukan 

instalasi menggunakan pip.  

b !pip install seaborn : 

Jika diperhatikan perintahnya sama seperti perintah instalasi pip pada 

umumnya, hanya saja bedanya di awali dengan tanda !. Tanda tersebut 

digunakan sebagai penanda bahwa perintah yang akan kita jalankan adalah 

command line. Kita juga bisa menggunakan tanda ! untuk perintah terminal 
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lain seperti !wget untuk mendownload dataset, !gzip untuk mengextract 

file zip, !cp untuk mengcopy file, dan sebagainya.seperti pada tampilan 

3.13 dan 3.14. 

 

 

Gambar 3. 13 Install python Package Seaborn 

 

 

Gambar 3. 14 Install Python Package TensorFlow 

 

3.4.5 Menghubungkan Dengan Google Drive 

Google Colab akan mereset notebook beserta semua temporary filenya 

maksimal 12 jam sekali. Karenanya akan lebih baik jika file yang akan kita 

gunakan atau kita hasilkan tersimpan dengan rapi di Google Drive. Kita bisa 

melakukan hal tersebut dengan menjalankan program di bawah. 
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Gambar 3. 15 Penghubung Google Drive 

Jika perintah di atas dijalankan, maka kita akan diberikan URL yang 

akan mengantarkan kita ke halaman permohonan akses Google Drive seperti 

pada Gambar 3.15. Jika ktia sudah mengizinkan, kita akan diberikan kode yang 

dapat dituliskan di kolom kecil di akhir output tersebut. 

 

Gambar 3. 16 Kode akses Penghubung 

 
Setelah terhubung, maka akan tampak daftar file di bagian kiri 

Notebook.seperti tampilan pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3. 17 Folder Penghubung 

 

 Untuk mengakses file-file tersebut, kita arahkan proses load atau save 

ke path drive/My Drive/Folder Tujuan Seperti Yang ada pada Gambar 3.5. 

 

3.4.6 Mengupload File Ke Colab 

Alternatif lain jika tidak ingin menghubungkan Google Colab ke 

Google Drive adalah dengan mengupload langsung file yang diperlukan ke 

Colab. Colab menyediakan tempat penyimpanan file sementara yang akan 

direstart (dihapus) dalam rentangan waktu tertentu. 

    Upload file ke Google Colab dengan perintah berikut: 

 
 

Gambar 3. 18 Program menyatukan File 

 
Jika perintah di atas di-run akan memunculkan kotak dialog untuk 
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mengupload file,seperti yang ada pada Gambar 3.18. Perintah di atas cukup 

praktis untuk mengupload file-file kecil (bukan dataset besar, lebih mudah 

diletakkan di drive). 

 

3.5  Defenisi Burung 

Burung merupakan hewan yang masuk ke dalam kelas Aves, menjadi salah satu 

dari lebih dari 10.400 spesies hidup unik yang memiliki bulu. Sebuah karakteristik 

utama yang membedakan burung dari semua hewan lain. Burung adalah vertebrata 

berdarah panas yang lebih terkait dengan reptil daripada mamalia. 

Burung memiliki jantung dengan empat bilik (seperti halnya mamalia), kaki depan 

yang dimodifikasi menjadi sayap, telur yang bercangkang cukup keras, dan 

pengelihatan yang tajam. 

 Sayangnya, burung mempunyai indera penciuman yang tidak terlalu 

berkembang serta jangkauan pendengaran yang terbatas. Kebanyakan burung memiliki 

kebiasaan diurnal atau berkegiatan di siang hari. Ada sekitar sepuluh ribu spesies 

burung yang populasinya tersebar di seluruh dunia dan mereka memiliki ukuran 

beragam dari mulai yang terkecil yaitu burung kolibri (5 cm), sampai burung unta 

dengan ukuran (2,75 m). Bagian kaki depan telah berhasil berevolusi menjadi sayap 

yang memberikan burung kemampuan untuk terbang. Burung pun memiliki sayap yang 

bentuknya bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Sebagian besar jenis burung adalah 

omnivora alias pemakan segala. Contohnya burung merpati yang memakan buah, biji-

bijian, hingga serangga. Sedangkan ada juga burung karnivora yang hanya 

mengonsumsi daging seperti burung elang. Selain itu, burung juga diketahui mampu 
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menyesuaikan sistem pencernaan dan pernapasannya ketika sedang terbang. Beberapa 

jenis burung bahkan bisa berenang. Mungkin banyak yang belum tau kalau burung 

merupakan dinosaurus. Iya, burung merupakan dinosaurus theropoda berbulu yang 

menjadi salah satu dinosaurus yang masih hidup, sama seperti buaya. Burung pertama 

kali muncul sekitar 160 juta tahun yang lalu di Cina. Menurut bukti yang ada, burung 

berevolusi pada zaman Cretaceous serta melakukan diversifikasi secara besar-besaran. 

Klasifikasi burung dikembangkan oleh John Ray dan Francis Willughby dalam 

penelitian Ornithologiae (cabang zoologi yang mempelajari burung) mereka pada 

tahun 1676. Setelahnya, Carl Linnaeus memodifikasi penelitian mereka pada 

klasifikasi baru yang lebih jelas dan lengkap. 

 

3.6  Penyebaran Burung 

Burung dapat menempati tipe habitat yang beranekaragam, baik habitat hutan 

maupun habitat bukan hutan seperti tanaman perkebunan, tanaman pertanian, 

pekarangan, gua, padang rumput, savana dan habitat perairan. Penyebaran jenis burung 

dipengaruhi oleh kesesuaian lingkungan tempat hidup burung, meliputi adaptasi 

burung terhadap perubahan lingkungan, kompetisi dan seleksi alam (Welty, 1982). 

Pergerakan satwa liar baik dalam skala sempit maupun luas merupakan usaha untuk 

memenuhi tuntutan hidupnya. Burung membutuhkan suatu koridor untuk melakukan 

pergerakan yang dapat menghubungkan dengan sumber keanekaragaman. Penyebaran 

suatu jenis burung disesuaikan dengan pergerakkannya atau kondisi lingkungan seperti 

pengaruh luas kawasan, ketinggian tempat dan letak geografis. Burung merupakan 

kelompok satwaliar yang paling merata penyebarannya, ini disebabkan karena 
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kemampuan terbang yang dimilikinya, (Alikodra, 2002). 6 Kehadiran suatu burung 

pada suatu habitat merupakan hasil pemilihan karena habitat tersebut sesuai untuk 

kehidupannya. Pemilihan habitat ini akan menentukan burung pada lingkungan 

tertentu. Beberapa spesies burung tinggal di daerah-daerah tertentu, tetapi banyak 

spesies yang bermigrasi secara teratur dari suatu daerah ke daerah yang lain sesuai 

dengan perubahan musim. Jalur migrasi yang umum dilewati oleh burung yaitubagian 

Utara dan Selatan bumi yang disebut Latitudinal. Pada musim panas, burung-burung 

bergerak atau tinggal di daerah sedang dan daerah-daerah sub Arktik dimana terdapat 

tempat-tempat untuk makan dan bersarang, serta kembali ke daerah tropik untuk 

beristirahat selama musim salju. Beberapa spesies burung melakukan migrasi 

altitudinal yaitu ke daerah-daerah pegunungan selama musim panas dan ini terdapat di 

Amerika Utara bagian Barat, (Pratiwi, 2005).\ 

 

3.7  Habitat Burung 

Habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi tertentu yang dijadikan tempat 

suatu jenis atau komunitas hidup. Habitat yang baik akan mendukung 

perkembangbiakan organisme yang hidup didalamnya secara normal. Habitat memiliki 

kapasitas tertentu untuk mendukung pertumbuhan populasi suatu organisme. Habitat 

merupakan bagian penting bagi distribusi dan jumlah burung, (Bibby et al, 2000). 

Burung dapat menempati tipe habitat yang beranekaragam, baik habitat hutan maupun 

habitat bukan hutan. Menurut Welty (1982) dalam Darmawan (2006), setiap burung 

yang hidup di alam membutuhkan dua kebutuhan dasar yaitu bahan dan energi. Bahan 

menyediakan media untuk hidup burung, seperti 7 udara dan daratan, sedangkan energi 
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didapatkan burung dari makanan dan energi matahari. Sebagai komponen habitat 

burung, pohon dapat berfungsi sebagai cover (tempat berlindung dari cuaca dan 

predator, bersarang, bermain beristirahat, dan mengasuh anak). Selain menyediakan 

bagian-bagian pohon (daun, bunga, dan buah) suatu pohon dapat berfungsi sebagai 

habitat (atau niche habitat) berbagai jenis organisme lain yang merupakan makanan 

tersedia bagi burung (Setiawan dkk, 2006). Faktor yang menentukan keberadaan 

burung adalah ketersediaan makanan, tempat untuk istirahat, bermain, kawin, 

bersarang, bertengger dan berlindung. Kemampuan areal menampung burung 

ditentukan oleh luasan, komposisi dan struktur vegetasi, banyaknya tipe ekosistem dan 

bentuk areal serta keamanan, Muhammad (2012). Burung merupakan salah satu 

margasatwa yang terdapat hampir di setiap tempat, tetapi untuk hidupnya memerlukan 

syarat-syarat tertentu yaitu adanya kondisi habitat yang cocok, baik, serta aman dari 

segala macam. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Pada bab 4, menjelaskan mengenai deskripsi pekerjaan, yang meliputi 

pengumpulan Dataset, pelatihan data set, pengujian dataset, tampilan dan penjelasan 

program dan hasil pengujian akurasi. 

 

4.1. Pengumpulan Dataset 

Pengumpulan Dataset dilakukan untu mempersiapkan Semua data yang nanti 

akan dibutuhkan pada sistem pengenalan burung berdasarkan gambar. Dataset ini 

digunakan sebagai data yang nanti akan di proses ke proses selanjutnya.Pada Project 

ini dataset yang digunakan .Dataset Dapat diunduh melalui situs 

https://www.kaggle.com/gpiosenka/100-bird-species. Kumpulan data 255 spesies 

burung 31316 gambar pelatihan 1125 gambar uji ( 5 per spesies) dan 1125 gambar 

validasi ( 5 per spesies). Semua Gambar adalah gambar berwarna 224 x 224 x 3 dalam 

format jpg.juga menyertakan menyertakan kumpulan gambar "gabungan" yang 

menggabungkan gambar pelatihan, pengujian, dan validasi ke dalam satu kumpulan 

data. Ini berguna bagi pengguna yang ingin membuat set pelatihan, pengujian, dan 

validasinya sendiri. Setiap set berisi 225 sub direktori, satu untuk setiap spesies 

burung.Gambar untuk setiap spesies terdapat dalam sub direktori terpisah. Nyaman 

jika Anda menggunakan aliran Keras dari direktori sebagai sarana untuk memasukkan 

data. 

https://www.kaggle.com/gpiosenka/100-bird-species
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4.2 Pelatihan Dataset 

 

Gambar 4. 1 Alur Proses Training 

 

4.3  Pengujian Dataset 

Pada tahap ini data yang telah melalui proses training akan dilakukan 

klasifikasi. Hasil akhir dari proses ini menghasilkan tingkat akurasi terkait kecocokan 

antara data masukan dengan database yang ada. 

 

4.4  Tampilan Program Dan Penjelasan 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Program Google Collaboratory 
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Ini akan meminta Anda untuk mengunjungi tautan ke mengizinkan "Google Files 

Stream" untuk mengakses drive Anda,seperti pada Gambar 4.2. Setelah itu kode 

autentik alfanumerik panjang akan ditampilkan yang perlu dimasukkan dalam buku 

catatan Collab Anda. Dan bagian kedua ada Import Os Working_Directory terdapat 

From fungsi dari bagian kedua itu adalah untuk menyatukan file dari google collab 

dengan google drive yang dimana google drive ini berperan penting sebagai penyimpan 

data yang sangat dibutuhkan untuk memyimpan data set atau apa saja yang nanti akan 

dibutuhkan dari project itu. 

Bagian ketiga dari tampilan diatas merupakan  python library open source untuk 

komputasi numerik yang dapat mempercepat dan memudahkan dalam menggunakan 

open source. 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Install TensorFlow 
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 Tensor flow disini digunakan unttuk membuat grafik data (dataflow 

graph),yaitu struktur yang mendeskripsiksan bagaimana data yang digunakan bergerak 

melalui tampilan grafis atau serangkaian pemrosesan node.setiap node didalam grafik 

mewakili operasi matematika,dan setiap koneksi atau ujung antara node tersebut 

merupakan baris data multidimensi atau yang disebut tensor,seperti pada Gambar 4..3. 

 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Install Keras 

 

 Keras adalah library seperti pada Gambar 4.4, yang di bangun dengan python 

untuk membangun dan melatih pembelajaran mendalam (deep learning). Keras bisa 

digunakan untuk riset, prototype atau produksi. 
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Gambar 4. 5 Source Code Program Deteksi Burung 

 

  

 

 

Gambar 4. 5 Source Code Program Deteksi Burung 
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Gambar 4. 6 Source Code Program Deteksi Burung 

 

       Program pada Gambar 4.5 adalah Class merupakan variabel-variabel gambar, 

yang akan diproses di hyperparameters,model creation,layer,loss function dan training 

algo,pada Gambar 4.6, yang nantinya tinggal dipanggil fungsi nya untuk memproses. 

Serta training jenis burung pada gambar yang nanti diprediksi pada Gambar 4.7. 
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4.5  Hasil Pengujian Akurasi 
 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari Train dan Validasi Data 

yang dari kedalaman layer akan digunakan terhadap perfomansi system .Project ini  

sudah di uji data training juga validasinya.hasil pengujian dapat dilihat dari gambar 4.8 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Hasil Keseluruhan 
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Gambar 4. 8 Accuracy Training Dan Testing 

 

 berdasarkan hasil pengujian ini diketahui nilai akurasi rata-rata yakni 90%.dari 

hasil ini dapat diimpulkan bahwa algoritma dari Google collaboratory ini mampu 

melakukan klasifikasi dari sini bisa dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi gnilai 

akurasinya maka semakin baik hasil akurasi yang didapat.seperti pada Gam 

 

 

Gambar 4. 9 Cross-Entropy Training Dan Testing 

 

 Berdasarkan Gambar diatas maka dapat diketahui bahwa pada tingkat akurasi 

dari Cross-Entropy maka dapat di lihat bahwa pada saat iterasi 0 (Lihat pada table Cross 

Entropy ) Mencapai 57821.023 lebih,  saat memulai proses training,setelah iterasi 
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mencapai 3000 lebih Cross-Entropy Menjadi 3318.453 ( Lihat pada table Cross- 

Entropy) maka dari sini dapat disimpulkan Bahwa semakin banyak iterasi yang 

dilakukan maka semakin baik tingkat akurasi yang di dapat.  

 Dilihat dari gambar 4.10, hasil presentase proses training yang didapatkan 

mencapai tingkat akurasi yang optimal lebih cepat didapatkan.tetapi semakin besar 

gambar yang dimasukan maka semakin llama proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

Komputer. 

 

4.5.1   Iterasi 

Iterasi banyak digunakan dalam setiap bidang keilmuan, seperti pada 

bidang pemrograman, kimia, matematika dan perhitungan, dan lain-lain. 

Sebenarnya, iterasi memiliki satu arti yang penting yaitu pengulangan, namun 

pengertian ini dikembangan lebih lanjut sesuai dengan bidang yang 

bersangkutan seperti pada bidang pemrograman yang menyatakan bahwa iterasi 

merupakan suatu langkah atau urutan yang terdiri dari lebih satu langkah 

algoritma dan di lakukan dalam program loop yang sering diartikan sebagai 

program yang berulang-ulang. 
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4.5.2   Cross-entropy 

 Metode Cross Entropy termasuk teknik yang cukup baru. Awalnya 

diterapkan untuk simulasi kejadian langka (rare event). Lalu dikembangkan 

untuk beberapa kasus seperti optimasi kombinatorial, optimasi kontinyu, 

machine learning dan beberapa kelas masalah lain. Metoda CE termasuk dalam 

keluarga teknik Monte Carlo yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus 

estimasi maupun optimasi. Dalam hal estimasi, CE memberikan cara yang 

adaptif untuk menemukan distribusi sampling yang optimal untuk beberapa 

problem yang cukup luas cakupannya. Jika masalah optimasi bisa kita 

formulasikan sebagai masalah estimasi maka metoda CE menjadi sangat handal 

dan berlaku umum sebagai algoritma search stokhastik. 

 

4.5.3  Akurasi 

   dari suatu sistem pengukuran adalah tingkat kedekatan pengukuran 

kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Kepresisian dari suatu sistem 

pengukuran, disebut juga reproduktifitas atau pengulangan , adalah sejauh mana 

pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil 

yang sama.seperti pada Gambar 4.11. 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reproduktifitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengulangan&action=edit&redlink=1
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Gambar 4. 10 Hasil Akurasi 
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Tabel 4. 1 Tabel Akurasi ( Desimal) dan Akurasi (Presentase) 
N0 ITERASI AKURASI 

(Desimal) 
AKURASI  

(Peresentase) 
1 0 0.005 0.5% 
2 100 0.05 5% 
3 200 0.18 18% 
4 300 0.31 31 % 
5 400 0.40 40% 
6 500 0.46 46% 
7 600 0.51 51% 
8 700 0.55 55% 
9 800 0.59 59% 
10 900 0.61 61% 
11 1000 0.65 65% 
12 1100 0.67 67% 
13 1200 0.69 69% 
14 1300 0.71 71% 
15 1400 0.73 73% 
16 1500 0.74 74% 
17 1600 0.75 75% 
18 1700 0.76 76% 
19 1800 0.78 78% 
20 1900 0.79 79% 
21 2000 0.80 80% 
22 2100 0.81 81% 
23 2200 0.82 82% 
24 2300 0.83 83% 
25 2400 0.84 84% 
26 2500 0.84 84% 
27 2600 0.85 85% 
28 2700 0.86 86% 
29 2800 0.87 87% 
30 2900 0.87 87% 
31 3000 0.88 88% 
32 3100 0.88 88% 
33 3200 0.89 89% 
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Tabel 4. 2 Iterasi dan Cross-entropy 

 

 

 

 

 

NO ITERASI CROSS ENTROPHY 
1 0 57821.023 
2 100 40552.14 
3 200 32440.133 
4 300 26404.426 
5 400 22164.645 
6 500 19271.336 
7 600 16999.66 
8 700 15168.661 
9 800 13689.336 
10 900 12644.692 
11 1000 11640.293 
12 1100 10792.004 
13 1200 10123.176 
14 1300 9450.309 
15 1400 8789.965 
16 1500 8221.775 
17 1600 7789.8486 
18 1700 7367.9766 
19 1800 6932.7134 
20 1900 6543.179 
21 2000 6163.0566 
22 2100 5868.758 
23 2200 5539.4854 
24 2300 5227.593 
25 2400 5029.128 
26 2500 4791.083 
27 2600 4539.371 
28 2700 4222.875 
29 2800 4015.5425 
30 2900 3906.109 
31 3000 3740.7407 
32 3100 3615.2432 
33 3200 3318.453 
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Pada tabel 4.1 untuk menghitung akurasi training.di tabel ini terdapat total  

sampel 33 iterasi/perulangan yang diambil dari grafik diamana program mengulang 

hingga 3200 iterasi.pada tabel diatas  data akurasi akan selalu bertambah jika iterasi 

yang di lakukan semakin banyak maka hasil dari akurasi juga semakin bagus dari 

gambar yang  ditraining, dan hasil akhir akurasi pada iterasi 3200 adalah sebesar 89%. 

Dan pada tabel 4.2 menghitung nilai Cross-entropy,Untuk cross-entrpy sendiri 

dia merupakan Fungsi loss yakni meminimalkan kesalahan/error pada distribusi 

Probabilitas Bisa dilihat Pada Tabel 2 dengan Iterasi yang mencapai 3200  dimana 

setiap iterasi mengalami penurunan nilai cross-entropy  sehingga nilai akhir dari cross 

entropy bernilai 3318.453. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini berhasil Mengimplementasikan Metode Deep Learning 

mneggunakan Google Colab, Library keras dan tensorflow dengan hasil presentase 

yang cukup baik dengan tingkat akurasi  data training  sebesar  90% dari Kumpulan 

data, dalam hal ini penulis melakukan pengujian data sebanyak 31.316 gambar 

,terdapat 1.125 gambar yang sesuai, dengan rinciannya 255 spesies  dan setiap 

spesiesnya terdapat 5 sampel gambar yang diambil untuk di uji,  dari kesimpulan diatas, 

nilai presentase akurasi yang di dapat, adalah 89% dari 3.200 iterasi yang dilakukan, 

dengan nilai Cross-entropy presentase nilai akhir yang didapat dari 3.200 iterasi yang 

dilakukan, nilai yang terdapat 3.318.453 dimana semakin banyak iterasi yang 

dilakukan maka semakin bagus akurasi yang didapat dan semakin banyak nilai iterasi 

yang dilakukan maka cross-entropy semakin kecil dan error yang didapat semakin 

kecil, 
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5.2  Saran 
 

      Dalam Penelitian ini mendeteksi jenis burung sendiri perlu di kembangkan juga 

karena masih banyak juga kekurangannya akan lebih baik jika penelitian ini 

dikembangkan lebih baik lagi dalam akurasi kecocokan data yang mungkin bisa lebih 

banyak lagi jenis-jenis burung yang bisa dideteksi guna mempermudah orang-orang 

dalam penelitian jenis burung berdasarkan gambar. 
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