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Abstrak 
 
Sistem pendeteksi api merupakan salah satu hal yang harus mendapat 

perhatian serius dalam manajemen keselamatan dan peringatan dini 

terjadinya kebakaran. Sistem yang kami kembangkan menggunakan 

metode transfer learning dengan pemodelan deep learning berbasis 

visi komputer. Sistem berinteraksi dengan lingkungan melalui 

perangkat kamera yang dapat menangkap gambar statis dari 

lingkungan. Performa sistem diukur dari tingkat akurasi yang 

dipengaruhi oleh jumlah dataset yang digunakan serta pemilihan 

learning rate yang tepat. Untuk memperoleh tingkat akurasi yang 

optimal, tuning dilakukan pada parameter learning rate. Metode 

transfer learning menunjukkan hasil yang cukup baik dalam 

pengembangan sistem pendeteksi api. 
 
Kata kunci—transfer learning, learning rate, sistem pendeteksi 

api, deep learning, visi komputer. 
 

1. Pendahuluan 
 
Kebakaran merupakan salah satu hal yang harus mendapat 

perhatian serius dalam mekanisme penanganan bencana. 

Kebakaran dapat terjadi di berbagai tempat, baik di dalam 

ruangan ataupun di luar ruangan. Sebagian besar sistem 

pendeteksi api konvensional yang digunakan sekarang 

masih mengandalkan built-in sensors untuk mendeteksi 

asap ataupun temperatur sebagai indikasi terjadinya 

kebakaran. Sistem tersebut harus didistribusikan secara 

merata dan berdekatan untuk memperoleh hasil yang presisi 

[1]. Pada lingkungan di luar ruangan, sistem pendeteksi api 

konvensional tidak cukup efisien digunakan karena 

memerlukan banyak sensors untuk memenuhi cakupan 

wilayah yang luas. 
 
Dengan perkembangan teknologi pembelajaran mesin, 

keterbatasan pada sistem pendeteksi api konvensional dapat 

diatasi dengan menggunakan model deep learning berbasis 

visi komputer [1]. Perangkat kamera digunakan untuk 

menangkap video atau gambar statis dari lingkungan 

sebagai dataset. Selanjutnya, dengan teknik visi komputer, 

data yang ditangkap oleh kamera diproses untuk 

mengidentifikasi karakteristik dari data tersebut. Dengan 

model deep learning, data tersebut dapat diklasifikasikan 

antara data yang memuat objek api dan tidak memuat objek 

api berdasarkan data-data training sebelumnya. 
 
Metode transfer learning dengan model deep learning 

berbasis visi komputer telah banyak digunakan untuk 

mengatasi berbagai masalah yang kompleks [2]. Tantangan 

 
 
 
dengan menggunakan metode tersebut adalah bagaimana 

menghasilkan akurasi yang tinggi dengan biaya komputasi 

yang relatif rendah. Tentu banyak hal yang dapat 

mempengaruhi hal tersebut, beberapa diantaranya adalah 

jumlah training dataset, dimensi dari data [3], serta 

pemilihan training rate yang tepat [4]. Namun, pada 

makalah ini hanya fokus untuk membandingkan antara 

pemilihan training rate dengan tingkat akurasi pada sistem. 
 

2. Metode Penelitian 
 
2.1. Teori Dasar 
 
2.1.1. Machine Learning 
 
Machine Learning atau biasa disebut dengan istilah 

pembelajaran mesin merupakan bagian dari Artificial 

Intelligence (AI) yang memungkinkan komputer untuk belajar 

dari data tanpa benar-benar diprogram [5]. Secara umum tipe 

belajar dari AI ada tiga yaitu supervised learning, 

unsupervised learning, dan reinforcement learning [6]. 
 
Tipe belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe 

supervised learning. Pada tipe belajar supervised learning, 

agen mengobservasi beberapa contoh pasangan masukan-

keluaran dan kemudian belajar sebuah fungsi untuk 

memetakan masukan ke keluaran [6]. Masukan adalah apa 

yang dipersepsikan agen dari lingkungan, sedangkan 

keluaran adalah tindakan yang dilakukan oleh agen sebagai 

hasil dari proses pembelajaran. Pada konteks penelitian ini, 

masukan merupakan gambar yang ditangkap oleh kamera 

sedangkan keluaran adalah hasil klasifikasi gambar yang 

memuat objek api dan yang tidak memuat objek api. 
 
2.1.2. Deep Learning 
 
Deep Learning merupakan salah satu cabang ilmu dari 

machine learning yang terdiri dari algoritma pemodelan 

abstraksi tingkat tinggi pada data dengan menggunakan 

sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang ditata 

berlapis-lapis dan mendalam [7]. Arsitektur deep learning 

seperti jaringan saraf (neural networks) telah diaplikasikan 

dalam bidang lain seperti visi komputer [8]. 
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2.1.3. Visi Komputer 
 
Visi Komputer merupakan bidang antar disiplin ilmu yang 

berhubungan dengan bagaimana komputer dapat mengenali 

sebuah gambar digital [9]. Teknik visi komputer berusaha 

mengotomasi pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan 

sistem visual manusia seperti mengenali sebuah objek salah 

satunya dengan melakukan klasifikasi [9]. 
 

2.1.4. Learning Rate 
 
Learning Rate merupakan tetapan nilai yang digunakan oleh 

algoritma gradient descent untuk melipatgandakan nilai 

gradien secara skalar. Vektor gradien dari setiap gambar 

memiliki besaran dan arah vektor tertentu. Sebagai contoh, jika 

besaran gradien 2.0 dan tetapan nilai learning rate sebesar 

0.01, maka algoritma gradient descent akan memilih titik 

selanjutnya dengan jarak 0.02 dari titik sebelumnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
 

Gambar 1: Pengaruh tetapan nilai learning rate terhadap  
information loss: (a) nilai learning rate yang sangat 
kecil dan (b) nilai learning rate yang sangat besar. 

 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, tuning pada nilai 

learning rate dimaksudkan untuk mencapai titik dengan 

information loss yang paling rendah. Dengan information 

loss yang rendah akan diperoleh tingkat akurasi yang tinggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2: Pengaruh tetapan nilai learning rate terhadap 
konvergensi. 

 

Penetapan nilai learning rate seringkali sulit dilakukan 

dengan benar. Dapat dilihat pada Gambar 2 yang 

menunjukkan skenario berbeda yang dapat terjadi saat 

penetapan nilai learning rate. Oleh karena itu, tuning pada 

nilai learning rate merupakan bagian sangat penting yang 

harus dilakukan pada saat melakukan training. 

2.2. Cara Kerja 
 

Hal yang pertama kali dilakukan pada penelitian ini adalah 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk 

mengumpulkan gambar yang akan digunakan sebagai 

dataset. Kemudian gambar yang terkumpul disesuaikan 

dengan model yang akan digunakan. Keseluruhan gambar 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu data training, data 

validasi, dan data pengujian. Setelah itu akan dilakukan 

proses training pada model dengan menggunakan data 

training. Setiap tahap pada proses training akan dilakukan 

pengujian model dengan data validasi. Setelah proses 

training selesai, model diuji dengan menggunakan data 

pengujian. Alur kerja lengkap pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3 berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3: Diagram alir rancangan sistem pendeteksi api. 
 

2.2.1. Data Gathering 
 

Data Gathering dilakukan untuk mengumpulkan data 

training. Untuk melakukan training pada model deep 

learning tentu dibutuhkan jumlah gambar yang sangat 

banyak. Oleh karenanya, tantangan pertama adalah 

bagaimana memperoleh jumlah data yang banyak dengan 

cepat. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh gambar dari internet diantaranya adalah 

ffmpeg dan web scraping. Metode ffmpeg adalah suatu cara 

untuk memperoleh data yang banyak dengan menangkap 

data sebagai video digital kemudian diekstrak menjadi 

beberapa frame gambar. Sedangkan metode web scraping 

adalah cara yang digunakan untuk mengestrak data dari 

halaman-halaman situs tertentu di internet. Cara yang 

pertama, ffmpeg, sulit digunakan untuk mengekstrak data 

karena api memiliki bentuk yang beragam. Oleh karenanya, 

cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

banyak pada makalah ini adalah web scraping. Jumlah 

gambar yang dikumpulkan sebanyak 10793 gambar dengan 

format JPG dengan kebanyakan memuat objek api dan 

sekitar 10% tidak memuat objek api. 
 

2.2.2. Dataset Conditioning 
 

Dataset Conditioning dilakukan untuk mempersiapkan 

data training yang akan digunakan. Dari 10793 gambar JPG 

dengan sekitar 90% memuat objek api sedangkan sisanya 

yang 10% tidak memuat api dipisah menjadi dua kategori 

yaitu “fire” dan “no-fire”. Kemudian setiap kategori data 
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tersebut dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu data training, 

data validasi, dan data pengujian. Data validasi terdiri dari 

10% dari keseluruhan gambar di setiap kategori. Beberapa 

gambar dipersiapkan sebagai data pengujian dan sisanya 

sekitar 90% dari dari data keseluruhan digunakan sebagai 

data training. Berikut ini adalah contoh gambar yang 

memuat objek api dan yang tidak memuat objek api yang 

digunakan sebagai data.  
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
 

Gambar  4: Sampel  gambar  dataset: (a) gambar  yang 

memuat objek api (kategori: fire) dan (b) gambar yang 

tidak memuat objek api (kategori: no-fire). 
 

2.2.3. Training 
 
Training pada penelitian ini sepenuhnya menggunakan 

metode transfer learning. Transfer learning itu sendiri 

merupakan penggunaan kembali pengetahuan dari model 

yang telah dilatih sebelumnya untuk melakukan tugas baru. 

Model transfer learning (pre-trained model) yang 

digunakan adalah image feature extraction dengan 

arsitektur InceptionV3 yang telah dilatih di ImageNet [10]. 

Model tersebut memuat contoh jaringan yang terlatih yang 

dikemas untuk mendapatkan feature vectors dari gambar. 

Feature vectors itu sendiri merupakan tensor 1-D yang 

merepresentasikan keseluruhan gambar yang biasanya 

digunakan untuk klasifikasi [11]. 
 
Tahap pertama, pre-trained model yang digunakan 

menganalisa seluruh gambar yang akan digunakan sebagai 

dataset. Keluaran dari proses analisa oleh pre-trained model 

adalah feature vectors dari setiap gambar. Feature vectors 

tersebut yang akan digunakan untuk mengklasifikasi gambar 

berdasarkan kategori gambar yang diminta untuk dikenali. 
 
Jumlah iterasi yang digunakan sebanyak 4000 iterasi. Setiap 

iterasi dipilih 10 gambar dari data training, kemudian 

dianalisis feature vectors dari setiap gambar tersebut untuk 

memperoleh prediksi kategori gambar yang dipilih. Prediksi 

yang didapatkan kemudian dibandingkan degan label atau 

kategori asal gambar tersebut. Tingkat akurasi perlahan 

meningkat yang sebanding dengan jumlah iterasi. Apabila 

training telah dilakukan sebelumnya dan feature vectors dari 

setiap gambar telah disimpan di disk, maka proses training 

hanya terjadi pada lapisan terluar dari arsitektur. Alur proses 

training dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5: Training pada model InceptionV3.  
 

3. Hasil dan Analisis 
 
Pada tahap dataset conditioning dipilih secara acak 10% dari 

keseluruhan gambar untuk dijadikan sebagai data validasi. 

Data validasi yang dipilih tidak termasuk dalam data training 

maupun data pengujian. Kemudian model diuji menggunakan 

tiap data validasi tersebut. Keluaran pada tahap ini adalah 

validation accuracy yang menggambarkan persentase 

ketepatan penentuan kategori gambar yang dipilih dari kategori 

yang berbeda. Perbandingan nilai learning rate dengan tingkat 

akurasi dapat dilihat di Gambar 5 berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6: Perbandingan nilai learning rate dengan 
tingkat akurasi. 

 
Dapat dilihat pada Gambar 6 di atas, rentang nilai learning 

rate yang menghasilkan akurasi paling optimal berada pada 

nilai 10
-4

 sampai dengan 1. Namun, setiap nilai learning 

rate membutuhkan training time yang berbeda. Nilai 

learning rate yang paling ideal adalah nilai yang 

menghasilkan tingkat akurasi optimal serta tidak 

membutuhkan waktu training yang lama. 
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Tabel 1: Perbandingan nilai learning rate dengan 

 training time. 

learning rate training time (seconds) 

10
-6 

304.08426 

10
-5 

470.73574 

10
-4 

308.82679 

10-3 304.23194 

10
-2 

313.51668 

10
-1 

305.88896 
1 312.53434 

10 318.77024 

50 318.87563 

100 318.87563 
 
Berdasarkan Tabel 1 diatas, nilai learning rate yang paling 

ideal untuk digunakan adalah 10
-3

 yang hanya 

membutuhkan training time selama 304.23194 detik. 
 
Model kemudian diuji dengan menggunakan data pengujian. 

Data pengujian tidak termasuk dalam data training maupun 

data validasi. Keluaran pada tahap ini adalah testing accuracy 

yang menggambarkan tingkat kerpercayaan model (confident 

rate) untuk mengenali gambar yang diberikan. Hasil pengujian 

sistem dengan learning rate paling ideal dapat dilihat pada 

Gambar 7 berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
 

Gambar 7: Hasil pengujian sistem dengan learning rate 

yang paling ideal: (a) kategori gambar yang memuat api 

dan (b) kategori gambar yang tidak memuat api. 
 
Berdasarkan hasil pengujian dengan dua sampel data yang 

ditunjukkan pada Gambar 7, tingkat kepercayaan model untuk 

mengenali gambar yang memuat objek api sangat baik dengan 

tingkat akurasi mencapai 99.3%. Namun, tingkat kepercayaan 

model untuk mengenali gambar yang tidak memuat objek api 

hanya mencapai tingkat akurasi 79.3%. 

 
pengamanan dan peringatan dini terjadinya kebakaran. Oleh 

karena itu, tantangan kedepan adalah bagaimana 

menggunakan data real time dari video untuk mendeteksi 

titik api dengan presisi. 
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4. Kesimpulan 
 
Motode  transfer  learning  dengan  arsitektur  InceptionV3  
cukup baik digunakan dalam mendeteksi gambar yang  
memuat  objek  api.  Namun,  perlu  dilakukan  tuning  nilai  
learning rate yang akan digunakan pada proses training agar  
diperoleh tingkat akurasi yang optimal pada sistem. 
 
Keragaman bentuk dan warna api menyebabkan sulitnya  
dideteksi  letak  api  pada  sebuah  gambar  dengan  presisi.  
Selain  itu,  gambar  yang  digunakan  sebagai  data  belum  
merepresentasikan  keadaan  lingkungan  yang  sebenarnya,  
sehingga belum dapat diaplikasikan dalam sistem 
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