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Abstrak 

Selama beberapa tahun terakhir, intelligent transportation 

systems (ITSs) atau sistem transportasi cerdas mengalami 

perkembangan yang amat pesat. Salah satu bagian dari ITSs adalah 

sistem infrastruktur cerdas. Pengenalan plat nomor kendaraan telah 

menjadi bagian yang penting dari pengembangan sistem infrastruktur 

cerdas karena praktis dan hemat biaya. Berbagai masalah yang 

dihadapi dalam pengembangan sistem pengenalan plat nomor 

kendaraan diantaranya adalah posisi plat, pencahayaan, sudut 

pengambilan citra, dan kondisi lainnya yang beragam.  

Tugas akhir ini mengimplementasikan sistem plat nomor 

kendaraan menggunakan metode transformasi wavelet dan analisis 

Empirical Mode Decomposition (EMD). Sistem yang ditawarkan 

memiliki beberapa tahap, yakni praproses, penentuan lokasi plat 

kendaraan, segmentasi plat, dan pengenalan karakter. Penentuan 

lokasi plat dilakukan menggunakan transformasi wavelet dan analisis 

EMD. Segmentasi plat dilakukan dengan menyeleksi komponen hasil 

connected-component labeling pada citra plat kendaraan. 

Pengenalan karakter dilakukan dengan menggunakan model 

artificial neural network (ANN). Data yang digunakan sebagai 

masukan untuk uji coba diambil dari Medialab LPR database. Hasil 

pengenalan ialah label karakter yang merepresentasikan identitas 

plat kendaraan. 



 

 

x 

 

Aplikasi yang dibuat berhasil mencapai 84% akurasi pada 

tahap penentuan lokasi plat, 92.29% pada tahap segmentasi plat, dan 

84.21% pada tahap pengenalan karakter. Tahap penentuan lokasi 

plat kendaraan dinilai memiliki peran yang signifikan terhadap 

performa aplikasi secara keseluruhan, karena tahap segmentasi dan 

pengenalan karakter setelahnya menggunakan hasil yang didapatkan 

dari tahap tersebut. Hasil uji coba yang telah dilakukan membuktikan 

bahwa aplikasi dapat menentukan lokasi plat kendaraan, melakukan 

segmentasi plat, dan mengenali plat dengan baik menggunakan 

metode yang diajukan. 

 

Kata kunci: license plate recognition, wavelet transform, Empirical 

Mode Decomposition, Hilbert transform, connected components, 

artificial neural network 
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Abstract 

For the past few years, intelligent transportation systems 

(ITSs) have been advancing rapidly. A big part of ITSs is intelligent 

infrastructure systems. License plate recognition (LPR) has been an 

integral part of intelligent infrastructure systems development due to 

its practicality and relatively low cost. Some challenging problems in 

its practice are various plate locations, illumination, perspective in 

which the image was taken, and other conditions which may vary.  

 

This undergraduate thesis implements a LPR system using 

wavelet transform and Empirical Mode Decomposition (EMD) 

analysis methods. The proposed system has several processes, namely 

preprocesing, license plate detection, plate segmentation, and 

character recognition. License plate detection is done using wavelet 

transform and EMD analysis. Plate segmentation is implemented by 

choosing components extracted using connected-component labeling 

method on plate images. Character recognition is done using 

artificial neural network (ANN) model. The data used as input for 

testing are taken from Medialab LPR database. The result will be a 

set of characters that indicate the license identity. 

 

The proposed system succesfully achieved 84% accuracy for 

license plate detection phase, 92.29% for plate segmentation step, and 
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84.21% for character recognition. The license plate detection phase 

turns out to have significant role to the overall performance of the 

application, as the segmentation and the recognition part of the 

program will process the result of the detection process. The result of 

the testing shows that the application can detect license plate 

location, do plate segmentation, and recognize the characters well 

using the proposed method. 

 

Keywords: license plate recognition, wavelet transform, Empirical 

Mode Decomposition, Hilbert transform, connected components, 

artificial neural network 
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas 

Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan, rumusan dan batasan 

permasalahan, metodologi pengerjaan Tugas Akhir, dan 

sistematika penulisan Tugas Akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Selama beberapa tahun terakhir, intelligent transportation 

systems (ITSs) mengalami perkembangan yang amat pesat. ITSs 

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan keamanan 

berkendara dan berlalulintas. ITSs terbagi atas dua spektrum besar, 

sistem infrastruktur cerdas dan sistem kendaraan cerdas. 

Pengenalan plat nomor kendaraan telah menjadi inti dari 

pengembangan sistem infrastruktur cerdas karena praktis dan 

hemat biaya. [1] 

Sistem pengenalan plat nomor kendaraan otomatis memiliki 

banyak aplikasi, seperti sistem pembayaran elektronik, mendeteksi 

pencurian kendaraan, sistem parkir otomatis, identifikasi 

pengendara, penelusuran aktivitas suatu kendaraan, dan 

pemantauan lalu lintas. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan 

terkait pengenalan plat nomor secara otomatis, seperti posisi plat 

atau kendaraan, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan 

sebagainya.  

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengenalan plat 

nomor kendaraan otomatis adalah variasi plat yang bermacam-

macam, mulai dari segi warna, bentuk, ukuran, dan pola. Hambatan 

lain meliputi kondisi cuaca yang buruk, pencahayaan yang minim, 

dan resolusi kamera yang rendah untuk mengambil citra plat. [2] 

Sistem pengenalan plat nomor kendaraan yang akan 

diterapkan pada tugas akhir ini menggunakan transformasi wavelet 

dan analisis EMD untuk pengolahan citra serta jaringan saraf tiruan 

untuk proses pengenalan karakter. Kelebihan dari transformasi 

wavelet adalah kemampuannya dalam mengenali plat yang 
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memiliki orientasi atau sudut kemiringan yang berbeda-beda. 

Empirical mode decomposition (EMD) adalah algoritma yang 

dapat membantu menemukan lokasi plat dalam proyeksi data yang 

nonlinear dan nonstasioner. Sedangkan jaringan saraf tiruan 

merupakan algoritma yang dikenal cukup handal dalam 

pengenalan karakter. Hasil yang diharapkan dari tugas akhir ini 

adalah suatu sistem yang mampu mengenali plat nomor kendaraan 

secara otomatis dengan sudut pengambilan citra plat nomor yang 

berbeda-beda. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 
  Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menemukan informasi penting pada citra 

kendaraan menggunakan transformasi wavelet dan analisis 

EMD?  

2. Bagaimana konsep segmentasi pada citra kendaraan? 

3. Bagaimana melakukan klasifikasi menggunakan artificial 

neural network? 

4. Bagaimana merancang sistem yang dapat menentukan 

lokasi plat, melakukan segmentasi plat, dan mengenali 

karakter plat pada citra kendaraan? 

5. Bagaimana mengimplementasikan sistem yang telah 

dirancang pada citra kendaraan? 

6. Bagaimana menyusun uji coba pada proses penentuan 

lokasi plat, segmentasi plat, dan pengenalan karakter plat 

pada citra kendaraan? 

 

1.3 Batasan Permasalahan 
Batasan masalah yang diterapkan dalam tugas akhir ini 

adalah: 

1. Data yang digunakan adalah dataset citra dari Medialab 

LPR Database berisi citra kendaraan dengan plat nomor 

Yunani yang diambil dari berbagai sudut dan kondisi 

pencahayaan yang bervariasi. 
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2. Keluaran berupa informasi nomor plat kendaraan dari citra 

yang dimasukkan. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi 

adalah Python. 

4. Perangkat lunak berbasis desktop. 

1.4 Tujuan  
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

Membuat aplikasi pengenalan plat nomor kendaraan 

otomatis menggunakan transformasi wavelet dan analisis EMD 

serta memahami konsep yang digunakan didalamnya. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

Memudahkan pekerjaan manusia dalam mengenali plat 

nomor kendaraan secara otomatis, sehingga lebih akurat dan 

efisien. 

 

1.6 Metodologi 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Penyusunan proposal Tugas Akhir 

Langkah awal pada pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah penyusunan proposal Tugas Akhir. Proposal 

Tugas Akhir yang diajukan memiliki gagasan untuk 

melakukan pengenalan plat kendaraan dengan 

menggunakan metode transformasi wavelet dan analisis 

EMD.  

 

2. Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pencarian, pengumpulan, 

pembelajaran dan pemahaman informasi dari sumber 

literatur yang menunjang pengerjaan Tugas Akhir ini. 

Informasi dan literatur yang diperlukan pada Tugas 
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Akhir ini diantaranya adalah mengenai citra secara 

umum, teknik praproses, penerapan transformasi 

wavelet dan Empirical Mode Decomposition, 

segmentasi citra, ekstraksi fitur, dan jaringan saraf tiruan 

sebagai pengklasifikasi. Informasi dan literatur 

didapatkan dari sumber-sumber informasi lain yang 

relevan.  

 

3. Perancangan Perangkat Lunak 

Tahap ini meliputi perancangan perangkat lunak 

berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan dan 

konsep teknologi yang ada. Tahap ini mendefinisikan alur 

dari implementasi perangkat lunak berikut langkah-

langkah yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan 

pembuatan prototype sistem berikut desain perangkat 

lunak dan proses-proses yang ada di dalamnya.  

 

4. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat 

lunak yang merupakan implementasi dari rancangan 

yang telah dibuat pada tahapan selanjutnya sehingga 

menjadi sebuah sistem sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

 

5. Pengujian dan evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 

perangkat lunak dengan menggunakan data uji yang 

telah dipersiapkan. Pengujian dan evaluasi perangkat 

lunak dilakukan untuk mengevaluasi jalannya perangkat 

lunak,mencari kesalahan yang mungkin timbul dan 

mengadakan perbaikan jika ada kekurangan.  

 

6. Penyusunan buku Tugas Akhir 
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Pada tahap ini dilakukan pembuatan buku berisi 

dokumentasi dari konsep, implementasi, dan hasil yang 

didapatkan dari pelaksanaan Tugas Akhir. 

1.7 Sistematika Penulisan 
Buku Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dari pengerjaan Tugas Akhir ini. Buku ini disusun 

dengan sistematika sebagai beriku 

 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan 

manfaat pembuatan Tugas Akhir, permasalahan, 

batasan masalah, metodologi yang digunakan, dan 

sistematika penyusunan Tugas Akhir. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan dan yang 

menjadi dasar dari pembuatan Tugas Akhir ini. 

Bab III Metode Pemecahan Masalah 

Bab ini membahas cara penulis memecahkan 

masalah yang ada. Penjelasan tentang algoritma 

yang dikembangkan penulis dan langkah-

langkahnya sehingga dapat memecahkan masalah 

yang ada. 

Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas mengenai perancangan 

perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak 

meliputi perancangan alur, proses dan perancangan 

antarmuka pada perangkat lunak. 

Bab V Implementasi  

Bab ini berisi implementasi dari perancangan 

perangkat lunak perangkat lunak dan implementasi 

fitur-fitur penunjang perangkat lunak. 

Bab VI Pengujian dan Evaluasi 

Bab ini membahas pengujian dengan metode 
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pengujian subjektif untuk mengetahui penilaian 

aspek kegunaan (usability) dari perangkat lunak dan 

pengujian fungsionalitas yang dibuat dengan 

memperhatikan keluaran yang dihasilkan serta 

evaluasi terhadap fitur-fitur perangkat lunak. 

Bab VII Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang 

dilakukan. Bab ini membahas saran-saran untuk 

pengembangan sistem lebih lanjut. 

Daftar Pustaka 

Merupakan daftar referensi yang digunakan untuk 

mengembangkan Tugas Akhir. 

Lampiran 

Merupakan lampiran yang digunakan untuk 

menjabarkan hasil pengujian algoritma. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan 

dengan implementasi aplikasi ini. Penjelasan bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai algoritma yang digunakan 

dalam pengembangan aplikasi pengenalan plat kendaraan.  

Secara umum, algoritma pengenalan plat kendaraan (license 

plate recognition) terdiri dari beberapa tahap, yakni mengekstraksi 

region plat kendaraan, melakukan segmentasi karakter dari plat, dan 

pengenalan karakter [1]. Aplikasi ini melakukan praproses terlebih 

dahulu sebelum melakukan menentukan lokasi plat untuk 

mendapatkan region of interest (ROI), kemudian melakukan 

segmentasi, ekstraksi fitur, dan pengenalan karakter dari plat 

kendaraan.  

 

2.1 Praproses Citra Kendaraan 
Citra kendaraan yang diambil dari dataset Medialab LPR 

Database merupakan citra warna RGB. Untuk mengurangi 

kompleksitas dengan tetap mempertahankan informasi intensitas 

cahaya, maka citra perlu diubah terlebih dahulu ke dalam citra level 

keabuan di tahap praproses citra kendaraan.  

Ada banyak algoritma untuk mengubah citra RGB ke dalam 

citra keabuan, namun yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

luminance. Luminance didesain untuk menyerupai persepsi cahaya 

manusia menggunakan pembobotan untuk tiap saluran warna. Citra 

RGB dikonversikan ke citra grayscale menggunakan 

𝐺𝐿 = 0.3𝑅 + 0.6𝐺 + 0.11𝐵 (2.1) 

 

Dimana GL adalah citra gray-level yang dihasilkan, dan R, G, 

B adalah spektrum RGB dari citra asli. 

2.1.1 Gaussian Filtering 

Data yang digunakan dalam tugas akhir ini berupa citra 

natural kendaraan yang diambil dengan kamera. Citra yang diambil 
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dengan kamera dapat memiliki noise yang mengganggu. Untuk 

mengatasinya, dapat dilakukan konvolusi dengan Gaussian filtering. 

Karena sifatnya yang rotationally symmetric dan separable, filter 

Gaussian dapat digunakan secara horizontal maupun vertikal. Filter 

Gaussian satu dimensi didefinisikan sebagai berikut: 

𝐺(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎
𝑒

𝑥2

2𝜎2 (2.2) 

Dimana σ adalah standar deviasi distribusi dengan asumsi 

mean distribusi adalah nol. 

2.2 Penentuan Lokasi Plat Kendaraan 

Proses menemukan region of interest (ROI) plat pada suatu 

citra kendaraan berguna untuk memisahkan informasi yang penting 

dari plat dengan informasi lain yang tidak dibutuhkan. Proses ini 

dinamakan penentuan lokasi plat kendaraan. Lokasi suatu plat dapat 

ditentukan dari analisis fitur-fitur yang penting dari citra, seperti 

bentuk, gambar, orientasi, dan frekuensi, yang diekstrak dengan 

menggunakan berbagai metode yang tersedia. 

Informasi frekuensi yang dimiliki oleh suatu citra dianalisis 

dan digunakan oleh Rajput dkk. untuk menemukan lokasi plat dari 

citra kendaraan. Analisis dilakukan pada proyeksi citra yang 

didapatkan dengan menerapkan transformasi wavelet pada citra, 

kemudian memproyeksikan detail koefisiennya. Proyeksi selanjutnya 

didekomposisi menggunakan Empirical Mode Decomposition lalu 

direkonstruksi ulang setelah menghilangkan komponen-komponen 

yang dianggap tidak perlu. Hasil proyeksi yang telah direkonstruksi 

kemudian digunakan untuk menentukan lokasi vertikal dan horizontal 

dari plat kendaraan.  

2.2.1 Transformasi Wavelet 
Salah satu tantangan dalam menentukan lokasi plat pada suatu 

citra kendaraan adalah kemampuan mengekstraksi informasi penting 

yang dapat mengindikasikan keberadaan plat. Transformasi wavelet 
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telah digunakan dalam berbagai literatur untuk mendapatkan fitur 

kontras dalam citra yang berguna untuk menentukan lokasi plat yang 

diharapkan. [1] 

Proses transformasi wavelet 2-dimensi pada suatu citra dapat 

digambarkan sebagai proses transformasi wavelet 1-dimensi terhadap 

sumbu x dan sumbu y. Jika sebuah citra 𝐴𝑗+1
𝑑 𝑓 memiliki luas ukuran 

mula N piksel dan resolusi 2J, maka transformasi wavelet akan 

mendekomposisi citra tersebut ke dalam empat citra diskrit 𝐴
2𝑗
𝑑 𝑓, 

𝐷
2𝑗
1 𝑓, 𝐷

2𝑗
2 𝑓, dan 𝐷

2𝑗
3 𝑓 yang masing-masing berukuran 2jN piksel 

dengan −1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽. G dan H merupakan quadrature mirror filter 

dengan G adalah high-pass filter [3]. Ilustrasi transformasi wavelet 2-

dimensi ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

Pertama-tama dilakukan konvolusi pada semua baris (rows) citra 

𝐴𝑗+1
𝑑 𝑓 dengan filter 1-dimensi G atau H, kemudian downsampling 

kolom (columns), lalu melakukan konvolusi pada semua kolom 

dengan filter 1-dimensi lainnya, dan akhirnya melakukan 

downsampling baris. Hasil dari dekomposisi citra 𝐴𝑗+1
𝑑 𝑓 adalah citra 

aproksimasi 𝐴
2𝑗
𝑑 𝑓 yang memuat semua frekuensi rendah, 𝐷

2𝑗
1 𝑓 

Gambar 2.1 Ilustrasi 2-D wavelet transform pada citra 
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memberikan koefisien detail horizontal (frekuensi tinggi di sumbu 

vertikal), 𝐷
2𝑗
2 𝑓 merupakan koefisien detail vertikal (frekuensi tinggi 

di sumbu horizontal), dan 𝐷
2𝑗
3 𝑓 adalah koefisien detail diagonal [3]. 

Ilustrasi hasil dekomposisi suatru citra ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

Citra koefisien detail horizontal dan vertikal yang didapatkan 

digunakan untuk menentukan lokasi plat yang ada pada citra 

kendaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan akhir dari dekomposisi adalah untuk mendapatkan kurva 

energi zero-crossing yang mewakili variasi perubahan intensitas 

piksel pada citra. Untuk menghitung energi dan zero-crossing, maka 

citra koefisien detail yang didapatkan dianggap sebagai sebuah sinyal 

1-dimensi yang dihitung searah dengan orientasinya [4]. Yu dkk, 

Rajput dkk, dan Saini dkk menggunakan teknik proyeksi untuk 

mendapatkan representasi kurva energi zero-crossing. Proyeksi suatu 

citra koefisien detail didefinisikan dengan 

𝑻𝒉(𝒊) =  ∑ 𝒔𝒊𝒈𝒎𝒂 

𝒏

𝒋=𝟏

𝒈𝒗(𝒊, 𝒋) (𝟐. 𝟑) 

dengan 𝑇ℎ adalah proyeksi koefisien detail, 𝑔𝑣(𝑖, 𝑗) adalah nilai 

intensitas piksel pada posisi 𝑖, 𝑗 dengan 𝑖, 𝑗 adalah integer. [5] 

Gambar 2.2 Citra hasil 2-D wavelet transform 
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Hasil proyeksi dari citra koefisien horizontal pada sumbu X dan 

vertikal pada sumbu Y merepresentasikan kurva energi dan zero-

crossing yang berguna untuk menentukan lokasi plat. Ilustrasi 

proyeksi horizontal dan vertikal ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

Kurva energi vertikal dan horizontal selanjutnya akan digunakan 

untuk melakukan analisis EMD. 

2.2.2 Analisis EMD 

Citra yang diambil dalam keadaan natural di dunia nyata memiliki 

kontras yang bervariasi dan tak terduga. Jika nilai intensitas warna 

tiap piksel pada setiap baris pada citra dianggap sebagai suatu nilai 

diskrit, maka sebuah citra dapat dianggap sebagai suatu sinyal yang 

nonlinier dan nonstasioner pada domain waktu. Sebuah metode yang 

dapat digunakan untuk menganalisis data nonlinier dan nonstasioner 

yang dikembangkan oleh Huang et al. adalah Hilbert-Huang 

transform (HHT) dan terdiri atas dua bagian, empirical mode 

decomposition (EMD) dan Hilbert spectral analysis (HSA). [6] 

EMD adalah suatu algoritma untuk mendekomposisi data 

menjadi sekumpulan komponen yang dinamakan intrinsic mode 

functions (IMFs) dan sebuah fungsi tren melalui proses sifting. Sesuai 

namanya, EMD tidak didasarkan pada suatu rumus matematika 

tertentu namun berdasarkan pada asumsi yang terbukti secara empiris. 

Dekomposisi dilakukan berdasarkan asumsi bahwa suatu data terdiri 

Gambar 2.3 Proyeksi vertikal dan horizontal citra 
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atas kumpulan gerak intrinsik (intrinsic mode) yang masing-masing 

memiliki osilasi yang berbeda, namun dengan jumlah extrema dan 

zero-crossings yang sama. EMD mendekomposisi sebuah sinyal 𝑥(𝑡) 

sebagai 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑐𝑗(𝑡) + 𝑟𝑛(𝑡)

𝑛

𝑗=1

(2.4) 

dimana 𝑐𝑗(𝑡) merepresentasikan IMFs dan 𝑟𝑛(𝑡) data residu. 

Algoritma proses sifting dilakukan sebagai berikut: 

(1) Diberikan 𝑟0(𝑡) = 𝑥(𝑡) dan 𝑗 = 1. 

(2) Ekstrak komponen IMF ke- 𝑗 
(i) Diberikan ℎ0(𝑡) = 𝑟𝑗−1(𝑡) dan 𝑖 = 1. 

(ii) Temukan seluruh local maxima dan minima dari ℎ𝑗−1(𝑡). 

(iii) Temukan upper envelope 𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑡) dan lower envelope 

𝑒𝑚𝑖𝑛(𝑡) dengan menghubungkan seluruh maxima dan 

minima. 

(iv) Hitung envelope mean sebagai 𝑚𝑖−1(𝑡) =
1

2
[𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑡) −

𝑒𝑚𝑖𝑛(𝑡)]. 
(v) Ambil selisih antara data dan mean sebagai ℎ𝑖(𝑡) =

ℎ𝑖−1(𝑡) − 𝑚𝑖−1(𝑡) dan 𝑖 = 𝑖 + 1. 

(vi) Ulangi langkah (ii) sampai (v) hingga ℎ𝑖(𝑡) memenuhi 

syarat sebagai IMF 𝑐𝑗(𝑡). 

(3) Ulangi langkah (2) pada data residu, 𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟𝑗−1(𝑡) − 𝑐𝑗(𝑡) 

dan 𝑗 = 𝑗 + 1, hingga 𝑟𝑗(𝑡) mencapai tidak lebih dari satu 

extremum. [6] 

Komponen IMFs yang berhasil didapat dapat digunakan untuk 

menghitung instantaneous frequency dengan cara menerapkan 

transformasi Hilbert. Transformasi Hilbert untuk sebuah deret waktu 

𝑥(𝑡) didefinisikan sebagai: 
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ℋ[𝑥(𝑡)] =
1

𝜋
𝑃𝑉 ∫

𝑥(𝜏)

𝑡 − 𝜏

∞

−∞

𝑑𝜏 (2.5) 

dimana PV adalah Cauchy Principal Value. Transformasi Hilbert 

merupakan konvolusi sinyal 𝑥(𝑡) dengan 1/𝑡, dengan demikian 

memberikan penekanan pada sifat-sifat lokal yang dimiliki 𝑥(𝑡). 

 

Hasil proyeksi citra pada sumbu vertikal akan didekomposisi 

menjadi komponen-komponen IMF yang memiliki band frekuensi 

yang beragam dari tinggi hingga rendah. Karena area plat nomor 

memiliki frekuensi yang tinggi, analisis akan dilakukan hingga 

ditemukan komponen IMF yang dianggap paling merepresentasikan 

data  dengan mengabaikan noise yang mungkin didapatkan dari 

komponen-komponen IMF yang memiliki frekuensi lebih tinggi. 

Posisi plat pada sumbu vertikal kemudian bisa didapatkan dari 

pemilihan extrema pada kurva berdasarkan kriteria dan batasan yang 

ditentukan sebelumnya.  

Gambar 2.4 IMFs dan residu hasil dekomposisi 

proyeksi vertikal citra 
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Yu dkk. menentukan lokasi vertikal plat kendaraan dengan cara 

mendekomposisi proyeksi citra pada sumbu vertikal menggunakan 

EMD lalu melakukan rekonstruksi data setelah mengabaikan 

beberapa komponen IMF berfrekuensi tinggi. Transformasi Hilbert 

dilakukan pada IMF2 dan IMF3 kemudian masing-masing 

dikuadratkan dan dijumlah. Hasil dari penjumlahan ini dinamakan 

square of Hilbert transform (shIMF) dan digunakan untuk 

menentukan tiga maxima tertinggi. Selanjutnya, data yang sudah 

direkonstruksi digunakan untuk mencari minima yang bersesuaian 

dengan maxima yang sudah didapatkan sebelumnya.  

 

Hal yang sama kemudian dilakukan pada proyeksi citra pada 

sumbu horizontal, yakni mendekomposisi kurva menjadi komponen-

komponen IMF kemudian mencari lokasi horizontal dari IMF yang 

dianggap paling mewakili. Dari analisis EMD pada proyeksi citra di 

sumbu horizontal dan vertikal, akan didapatkan posisi akhir ROI plat 

kendaraan. 

Gambar 2.5 Ilustrasi shIMF2 + shIMF3 

Gambar 2.6 Lokasi vertikal plat 



15 

 

 

 

2.2.3 Cropping 
Cropping adalah proses mengambil suatu bagian dari citra dengan 

membuang bagian lain yang tidak dibutuhkan. Cropping dilakukan 

sebanyak dua kali, yakni setelah posisi vertikal dan horizontal berhasil 

ditemukan. Setelah region of interest ditemukan, cropping dilakukan 

pada citra keabuan dengan resolusi asli. Citra inilah yang dijadikan 

masukan di tahap selanjutnya.  

 

2.3 Segmentasi Citra Plat Kendaraan 
 

Tahap ini bertujuan untuk memisahkan bagian-bagian karakter 

yang dijadikan data masukan pada proses pengenalan karakter. 

Setelah region of interest plat berhasil didapatkan pada tahap 

sebelumnya, dilakukan segmentasi untuk mendapatkan bagian-bagian 

karakter dari plat. Kocer dkk menggunakan metode analisis blob 

(binary large object) untuk menentukan region terbuka dan bebas 

pada sebuah citra biner.   

Analisis blob (blob analysis) adalah algoritma yang bertujuan 

menyeleksi region dalam sebuah citra berdasarkan perbedaan 

karakteristik yang dimiliki. Tahapan dalam analisis blob meliputi 

binerisasi dengan cara melakukan operasi thresholding, menerapkan 

labeling pada setiap kelompok piksel yang saling terhubung (blob), 

dan menganalisis hasil pengukuran dari blob-blob yang sudah 

didapatkan.  

Pada Tugas Akhir ini, metode Otsu digunakan untuk 

mengubah citra level keabuan menjadi citra biner. Selanjutnya, karena 

region of interest plat yang didapatkan masih mungkin mengandung 

derau yang dapat mengganggu proses segmentasi, operasi morfologi 

diterapkan sebagai upaya untuk membersihkan (cleaning) citra dari 

Gambar 2.7 Lokasi horizontal plat setelah dilakukan cropping 
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bagian-bagian yang tidak diinginkan. Terakhir dilakukan connected 

component labeling untuk menemukan bagian-bagian karakter pada 

citra. 

2.3.1. Binerisasi 

Area plat yang sudah didapatkan kemudian diubah ke dalam 

citra biner. Thresholding adalah cara paling sederhana untuk 

melakukan binerisasi, yakni dengan memilih nilai threshold optimal 

dan membandingkannya dengan tiap piksel untuk diklasifikasikan 

menjadi foreground atau background. Metode Otsu merupakan salah 

satu metode thresholding yang dapat digunakan untuk binerisasi. 

Metode ini mengasumsikan citra terdiri atas dua kelas piksel, yakni 

foreground dan background, kemudian menghitung nilai threshold 

optimum sehingga variansi dalam kelas menjadi minimal dan variansi 

antar kelas menjadi maksimal.  

𝜎𝜔
2 (𝑡) =  𝜔0(𝑡)𝜎0

2(𝑡) +  𝜔1(𝑡)𝜎1
2(𝑡) (2.6) 

Bobot 𝜔0 dan 𝜔1 adalah probabilitas kedua kelas terpisahkan 

oleh threshold 𝑡, dan 𝜎0
2 dan 𝜎1

2 adalah variansi kedua kelas. 

 

2.3.2. Operasi Morfologi 

Operasi morfologi diterapkan pada citra biner sebagai upaya 

untuk membersihkan (cleaning) citra dari bagian-bagian yang tidak 

diinginkan seperti derau yang dapat mengganggu proses segmentasi 

citra. Opening adalah proses morfologi yang terdiri atas operasi 

erotion diikuti dengan dilation menggunakan structuring element. 

Proses ini berguna untuk memisahkan region-region berukuran kecil. 

Pada Tugas Akhir ini, proses opening dilakukan menggunakan 

structuring element berukuran 1 x 1 piksel. 

 

2.3.3. Connected Component Labeling 

Sebuah citra biner merepresentasikan sebuah graf, dimana 

piksel citra yang berwarna hitam merepresentasikan nodes atau edges 

Gambar 2.8 Citra hasil binerisasi 
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piksel yang ada di sebelahnya. Untuk mendapatkan area karakter-

karakter untuk diklasifikasikan maka dilakukan connected component 

labeling. Connected component labeling adalah proses pemberian 

label pada piksel-piksel biner dalam suatu citra sehingga piksel-piksel 

berwarna hitam yang bersisian berada dalam satu label yang sama 

berdasarkan prinsip pixel connectivity.  

Pixel connectivity mendeskripsikan relasi antara dua atau lebih 

piksel dalam suatu citra. Untuk dapat dikatakan terhubung 

(connected), dua piksel harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu 

seperti nilai intensitas piksel dan ketetanggaan. Dua jenis 

ketetanggaan yang umum adalah 4-ketetanggan dan 8-ketetanggaan. 

Pada 8-ketetanggaan, sebuah piksel p dikatakan terhubung pada 

piksel q jika p dan q terhubung pada piksel yang saling 

menghubungkan kedua piksel satu sama lain. [7] 

Setelah melakukan connected component labeling, didapatkan 

objek-objek kandidat karakter plat. Untuk memisahkan antara derau 

atau objek-objek yang bukan merupakan karakter, ditentukan 

threshold luas menyatakan luas minimum dan maksimum suatu objek 

serta ratio yang menyatakan aspect ratio maksimum antara panjang 

dan lebar dari suatu objek. Apabila suatu objek memiliki luas 

melebihi threshold yang sudah ditentukan, maka objek tersebut 

dianggap bukan merupakan kandidat karakter. Begitu juga jika 

proporsi antara panjang dan lebar suatu objek melebihi threshold, 

maka objek tersebut dihilangkan dari daftar kandidat karakter yang 

mungkin.  

Gambar 2.9 Citra plat saat dilakukan connected-component 

labelling dan citra karakter yang berhasil disegmentasi 
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2.4 Konstruksi Fitur 

Karakter-karakter yang disegmentasi kemudian disimpan 

sebagai citra berukuran (9 x 12) piksel. Karena tidak semua bagian 

karakter yang ditemukan memiliki ukuran mula yang sama, maka 

dilakukan padding untuk karakter berbentuk ramping seperti huruf I 

dan 1. Padding dilakukan dengan cara menambah border di sekeliling 

citra karakter sesuai dengan warna background. Untuk tujuan yang 

sama pula, dilakukan operasi dilation untuk memperbesar area 

karakter (foreground) dan ketebalan karakter minimum.  
 

2.5 Pengenalan Karakter Plat Kendaraan 
Jaringan Saraf Tiruan (JST) atau Artificial Neural Network 

(ANN) adalah sebuah model komputasi yang terdiri atas kumpulan 

neuron yang saling terhubung melalui suatu weighted connections. 

Suatu neuron j, juga disebut cell, unit, atau node, terdiri atas sebuah 

input activation 𝑧𝑗 dan output activation 𝑦𝑗. Input activation dari 

sebuah node j adalah jumlah bobot dari semua output activation yang 

dimiliki oleh node lain yang terhubung dengan node j ditambah nilai 

bias. Input activation sebuah neuron 𝑧𝑗 diberikan dengan: 

𝑧𝑗 =  ∑ 𝑤𝑖𝑗  ∙ 𝑦𝑖 + 𝑏𝑗

𝑖

(2.7) 

Dimana yi adalah ouput activation dari neuron i dan wij adalah 

weighting factor dan 𝑏𝑗 adalah bias yang dapat dinotasikan dalam 

matriks bobot sebagai 𝑤0𝑗. Weighting factor 𝑤𝑖𝑗 menunjukkan 

pengaruh neuron i sebagai stimulan (𝑤𝑖𝑗 > 0) atau penghalang (𝑤𝑖𝑗 < 

0) neuron j. Ketika tidak ada keterkaitan antar neuron i dan neuron j  

maka wij  = 0. [8] 

Neuron dalam ANN tersusun ke dalam kelompok-kelompok 

layer. Sebuah feed-forward multilayer perceptron (MLP) adalah 

ANN yang setiap neuronnya terhubung dengan neuron pada layer 

selanjutnya dan tidak ada hubungan yang memungkinkan terjadinya 

looping. MLP terdiri atas tiga layer utama, yakni input layer, hidden 
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layer, dan output layer. Aktivasi pada input dan output layer dapat 

diamati sementara aktivasi dalam hidden layer tidak. 

Yu dkk. [9] melakukan proses pengenalan karakter 

menggunakan topologi ANN 108-180-36. Input layer terdiri atas 108 

node yang merepresentasikan 108 vektor input (108 = 9 × 12). 

Hidden layer terdiri atas 180 node karena jumlah data training yang 

digunakan sejumlah lima citra per karakter. Output layer terdiri atas 

36 node, sesuai dengan jumlah kelas karakter yang mungkin yakni 36 

buah. 
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3 BAB III 

PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan perancangan perangkat lunak 

pengklasifikasi citra plat kendaraan. Perancangan akan dibagi 

menjadi tiga proses utama. Proses pertama adalah praproses dan 

penentuan lokasi plat kendaraan, dilanjutkan dengan segmentasi plat 

kendaraan, dan yang terakhir adalah klasifikasi karakter plat. Secara 

garis besar, tahapan-tahapan dalam aplikasi dijelaskan pada Gambar 

3.1. 

Gambar 3.1 Garis besar tahapan dalam aplikasi 

Citra Kendaraan 

Binerisasi 

Segmentasi Karakter 

Pengenalan Karakter 
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3.1 Perancangan Praproses dan Penentuan Lokasi Plat 

Kendaraan 

 Langkah pertama pada aplikasi pengenalan citra plat 

kendaraan ini adalah praproses dan penentuan lokasi plat. Gambaran 

umum dari praproses dan penentuan lokasi  plat dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

Citra masukan berupa citra berwarna akan diubah ke dalam 

citra keabuan. Tahap penentuan lokasi plat dimulai dengan 

Praproses 

Transformasi Wavelet 

Analisis EMD 

Cropping 

Penentuan Lokasi Plat 

Rekonstruksi 

Proyeksi Vertikal 
Rekonstruksi 

Proyeksi Horizontal 

Analisis EMD 

Citra Kendaraan 

Citra Plat 

Gambar 3.2 Gambaran umum praproses dan penentuan lokasi plat 
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melakukan transformasi wavelet pada citra menggunakan 

transformasi wavelet 2-dimensi jenis Haar level 1. Hasil dari 

transformasi wavelet adalah empat komponen yakni citra aproksimasi 

dan koefisien detail horizontal, vertikal, dan diagonal. Karena plat 

kendaraan dinilai memiliki frekuensi kontras yang tinggi, maka 

koefisien detail vertikal dari hasil transformasi wavelet digunakan 

untuk mendeteksi lokasi vertikal plat kendaraan. 

Koefisien detail vertikal dari citra diproyeksikan sehingga 

sumbu horizontal menyatakan posisi piksel dan sumbu vertikal 

menyatakan nilai koefisien detail pada piksel tersebut. Karena citra 

masukan merupakan citra kendaraan yang diambil dalam kondisi 

pencahayaan beragam dan latar belakang natural, detail-detail yang 

tidak perlu pada citra perlu dihilangkan agar lokasi plat kendaraan 

yang sesungguhnya dapat ditemukan. Untuk itu, dilakukan gaussian 

filtering pada proyeksi dari koefisien detail vertikal sebagai langkah 

untuk menghilangkan derau yang ada. Setelah melakukan filtering, 

proyeksi dari koefisien detail vertikal didekomposisi menggunakan 

Empirical Mode Decomposition (EMD). 

Proses dekomposisi menghasilkan komponen-komponen yang 

disebut intrinsic mode functions (IMF). Masing-masing komponen 

memiliki frekuensi yang berbeda, dengan IMF1 memiliki komponen 

frekuensi tertinggi dan seterusnya hingga IMF ke-n. Karena beberapa 

IMF pertama dianggap memiliki derau yang tidak perlu, proyeksi dari 

koefisien detail vertikal direkonstruksi kembali setelah menghapus 
𝑛

2
 

atau 
𝑛

2
− 1 IMF pertama. Hasil dari proyeksi vertikal yang 

direkonstruksi adalah data yang digunakan untuk menentukan lokasi 

vertikal plat kendaraan.  

Pencarian posisi vertikal plat kendaraan dilakukan dengan 

menggunakan dua sifat plat kendaraan: pertama, plat kendaraan 

biasanya berada di bagian bawah citra; kedua, puncak-puncak atau 

local maxima pada proyeksi vertikal menunjukkan posisi yang 

mungkin dari plat kendaraan pada citra. [5] Untuk itu, dicari tiga nilai 

local maxima pada proyeksi detail vertikal yang telah direkonstruksi. 

[9] Nilai local maxima merepresentasikan posisi-posisi plat 

kendaraan yang mungkin pada citra. Selanjutnya, untuk menemukan 
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tepian lokasi plat kendaraan yang mungkin, dicari local minima yang 

berada di sebelah local maxima yang telah ditemukan. Posisi local 

minima menunjukkan perubahan nilai intensitas yang 

merepresentasikan perubahan kontras pada citra. Pencarian local 

minima dilakukan dengan memberikan threshold untuk memastikan 

lokasi vertikal plat kendaraan berhasil ditemukan.  

Setelah berhasil menemukan lokasi vertikal dari plat kendaraan, 

citra masukan akan dipotong (cropping) sesuai dengan nilai posisi 

vertikal yang ditemukan. Untuk menemukan lokasi horizontal, proses 

yang sama dilakukan untuk menemukan posisi horizontal dari plat 

kendaraan. Pertama, koefisien detail horizontal yang didapat dari hasil 

transformasi wavelet diambil untuk diproyeksikan. Setelah 

melakukan gaussian filtering dan dekomposisi menggunakan EMD, 

proyeksi horizontal citra direkonstruksi ulang setelah membuang 
𝑛

2
 

atau 
𝑛

2
− 1 IMF pertama. 

Untuk menemukan posisi horizontal, dicari local maxima 

tertinggi, kemudian dua local minima di sebelahnya diperiksa sesuai 

threshold yang sudah ditentukan. Nilai threshold pada tahap 

memastikan posisi horizontal dari plat tidak terlalu lebar dan juga 

tidak terlalu sempit. Jika kedua local minima yang berada diantara 

local maxima tertinggi tidak memenuhi threshold, dua local minima 

berikutnya akan dicari hingga akhirnya posisi horizontal dari plat 

kendaraan berhasil ditemukan.  

Penjelasan praproses dan penentuan lokasi plat kendaraan akan 

dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk pseudocode. Pseudocode ini 

merupakan pseudocode program utama yang telah dibagi sesuai 

dengan tujuan prosesnya. Pada subbab-subbab berikutnya akan 

dijelaskan pseudocode masing-masing program. Tabel 3.1 sampai 

bla3 berisi variabel program sedangkan Tabel 3.2 berisi fungsi yang 

ada pada program. 

 
 

Tabel 3.1 Daftar Variabel yang Digunakan Pada Pseudocode Praproses dan 

Penentuan Lokasi Plat 

No Nama Variabel Tipe Penjelasan 
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1 a_sixth float64 

Konstanta bernilai 

seperenam dari nilai 

dimensi data sebagai 

threshold untuk mencari 

local maxima dan local 

minima 

2 b float64 

Variabel berisi urutan 

nilai local maxima mulai 

dari yang tertinggi dan 

indeksnya pada data 

3 biggest list 

Array berisi indeks local 

maxima yang sudah 

terurut mulai dari yang 

tertinggi 

4 bp int64 

Variabel berisi nilai piksel 

yang merupakan local 

maxima 

5 c float64 

Selisih nilai intensitas 

antara dua local maxima 

atau local minima 

6 cA float64 

Variabel detail 

aproksimasi hasil 

transformasi wavelet 

7 cD float64 

Variabel koefisien detail 

diagonal hasil 

transformasi wavelet 

8 cH float64 

Variabel koefisien detail 

horizontal hasil 

transformasi wavelet 

9 cV float64 

Variabel koefisien detail 

vertikal hasil transformasi 

wavelet 

10 d int64 

Selisih jarak antar dua 

local maxima atau local 

minima 

11 data uint64 
Citra keabuan hasil 

praproses 
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13 equ uint8 
Citra keabuan hasil 

ekualisasi 

15 hLocalMaxima int64 

Array berisi indeks piksel 

yang merupakan local 

maxima 

16 hLocalMaximaVal float64 

Array berisi nilai 

intensitas piksel yang 

merupakan local maxima 

17 hLocalMinima int64 

Array berisi indeks piksel 

yang merupakan local 

minima 

18 hLocalMinimaVal float64 

Array berisi nilai 

intensitas piksel yang 

merupakan local minima 

19 image uint8 
Citra akhir hasil lokalisasi 

plat kendaraan 

20 imfs float64 

Array berisi komponen-

komponen IMF hasil 

dekomposisi 

menggunakan EMD 

21 img uint8 Citra masukan berwarna 

22 imgray uint8 
Citra hasil normalisasi 

keabuan 

23 img_ext str 
String berisi ekstensi citra 

masukan dan keluaran 

24 img_title str 
String berisi nama file 

citra masukan 

25 imgray uint8 

Citra masukan yang sudah 

diubah ke dalam ruang 

warna keabuan 

26 keep_imfs int 

Nilai batas IMF yang akan 

disimpan untuk 

rekonstruksi data 

27 l float64 

Variabel berisi urutan 

nilai local minima mulai 

dari yang tertinggi dan 

indeksnya pada data 
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28 last_sixth int 

Konstanta bernilai 

seperenam terakhir dari 

nilai dimensi data sebagai 

threshold untuk mencari 

local maxima dan local 

minima 

29 least list 

Array berisi indeks local 

minima yang sudah 

terurut mulai dari yang 

terkecil 

30 least_new list 

Array berisi indeks 

pasangan local minima 

yang sudah memenuhi 

batasan (constraint) yang 

sudah ditentukan 

31 least_new_diff list 

Array berisi selisih jarak 

pasangan local minima 

dari variabel least_new 

32 lp list 

Variabel berisi nilai piksel 

yang merupakan local 

maxima 

33 located_y uint8 

Citra keabuan setelah 

dilakukan pemotongan 

berdasarkan posisi vertikal 

yang ditemukan 

34 mImfs int 

Nilai jumlah minimum 

IMF yang disimpan untuk 

rekonstruksi data 

35 nImfs int 

Nilai jumlah IMF yang 

didapatkan dari proses 

dekomposisi 

36 pHor float64 

Array hasil proyeksi dari 

koefisien detail horizontal 

keluaran dari transformasi 

wavelet 

37 pVer float64 

Array hasil proyeksi dari 

koefisien detail vertikal 

keluaran dari transformasi 

wavelet 
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38 recData float64 
Array data proyeksi hasil 

rekonstruksi 

39 resize_ratio 

int Variabel berisi skala citra 

yang sudah diresize 

terhadap citra asli 

40 shimfs float64 

Array hasil kuadrat dari 

Hilbert transform pada 

komponen IMF 

41 shimfs23 float64 

Array hasil kuadrat dari 

Hilbert transform IMF2 

ditambah IMF3 

42 sLocalMaxima int64 

Array berisi indeks piksel 

yang merupakan local 

maxima dari variabel 

shimfs 

43 sLocalMaximaVal float64 

Array berisi nilai 

intensitas piksel yang 

merupakan local maxima 

dari variabel shimfs 

44 sLocalMinima int64 

Array berisi indeks piksel 

yang merupakan local 

minima dari variabel 

shimfs 

45 sLocalMinimaVal float64 

Array berisi nilai 

intensitas piksel yang 

merupakan local minima 

dari variabel shimfs 

46 threshMax int 

Konstanta bernilai 

threshold local maxima 

pada citra untuk disimpan 

47 xPos int64 
Array berisi nilai piksel 

posisi horizontal citra 

48 yPos int64 
Array berisi nilai piksel 

posisi vertikal citra 

49 z int 

Konstanta bernilai jumlah 

minimum local minima 

yang harus dicari pada 

citra 
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Tabel 3.2 Daftar Fungsi yang Digunakan Pada Pseudocode Praproses dan 

Deteksi Lokasi Plat 

No Nama Fungsi Penjelasan 

1 imread 
Fungsi untuk membaca citra 

masukan 

2 cvtColor 

Fungsi untuk mengubah citra 

masukan menjadi citra level 

keabuan 

3 gaussian_filter1d 
Fungsi untuk melakukan 

gaussian filter 

4 zeros  
Fungsi untuk membuat array 

yang terdiri dari angka nol 

5 EMD 
Fungsi yang mengembalikan 

model dekomposer data EMD 

6 decompose 

Fungsi untuk melakukan 

dekomposisi menggunakan 

model dekomposer 

7 sqrt 
Fungsi untuk mengkuadratkan 

nilai suatu variabel 

8 hilbert 
Fungsi yang digunakan untuk 

melakukan Hilbert transform 

9 ceil 
Fungsi untuk membulatkan 

nilai suatu variabel 

10 argrelxtrema 
Fungsi untuk menghitung local 

extrema suatu data 

11 greater 

Fungsi yang mengembalikan 

nilai kebenaran pernyataan x1 > 

x2 

12 less 

Fungsi yang mengembalikan 

nilai kebenaran pernyataan x1 < 

x2 

13 argpartition 
Fungsi untuk melakukan partisi 

pada suatu array 

14 combinations 

Fungsi yang mengembalikan 

kombinasi seluruh pasangan 

yang mungkin pada suatu array 

15 all 
Fungsi yang mengembalikan 

nilai kebenaran pernyataan 
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semua elemen pada array 

berupa True 

16 argsort 

Fungsi yang mengembalikan 

indeks supaya suatu array dapat 

terurut  

17 imwrite 
Fungsi untuk menyimpan citra 

keluaran 

 

 

3.1.1. Praproses 

Bagian ini menjelaskan pseudocode praproses pada aplikasi 

pengenalan plat kendaraan. Citra masukan diubah menjadi citra 

keabuan dan dilakukan ekualisasi histogram untuk mempertajam 

kontras. Pseudocode ini mengaplikasikan metode yang telah 

dijelaskan pada subbab 2.1. 

 
Masukan Citra kendaraan dalam ruang RGB (img) 

Keluaran Citra keabuan hasil ekualisasi 

histogram (image) 

1  img  imread(img_title+img_ext) 

2  imgray  cvtColor(img, COLOR_BGR2GRAY) 

3  data  imgray 

4  equ  equalizeHist(data) 

5  data  equ 

Gambar 3.3 Pseudocode tahap praproses 

    

 

3.1.2. Transformasi Wavelet 

Bagian ini menjelaskan proses transformasi wavelet pada 

citra masukan hasil dari praproses. Pada bagian ini dilakukan filtering 

menggunakan gaussian filtering dan dilakukan proyeksi dari 

koefisien detail vertikal. Pseudocode ini mengaplikasikan metode 

yang telah dijelaskan pada subbab 2.2.1. 

 
Masukan Citra keabuan hasil ekualisasi 

histogram (data) 

Keluaran Array berisi proyeksi vertikal dari 

koefisien detail vertikal citra yang 
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telah dihaluskan menggunakan gaussian 

filtering (pVer) 

1  cA, (cH, cV, cD)  dwt2(data, ‘Haar’) 

2  cH  gaussian_filter1d(cH, 0.05) 

3  cV  gaussian_filter1d(cV, 0.05) 

4  for i  1 to h 

5   for j  1 to w 

6    e[i][j]  (cV[i][j] + cH[i][j]) / 

2 

7    pVer[i]  pVer[i] + e[i][j] 

8   end for 

9  end for 

10  for i  1 to h 

11   for j  1 to w 

12    e[i][j]  (cV[i][j] + cH[i][j]) / 

2 

13    pHor[i]  pHor[i] + e[i][j] 

14   end for 

15  end for 

Gambar 3.4 Pseudocode proses transformasi wavelet 

 

3.1.3 Penentuan Lokasi Vertikal Plat Kendaraan 

Bagian ini menjelaskan pseudocode proses penentuan lokasi 

vertikal plat kendaraan. Tahap ini diawali dengan proses dekomposisi 

menggunakan teknik empirical mode decomposition. Setelah 

melakukan dekomposisi, data direkonstruksi ulang menggunakan 

komponen-komponen IMF yang dihasilkan. Analisis pada komponen 

IMF yang didapatkan dan data hasil rekonstruksi dilakukan untuk 

menentukan lokasi vertikal plat kendaraan.  

 
Masukan Array berisi proyeksi vertikal dari koefisien 

detail vertikal citra yang telah dihaluskan 

menggunakan gaussian filtering (pVer) 

Keluaran Array berisi indeks local minima yang sudah 

terurut mulai dari yang terkecil (least), 

citra yang sudah dipotong berdasarkan lokasi 

vertikal (located_y) 

1  imfs  EMD.decompose(pVer) 

2  mImfs  5 

3  nImfs  len(imfs)-1 
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4  keep_imfs  len((imfs)-mImfs)/2) 

5  for i  1 to nImfs 

6   if i >= keep_imfs 

7    recData  recData + imfs[i] 

8   end if 

9  end for 

10  hLocalMinima  argrelextrema(recData, less) 

11  hLocalMaxima  argrelextrema(recData, 

greater) 

12  a_sixth  ceil(len(recData) / 6) 

13  last_sixth  len(recData) – a_sixth 

14  for i  1 to len(hLocalMaxima) 

15   if hLocalMinima[i] < a_sixth or 

hLocalMinima[i] > last_sixth 

16    remove hLocalMinima[i] 

17   end if 

18  end for 

19  hLocalMaximaVal  zeros(len(hLocalMaxima)) 

20  for i  1 to len(hLocalMaxima) 

21   hLocalMaximaVal[i]  

recData[hLocalMaxima[i]] 

22  end for 

23  biggest  argpartition(hLocalMaximaVal, -

3)[-3:] 

24  b [hLocalMaxima[biggest], biggest] 

25  b  sorted(b, reverse=True) 

26  biggest  b[:][1] 

27  biggest  [biggest[0], biggest[2]] 

28  hLocalMinimaVal  zeros(len(hLocalMinima)) 

29  for i  1 to len(hLocalMinima) 

30   hLocalMinimaVal[i]  

recData[hLocalMinima[i]] 

31  end for 

32  least  argpartition(hLocalMinimaVal, 

2)[:2] 

33  c  abs(hLocalMinima[least[0]]-

hLocalMinima[least[1]]) 

34  if c < 50 and c != 0 and c > 20: 

35   least  argpartition(hLocalMinimaVal, 

2)[:2] 

36  else 
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37   z  int(len(hLocalMinimaVal)/2) 

38   least  argpartition(hLocalMinimaVal, 

z)[:z] 

39   least  sorted(least) 

40   hLocalMinima  hLocalMinima[least] 

41   hLocalMinimaVal  

hLocalMinimaVal[least] 

42   lo  zeros(2) 

43   b  9999 

44   for j  1 to len(least): 

45    for k  1 to len(least): 

46     lo[0]  j 

47     lo[1]  k 

48     c  

abs(hLocalMinima[least[0]]-

hLocalMinima[least[1]]) 

49     if c < 40 and c > 20 and 

c < b: 

50      b  c 

51      least  lo 

52     end if 

53    end for 

54   end for 

55  end if 

56  yPos  sorted(hLocalMinima[least]) 

57  located_y  data[yPos[0]:yPos[1], :] 

58  located_y_ori  

imgray[yPos_ori[0]:yPos_ori[1],:] 

 

 

3.1.4 Penentuan Lokasi Horizontal Plat Kendaraan  

Bagian ini menjelaskan pseudocode proses penentuan lokasi 

horizontal plat kendaraan. Tahap ini diawali dengan proses 

dekomposisi menggunakan teknik empirical mode decomposition. 

Setelah melakukan dekomposisi, data direkonstruksi ulang 

menggunakan komponen-komponen IMF yang dihasilkan. Analisis 

pada komponen IMF yang didapatkan dan data hasil rekonstruksi 

dilakukan untuk menentukan lokasi horizontal plat kendaraan.  
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Masukan Array berisi proyeksi vertikal dari 

koefisien detail vertikal citra yang 

telah dihaluskan menggunakan gaussian 

filtering (pHor) 

Keluaran Array berisi indeks local minima yang 

sudah terurut mulai dari yang terkecil 

(least), citra plat kendaraan yang 

sudah dipotong dari citra aslinya 

(image) 

1  imfs  EMD.decompose(pHor) 

2  mImfs  5 

3  nImfs  len(imfs)-1 

4  keep_imfs  len((imfs)-mImfs)/2) 

5  for i  1 to nImfs 

6   if i >= keep_imfs 

7    recData  recData + imfs[i] 

8   end if 

9  end for 

10  hLocalMinima  argrelextrema(recData, less) 

11  hLocalMaxima  argrelextrema(recData, 

greater) 

12  a_sixth  ceil(len(recData) / 6) 

13  last_sixth  len(recData) – a_sixth 

14  for i  1 to len(hLocalMaxima) 

15   if hLocalMinima[i] < a_sixth or 

hLocalMinima[i] > last_sixth 

16    remove hLocalMinima[i] 

17   end if 

18  end for 

19  hLocalMaximaVal  zeros(len(hLocalMaxima)) 

20  for i  1 to len(hLocalMaxima) 

21   hLocalMaximaVal[i]  

recData[hLocalMaxima[i]] 

22  end for 

23  biggest  argpartition(hLocalMaximaVal, -3)[-

3:] 

24  b [hLocalMaxima[biggest], biggest] 

25  b  sorted(b, reverse=True) 

26  biggest  b[:][1] 

27  biggest  [biggest[0], biggest[2]] 

28  hLocalMinimaVal  zeros(len(hLocalMinima)) 
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29  for i  1 to len(hLocalMinima) 

30   hLocalMinimaVal[i]  

recData[hLocalMinima[i]] 

31  end for 

32  least  argpartition(hLocalMinimaVal, 2)[:2] 

33  c  abs(hLocalMinima[least[0]]-

hLocalMinima[least[1]]) 

34  if c < 50 and c != 0 and c > 20: 

35   least  argpartition(hLocalMinimaVal, 

2)[:2] 

36  else 

37   z  int(len(hLocalMinimaVal)/2) 

38   least  argpartition(hLocalMinimaVal, 

z)[:z] 

39   least  sorted(least) 

40   hLocalMinima  hLocalMinima[least] 

41   hLocalMinimaVal  

hLocalMinimaVal[least] 

42   lo  zeros(2) 

43   b  9999 

44   for j  1 to len(least): 

45    for k  1 to len(least): 

46     lo[0]  j 

47     lo[1]  k 

48     c  

abs(hLocalMinima[least[0]]-

hLocalMinima[least[1]]) 

49     if c < 40 and c > 20 and c 

< b: 

50      b  c 

51      least  lo 

52     end if 

53    end for 

54   end for 

55  end if 

56  yPos  sorted(hLocalMinima[least]) 

57  image  located_y[yPos[0]:yPos[1], :] 

58  image_ori  

located_y_ori[:,yPos_ori[0]:yPos_ori[1]] 
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3.2 Perancangan Segmentasi Plat 

Setelah area plat berhasil ditemukan dan dipisahkan dari citra 

kendaraan, dilakukan segmentasi untuk memisahkan karakter-

karakter yang ada dalam plat. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur 

pada citra karakter yang berhasil didapatkan. Gambaran umum dari 

segmentasi dan ekstraksi fitur karakter plat dapat dilihat pada 3.5. 

 

Pertama, area plat yang sudah didapatkan diubah menjadi 

citra biner dengan cara thresholding. Thresholding dilakukan 

menggunakan metode Otsu. Karena plat pada data masukan memiliki 

background putih dan warna karakter hitam, dilakukan inverse 

binarization sehingga karakter direpresentasikan dengan warna putih 

dan background hitam. Setelah itu, dilakukan cleaning dengan 

menerapkan operasi morfologi dilation untuk menghilangkan derau 

yang ada pada plat. 

Selanjutnya dilakukan connected component labeling untuk 

mengekstrak blob-blob yang terdapat pada citra. Tujuan dari langkah 

ini adalah untuk mendapatkan komponen citra yang dianggap 

Binerisasi 

Citra Plat 

Segmentasi Karakter 

Citra Biner 

Segmentasi Plat 

Citra Karakter 

Gambar 3.5 Gambaran umum binerisasi dan segmentasi karakter 
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merupakan karakter plat. Parameter yang dipilih untuk menentukan 

hal tersebut adalah luas komponen minimum (area) dan perbandingan 

antara lebar dan panjang karakter (aspect ratio). Nilai area ditentukan 

dari fakta bahwa jumlah karakter plat pada data yang digunakan 

berkisar antara enam hingga tujuh karakter. Sedangkan nilai aspect 

ratio ditentukan berdasarkan sifat font yang digunakan untuk karakter 

plat, dimana perbandingan lebar dan tinggi mencapai lebih dari 0.75. 

Citra karakter yang berhasil ditemukan kemudian diubah 

menjadi vektor fitur. Karena karakter-karakter berasal dari citra yang 

berbeda-beda, perlu dilakukan normalisasi. Caranya adalah dengan 

melakukan resizing sehingga semua citra berukuran 9 x 12 piksel. 

Khusus karakter seperti 1 atau I yang memiliki aspect ratio sangat 

kecil, dilakukan padding dan dilation alih-alih resizing untuk 

mempertahankan sifat karakter. Setelah itu barulah citra karakter 

diubah ke dalam vektor 1-dimensi berisi 108 fitur sesuai dengan 

ukuran citra karakter. 

Variabel program yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

bla3 sedangkan tabel bla3 berisi fungsi yang digunakan pada program. 
 

Tabel 3.3 Daftar Variabel yang Digunakan Pada Proses Segmentasi Plat 

No Nama Variabel Tipe Penjelasan 

1 img_ext str 
String berisi ekstensi citra 

masukan dan keluaran 

2 img_title str 
String berisi nama file 

citra masukan 

3 ret uint8 

Variabel berisi nilai 

threshold hasil metode 

Otsu 

4 img_th uint8 

Citra biner hasil 

thresholding dengan 

metode Otsu 

5 kernel uint8 

Variabel kernel untuk 

operasi morfologi atau 

padding 

6 regions list 

Array berisi region blob 

(connected component) 

dari citra 
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7 props  Variabel blob yang ada 

dalam variabel regions 

8 p int 
Variabel berisi nilai 

panjang (width) dari blob 

9 l int 
Variabel berisi nilai lebar 

(height) dari blob 

10 luas int 
Variabel berisi nilai luas 

dari blob 

11 ratio int 
Variabel berisi nilai aspect 

ratio dari blob 

13 img_detail list 
List berisi detail citra dan 

detail blob 

15 all_list list 

List berisi seluruh variabel 

img_detail dari tiap citra 

yang diujikan 

16 img_th_luas int 
Variabel berisi nilai luas 

dari citra biner 

17 char_img uint8 
Citra karakter setelah 

dipisahkan dari citra biner 

18 img_charas list List berisi citra karakter 

19 save_title str 

String berisi nama file 

citra karakter yang akan 

disimpan 

20 img_padded uint8 
Citra karakter hasil 

padding 

21 img_dilated uint8 
Citra karakter hasil 

operasi morfologi dilation 

22 img_resized uint8 

Citra karakter setelah 

dilakukan resize ke dalam 

ukuran 9 x 12 piksel. 

 

 
 

Tabel 3.4 Daftar Fungsi yang Digunakan Pada Proses Segmentasi Plat 

No Nama Fungsi Penjelasan 

1 imread 
Fungsi untuk membaca citra 

masukan 
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2 threshold 
Fungsi untuk melakukan 

thresholding 

3 ones 
Fungsi untuk membuat array 

yang terdiri dari angka satu 

4 morphologyEx 

Fungsi untuk melakukan 

operasi morfologi opening atau 

closing 

5 label 

Fungsi untuk melakukan 

pelabelan pada connected 

regions dari suatu array 

6 regionprops 

Fungsi untuk melakukan 

pengukuran pada connected 

regions yang sudah diberi label. 

7 copyMakeBorder 
Fungsi untuk memberikan 

border pada suatu citra 

8 sort 
Fungsi untuk melakukan sorting 

pada suatu array 

9 resize 
Fungsi untuk melakukan proses 

resizing pada citra 

10 dilate 
Fungsi untuk melakukan 

operasi morfologi dilation 

11 imwrite 
Fungsi untuk menyimpan citra 

keluaran 

 

3.3 Perancangan Pengenalan Karakter Plat 

Tahap terakhir pada Tugas Akhir ini adalah pengenalan 

karakter yang ada pada citra plat kendaraan. Setelah karakter-karakter 

berhasil didapatkan dan diubah menjadi vektor fitur, dilakukan 

klasifikasi untuk menentukan jenis karakter. Gambaran umum dari 

proses pengenalan karakter plat dapat dilihat pada Gambar Gambar 

3.6. 
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Proses klasifikasi terdiri atas dua tahap, yakni tahap training 

dan testing. Tahap ini dilakukan menggunakan model MLP dengan 

parameter yang sudah ditentukan. Data yang digunakan adalah vektor 

fitur yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Untuk data 

training, vektor fitur dipilih secara manual sehingga jumlah tiap kelas 

seimbang sesuai dengan jumlah karakter yang muncul pada dataset. 

Setelah dilakukan training, barulah model dapat digunakan untuk 

testing. Hasil dari tahap ini adalah string yang merepresentasikan 

informasi karakter yang ada pada plat kendaraan.  

Variabel program yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

bla3 sedangkan tabel bla3 berisi fungsi yang digunakan pada program. 
 

Tabel 3.5 Daftar Variabel yang Digunakan Pada Proses Pengenalan 

Karakter 

No Nama Variabel Tipe Penjelasan 

1 img_ext 

str String berisi ekstensi 

citra masukan dan 

keluaran 

2 img_title 
str String berisi nama file 

citra masukan 

3 X_train 
float64 Variabel berisi feature 

vector data training 

Hasil Pengenalan 

Citra Karakter 
Vektor fitur 

Pengenalan Karakter 

Pengenalan Karakter 

Gambar 3.6 Gambaran umum pengenalan karakter 
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4 y_train 
int Variabel berisi label 

data training 

5 mlp 
network Model dari jaringan 

neural network 

6 img_charas_test 

list Array berisi feature 

vector dan label 

prediksi seluruh data 

testing 

7 img_feature 
list Array berisi feature 

vector data testing 

8 img_ext 

str String berisi ekstensi 

citra masukan dan 

keluaran 

9 l int 
Variabel berisi nilai 

lebar (height) dari blob 

 
 

Tabel 3.6 Daftar Fungsi yang Digunakan Pada Proses Pengenalan Karakter 

No Nama Fungsi Penjelasan 

1 imread 
Fungsi untuk membaca citra 

masukan 

2 fit 

Fungsi untuk melakukan fitting 

vektor fitur dan labelnya pada 

model MLP 

3 MLPClassifier 
Fungsi yang mengembalikan 

model multilayer perceptron 

4 transform 
Fungsi untuk melakukan 

standardisasi dan scaling  

5 predict 

Fungsi untuk melakukan 

prediksi menggunakan model 

klasifier MLP 

6 StandardScaler 
Fungsi untuk menormalisasi 

data 
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4 BAB IV 

IMPLEMENTASI 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi yang 

dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dijabarkan pada bab 

selanjutnya. Sebelum penjelasan implementasi akan ditunjukkan 

terlebih dahulu lingkungan untuk melakukan implementasi.  

 

4.1. Lingkungan Implementasi 
Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi yang 

dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dijabarkan pada bab 

selanjutnya. Sebelum penjelasan implementasi akan ditunjukkan 

terlebih dahulu lingkungan untuk melakukan implementasi. 

 

4.2. Implementasi  
Pada bab ini akan dijelaskan implementasi setiap subbab yang 

terdapat pada bab sebelumnya yakni bab perancangan perangkat 

lunak. Implementasi terbagi menjadi tiga tahapan, yakni praproses 

dan lokasi plat, segmentasi citra plat dan ekstraksi fitur, serta 

pengenalan karakter. 

4.2.1 Implementasi Praproses dan Penentuan Lokasi 

Plat 
Pada bagian ini akan dijelaskan implementasi praproses dan 

penentuan lokasi plat. Tahap ini dijabarkan lagi menjadi beberapa 

bagian, yakni mulai dari langkah awal yaitu praproses, dilanjutkan 

dengan transformasi wavelet, kemudian menentukan lokasi vertikal 

dan horizontal plat kendaraan dan diakhiri dengan cropping.  

4.2.1.1 Praproses 

Implementasi praproses meliputi pembacaan data masukan 

berupa citra berwarna, mengubahnya menjadi citra level keabuan, dan 

melakukan resizing citra masukan. Luas citra masukan dari dataset 

bervariasi, dengan luas minimum sebesar 480 x 640 piksel dan luas 

maksimum mencapai 1312 x 1798 piksel. Untuk itu, resizing 
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dilakukan apabila citra masukan memiliki luas lebih dari 480 x 640 

piksel. Proporsi skala antara citra asli dengan citra hasil resizing 

disimpan pada variabel scale_ratio. Implementasi ini merupakan 

implementasi perancangan pada subbab 3.1.1. Implementasi dalam 

Python ditunjukkan pada Kode Sumber 4.1. 

 

 

4.2.1.2 Transformasi Wavelet 

Implementasi ini mengaplikasikan transformasi wavelet 2-

dimensi menggunakan mother wavelet Haar. Setelah itu dilakukan 

Gaussian filtering pada koefisien detail horizontal dan vertikal secara 

terpisah. Kedua koefisien detail lalu diproyeksikan sesuai dengan 

orientasi masing-masing, yakni koefisien detail vertikal 

diproyeksikan sejajar sumbu vertikal dan koefisien detail horizontal 

sejajar sumbu horizontal. Hasilnya adalah dua variabel proyeksi yaitu 

proyeksi vertikal pVer dan proyeksi horizontal pHor. Implementasi 

ini merupakan implementasi pseudocode pada subbab 3.1.2. 

Implementasi dalam Python ditunjukkan pada Kode Sumber 4.2. 

 
1  wav = pywt.dwt2(data, 'haar') 

2  cA, (cH, cV, cD) = wav 

3  cH = ndimage.gaussian_filter1d(cH, 0.05) 

4  cV = ndimage.gaussian_filter1d(cV, 0.05) 

5   

6  pVer = np.zeros(int(cV.shape[0])) 

7   

Kode Sumber 4.1 Implementasi praproses 

1  img = cv2.imread(img_folder+img_title+img_ext) 

2  imgray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

3  print(imgray.shape) 

4  data = imgray 

5  crop_ratio = np.array([1,1]) 

6  if data.shape[0] != 480: 

7  
    data = cv2.resize(data,(640,480), interpolation = 

cv2.INTER_CUBIC) 

8  

    crop_ratio = 

np.array([imgray.shape[0]/data.shape[0],imgray.shape[1]

/data.shape[1]]) 
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8  for i in range(int(cV.shape[0])): 

9      for j in range(int(cV.shape[1])): 

10          pVer[i] = pVer[i]+cV[i][j] 

11           

12  pHor = np.zeros(int(cH.shape[1])) 

13   

14  for i in range(int(cH.shape[0])): 

15      for j in range(int(cH.shape[1])): 

16          pHor[j] = pHor[j]+cH[i][j] 

Kode Sumber 4.2 Implementasi proses transformasi wavelet 

4.2.1.3 Penentuan Lokasi Vertikal Plat 

Implementasi penentuan lokasi vertikal plat terdiri atas 

dekomposisi proyeksi vertikal menggunakan EMD dan melakukan 

analisis dari komponen IMF yang didapatkan. Analisis dilakukan 

dengan mencari maksimum pada variabel shimfs yang merupakan 

jumlah dari shIMF2 dan shIMF3 dan minimum yang bersesuaian pada 

data hasil rekonstruksi. Setelah lokasi vertikal berhasil didapatkan, 

dilakukan cropping pada citra. Implementasi ini merupakan 

implementasi pseudocode pada subbab 3.1.3. Kode Sumber Kode 

Sumber implementasi pada tahap ini telah dipenggal menjadi bagian-

bagian yang lebih pendek untuk meningkatkan keterbacaan.  

Implementasi dalam Python ditunjukkan pada Kode Sumber 4.3 s.d. 

Kode Sumber 4.7. 

Ditunjukkan pada Kode Sumber 4.3, variabel proyeksi 

vertikal pVer didekomposisi menggunakan EMD dan menghasilkan 

komponen IMF yang disimpan pada variabel imfs. Dari hasil 

transformasi Hilbert pada imfs yang dikuadratkan, didapatkan 

variabel shimfs. Jumlahan dari shimfs kedua dan ketiga menghasilkan 

shimfs23 yang digunakan untuk menemukan minima yang 

menandakan lokasi plat. Kemudian dilakukan rekonstruksi data 

menjadi variabel recData setelah menyimpan imfs yang diperlukan. 

 
1  decomposer = pyhht.EMD(pVer) 

2  imfs = decomposer.decompose() 

3  shimfs = np.zeros((len(imfs), len(imfs[0]))) 

4   

5  for i, y in enumerate(imfs): 
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6      shimfs[i] = np.sqrt(abs(hilbert(y))) 

7   

8  mImfs = 5 

9  nImfs = len(imfs)-1 

10  keep_imfs = int((len(imfs)-mImfs)/2) 

11  recData = np.zeros(len(pVer)) 

12   

13  for i in range(nImfs): 

14      if i >= keep_imfs: 

15          recData = recData + imfs[i] 

16   

17  shimfs23 = shimfs[1]+shimfs[2] 

Kode Sumber 4.3 Implementasi proses penentuan lokasi vertikal plat 

(bagian pertama) 

 

Ditunjukkan pada Kode Sumber 4.4, local maxima dan local 

minima pada shimfs23 didapatkan melalui fungsi argrelextrema. 

Kemudian dicari tiga maxima tertinggi dan dilakukan pengecekan 

agar maxima tidak berada di area atas citra maupun bawah citra, 

dimana seharusnya tidak terdapat plat kendaraan di dalamnya.  

 
18  a_sixth = np.ceil(shimfs23.shape[0]/6) 

19  a_half = int(2*a_sixth) 

20  last_sixth = int(shimfs23.shape[0]-(a_sixth)) 

21   

22  sLocalMaxima = argrelextrema(shimfs23, 

np.greater)[0] 

23   

24  sLocalMaxima = np.array([i for i in sLocalMaxima if 

i > a_sixth and i < last_sixth]) 

25  sLocalMaximaVal = np.zeros(len(sLocalMaxima)) 

26   

27  for i, j in enumerate(sLocalMaxima): 

28          sLocalMaximaVal[i] = shimfs23[j] 

29   

30  sLocalMinima = argrelextrema(shimfs23, np.less)[0] 

31   

32  sLocalMinima = np.array([i for i in sLocalMinima if 

i > a_sixth and i < last_sixth]) 

33   

34  sLocalMinimaVal = np.zeros(len(sLocalMinima)) 

35   
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36  for i, j in enumerate(sLocalMinima): 

37          sLocalMinimaVal[i] = shimfs23[j] 

38   

39  least = np.argpartition(sLocalMinimaVal, 2)[:2] 

40   

41  biggest = np.argpartition(sLocalMaximaVal, -3)[-3:] 

42  b = zip(sLocalMaximaVal[biggest], biggest) 

43  b = sorted(b, reverse = True) 

44  biggest = [i[1] for i in b] 

45  b = [biggest[0]] 

46   

47  for i in range(len(biggest)-1): 

48      d = abs(sLocalMaxima[biggest[0]] - 

sLocalMaxima[biggest[i+1]]) 

49      if abs(sLocalMaxima[biggest[0]] - 

sLocalMaxima[biggest[i+1]]) < a_half and 

abs(sLocalMaxima[biggest[i]] - 

sLocalMaxima[biggest[i+1]]) < a_sixth: 

50          b.append(biggest[i+1]) 

51      else: 

52          break 

53  biggest = b 

Kode Sumber 4.4 Implementasi proses penentuan lokasi vertikal plat 

(bagian kedua) 

 

Ditunjukkan pada Kode Sumber 4.5, dicari local maxima 

pada variabel recData yang bersesuaian dengan maximum yang 

didapatkan dari analisis shimfs23 sebelumnya. Dicari pula local 

minima dari recData. 

 
54  hLocalMinima = argrelextrema(recData, np.less)[0] 

55   

56  a_sixth = np.ceil(recData.shape[0]/6) 

57  a_half = int(2*a_sixth)                           

58  last_sixth = int(recData.shape[0]-(a_sixth))       

59  hLocalMinima = np.array([i for i in hLocalMinima if 

i > a_sixth and i < last_sixth]) 

60   

61  hLocalMaxima = argrelextrema(recData, 

np.greater)[0] 

62  hLocalMaximaVal = np.zeros(len(hLocalMaxima)) 

63   

64  for i, j in enumerate(hLocalMaxima): 
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65          hLocalMaximaVal[i] = recData[j] 

66   

67  threshMax = 5 

68  biggest = [i for i,j in enumerate(hLocalMaxima) if 

np.all(np.any((j in sLocalMaxima[biggest]) or 

(np.abs(j-sLocalMaxima[biggest]) <= threshMax)))] 

69   

70  b = zip(hLocalMaximaVal[biggest], biggest) 

71  b = sorted(b, reverse = True) 

72   

73  biggest = [i[1] for i in b] 

74   

75  hLocalMinimaVal = np.zeros(len(hLocalMinima)) 

76   

77  for i, j in enumerate(hLocalMinima): 

78      hLocalMinimaVal[i] = recData[j] 

79   

80  least_new = [] 

81  least_new_diff = [] 

82   

83  z = int(len(hLocalMinimaVal)*3/4) 

84  least = np.argpartition(hLocalMinimaVal, z)[:z] 

85  l = zip(hLocalMinimaVal[least], least) 

86  l = sorted(l) 

87  least = [i[1] for i in l] 

88  least = sorted(least) 

89   

90  hLocalMinima = hLocalMinima[least] 

91  hLocalMinimaVal = hLocalMinimaVal[least] 

Kode Sumber 4.5 Implementasi proses penentuan lokasi vertikal plat 

(bagian ketiga) 

 

Dari local maxima yang sudah didapat sebagai acuan, dicari 

pasangan local minima yang mengapitnya. Selain menyimpan posisi 

masing-masing pasangan, selisih tiap pasangan juga disimpan pada 

variabel least_new_diff. Proses ini ditunjukkan pada Kode Sumber 

4.6. 

 
92  lo = [0]*2 

93  for j in combinations(enumerate(least), 2): 

94      lo[0] = j[0][0] 

95      lo[1] = j[1][0] 
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96   

97      c = abs(hLocalMinima[lo[0]]-

hLocalMinima[lo[1]])  

98      d = 

min(hLocalMinimaVal[lo[0]],hLocalMinimaVal[lo[1]])  

99      e = abs(hLocalMinima[lo[0]]-

hLocalMaxima[biggest[0]]) 

100      f = abs(hLocalMinima[lo[1]]-

hLocalMaxima[biggest[0]]) 

101   

102      if np.all((e < c) and (f < c) and (c > 0)): 

103          if np.all(np.all(abs(hLocalMinima[lo[0]]-

hLocalMaxima[biggest]) < c) and 

np.all(abs(hLocalMinima[lo[1]]-

hLocalMaxima[biggest])< c)): 

104                  least_new.append([lo[0], lo[1]]) 

105                  least_new_diff.append(c) 

Kode Sumber 4.6 Implementasi proses penentuan lokasi vertikal plat 

(bagian keempat) 

Akhirnya, tiap pasangan local minima yang didapatkan 

diurutkan sesuai lebar jaraknya (selisih). Hasil yang diharapkan 

adalah pasangan dengan selisih lebih kecil menghasilkan area plat 

yang lebih sempit sehingga lebih akurat. Setelah mendapatkan 

pasangan final minima, dilakukan cropping pada citra asli. Proses ini 

ditunjukkan pada Kode Sumber 4.7. 

 
106  least_new = np.array(least_new) 

107  if(len(least_new) > 0): 

108      sumhLocalMinimaVal =  np.argsort([sum(h) for h 

in hLocalMinimaVal[least_new]])  

109      ileast_new_diff = np.argsort(least_new_diff) 

110      l = zip(sumhLocalMinimaVal, least_new_diff, 

least_new, hLocalMinima[least_new]) 

111      l = sorted(l, key = lambda x: (x[0])) 

112      l = l[:3] 

113   

114      least_new = l 

115   

116      l = zip([i[1] for i in l], [i[2] for i in l]) 

117      l = sorted(l, key = lambda x: (x[0])) 

118      for i in l: 

119          print(i) 

120      least = np.array([i[1] for i in l]) 
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121      least = least[0] 

122   

123  yPos = sorted(hLocalMinima[least]) 

124  yPos = np.array(yPos)*2 

125   

126  located_y = data[yPos[0]:yPos[1],:] 

127   

128  yPos_ori = yPos*crop_ratio[0] 

129  yPos_ori = [int(i) for i in yPos_ori] 

130  located_y_ori = imgray[yPos_ori[0]:yPos_ori[1],:]  
Kode Sumber 4.7 Implementasi proses penentuan lokasi vertikal plat 

(bagian kelima) 

4.2.1.4 Penentuan Lokasi Horizontal Plat 
Implementasi penentuan lokasi horizontal plat terdiri atas 

dekomposisi proyeksi horizontal menggunakan EMD dan melakukan 

analisis dari komponen IMF yang didapatkan. Analisis dilakukan 

dengan mencari maksimum pada variabel shimfs yang merupakan 

jumlah dari shIMF2 dan shIMF3 minimum yang bersesuaian pada 

data hasil rekonstruksi. Setelah lokasi horizontal berhasil didapatkan, 

dilakukan cropping pada citra yang sudah di-cropping secara vertikal 

sebelumnya sehingga didapatkan ROI plat yang dicari. Implementasi 

ini merupakan implementasi pseudocode pada subbab 3.1.4. Kode 

Sumber Kode Sumber implementasi pada tahap ini telah dipenggal 

menjadi bagian-bagian yang lebih pendek untuk meningkatkan 

keterbacaan.  Implementasi dalam Python ditunjukkan pada Kode 

Sumber 4.8 s.d. 4.12. 

Ditunjukkan pada Kode Sumber 4.8, variabel proyeksi 

horizontal pHor didekomposisi menggunakan EMD dan 

menghasilkan komponen IMF yang disimpan pada variabel imfs. Dari 

hasil transformasi Hilbert pada imfs yang dikuadratkan, didapatkan 

variabel shimfs. Jumlahan dari shimfs kedua dan ketiga menghasilkan 

shimfs23 yang digunakan untuk menemukan minima yang 

menandakan lokasi plat. Kemudian dilakukan rekonstruksi data 

menjadi variabel recData setelah menyimpan imfs yang diperlukan. 

 
1  decomposer = pyhht.EMD(pHor) 

2  imfs = decomposer.decompose() 
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3  shimfs = np.zeros((len(imfs), len(imfs[0]))) 

4   

5  for i, y in enumerate(imfs): 

6      shimfs[i] = np.sqrt(abs(hilbert(y))) 

7   

8  mImfs = 5 

9  nImfs = len(imfs)-1 

10  keep_imfs = int((len(imfs)-mImfs)/2) 

11  recData = np.zeros(len(pHor)) 

12   

13  for i in range(nImfs): 

14      if i >= keep_imfs: 

15          recData = recData + imfs[i] 

16   

17  shimfs23 = shimfs[1]+shimfs[2] 

Kode Sumber 4.8 Implementasi proses penentuan lokasi horizontal plat 

(bagian pertama) 

 

Ditunjukkan pada Kode Sumber 4.9, local maxima dan local 

minima pada shimfs23 didapatkan melalui fungsi argrelextrema. 

Kemudian dicari tiga maxima tertinggi dan dilakukan pengecekan 

agar maxima tidak berada di area paling kanan citra maupun paling 

kiri citra, dimana seharusnya tidak terdapat plat kendaraan di 

dalamnya.  

 
18  a_sixth = np.ceil(shimfs23.shape[0]/6) 

19  a_half = int(2*a_sixth) 

20  last_sixth = int(shimfs23.shape[0]-(a_sixth)) 

21   

22  sLocalMaxima = argrelextrema(shimfs23, 

np.greater)[0] 

23  sLocalMaxima = np.array([i for i in sLocalMaxima if 

i > a_half and i < last_sixth]) 

24  sLocalMaximaVal = np.zeros(len(sLocalMaxima)) 

25   

26  for i, j in enumerate(sLocalMaxima): 

27          sLocalMaximaVal[i] = shimfs23[j] 

28   

29  biggest = np.argpartition(sLocalMaximaVal, -3)[-3:] 

30  b = zip(sLocalMaximaVal[biggest], biggest) 

31  b = sorted(b, reverse = True) 

32  biggest = [i[1] for i in b] 
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33  b = [biggest[0]] 

34   

35  for i in range(len(biggest)-1): 

36      d = abs(sLocalMaxima[biggest[0]] - 

sLocalMaxima[biggest[i+1]]) 

37      if abs(sLocalMaxima[biggest[0]] - 

sLocalMaxima[biggest[i+1]]) < a_half and 

abs(sLocalMaxima[biggest[i]] - 

sLocalMaxima[biggest[i+1]]) < a_sixth: 

38          b.append(biggest[i+1]) 

39      else: 

40          break 

41  biggest = b 

42  hLocalMinima = argrelextrema(recData, np.less)[0] 

Kode Sumber 4.9 Implementasi proses penentuan lokasi horizontal plat 

(bagian kedua) 

 

Ditunjukkan pada Kode Sumber 4.10, dicari local maxima 

pada variabel recData yang bersesuaian dengan maximum yang 

didapatkan dari analisis shimfs23 sebelumnya. Dicari pula local 

minima dari recData. 

 
43  hLocalMinima = argrelextrema(recData, np.less)[0] 

44  a_sixth = np.ceil(recData.shape[0]/6) 

45  a_half = int(2*a_sixth)   

46  last_sixth = int(recData.shape[0]-(a_sixth))   

47  hLocalMinima = np.array([i for i in hLocalMinima if 

i > a_sixth and i < last_sixth]) 

48   

49  hLocalMaxima = argrelextrema(recData, 

np.greater)[0] 

50  hLocalMaximaVal = np.zeros(len(hLocalMaxima)) 

51   

52  for i, j in enumerate(hLocalMaxima): 

53      hLocalMaximaVal[i] = recData[j] 

54   

55  print(hLocalMaxima[biggest]) 

56   

57  threshMax = 25 

58  biggest = [i for i,j in enumerate(hLocalMaxima) if 

np.all(np.any((j in sLocalMaxima[biggest]) or 

(np.abs(j-sLocalMaxima[biggest]) <= threshMax)))] 

59  biggest = sorted(biggest) 
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60   

61  hLocalMinimaVal = np.zeros(len(hLocalMinima)) 

62   

63  for i, j in enumerate(hLocalMinima): 

64      hLocalMinimaVal[i] = recData[j] 

65   

66  least_new = [] 

67  least_new_diff = []  

68   

69  z = int(len(hLocalMinimaVal)-2) 

70  least = np.argpartition(hLocalMinimaVal, z)[:z] 

71  l = zip(hLocalMinimaVal[least], least) 

72  l = sorted(l) 

73  least = [i[1] for i in l] 

74  least = sorted(least) 

75   

76  hLocalMinima = hLocalMinima[least] 

77  hLocalMinimaVal = hLocalMinimaVal[least] 

Kode Sumber 4.10 Implementasi proses penentuan lokasi horizontal plat 

(bagian ketiga) 

 

Dari local maxima yang sudah didapat sebagai acuan, dicari 

pasangan local minima yang mengapitnya. Selain menyimpan posisi 

masing-masing pasangan, selisih tiap pasangan juga disimpan pada 

variabel least_new_diff. Proses ini ditunjukkan pada Kode Sumber 

4.11. 

 
78  lo = [0]*2 

79  for j in combinations(enumerate(least), 2): 

80      lo[0] = j[0][0] 

81      lo[1] = j[1][0] 

82      c = abs(hLocalMinima[lo[0]]-

hLocalMinima[lo[1]])  

83      d = 

min(hLocalMinimaVal[lo[0]],hLocalMinimaVal[lo[1]])  

84      e = abs(hLocalMinima[lo[0]]-

hLocalMaxima[biggest[0]]) 

85      f = abs(hLocalMinima[lo[1]]-

hLocalMaxima[biggest[0]]) 

86   

87      if np.all((e < c) and (f < c) and (c > 0)): 
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88          if np.all(np.all(abs(hLocalMinima[lo[0]]-

hLocalMaxima[biggest]) < c) and 

np.all(abs(hLocalMinima[lo[1]]-

hLocalMaxima[biggest])< c)): 

89              least_new.append([lo[0], lo[1]]) 

90              least_new_diff.append(c) 

Kode Sumber 4.11 Implementasi proses penentuan lokasi horizontal plat 

(bagian keempat) 

 

Akhirnya, tiap pasangan local minima yang didapatkan 

diurutkan sesuai lebar jaraknya (selisih). Hasil yang diharapkan 

adalah pasangan dengan selisih lebih kecil menghasilkan area plat 

yang lebih sempit sehingga lebih akurat. Setelah mendapatkan 

pasangan final minima, dilakukan cropping pada citra asli. Proses ini 

ditunjukkan pada Kode Sumber 4.12. 

 
91  if(len(least_new) > 0): 

92      l = zip(least_new_diff, least_new) 

93      l = sorted(l) 

94      least = [i[1] for i in l] 

95      least = least[0] 

96   

97  if np.any((sum(least) == 0) or (len(least)>2)): 

98          least = np.argpartition(hLocalMinimaVal, 

2)[:2] 

99   

100   

101  yPos = sorted(hLocalMinima[least]) 

102  yPos = np.array(yPos)*2 

103   

104  yPos_ori = yPos*crop_ratio[1] 

105  yPos_ori = [int(i) for i in yPos_ori] 

106  image_ori = 

located_y_ori[:,yPos_ori[0]:yPos_ori[1]] 

Kode Sumber 4.12 Implementasi proses penentuan lokasi horizontal plat 

(bagian kelima) 

4.2.2 Implementasi Segmentasi dan Konstruksi Fitur 

Karakter Plat 
Pada bagian ini akan dijelaskan implementasi segmentasi dan 

konstruksi fitur karakter dari citra plat kendaraan yang sudah 
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didapatkan. Tahap ini dibagi terdiri atas beberapa bagian yakni tahap 

binerisasi, segmentasi, dan konstruksi fitur yang akan dijelaskan lebih 

lanjut pada subbab-subbab berikutnya. 

4.2.2.1 Binerisasi 
Implementasi binerisasi mengubah citra level keabuan plat 

kendaraan menjadi citra biner. Karena plat kendaraan pada data 

masukan memiliki background putih dan warna karakter hitam, maka 

dilakukan inverse binarization sehingga karakter direpresentasikan 

dengan warna putih dan background hitam. Lalu dilakukan operasi 

morfologi opening untuk menghilangkan noise. Implementasi ini 

merupakan implementasi rancangan pada subbab 3.2. Implementasi 

dalam Python ditunjukkan pada Kode Sumber 4.13. 

 
1  img = image_ori 

2  

ret, img_th = 

cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_BINARY_INV + 

cv2.THRESH_OTSU) 

3  kernel = np.ones((1,1), np.uint8) 

4  
img_th = cv2.morphologyEx(img_th, cv2.MORPH_OPEN, 

kernel) 

Kode Sumber 4.13 Implementasi Binerisasi 

4.2.2.2 Segmentasi Karakter Plat 
Implementasi segmentasi karakter bertujuan untuk 

memisahkan bagian-bagian yang dianggap merupakan karakter dari 

suatu citra. Proses segmentasi dilakukan dengan metode connected-

component labelling, yang mengekstrak blob dari citra berdasarkan 

prinsip ketetanggaan. Setelah itu, dilakukan seleksi pada komponen-

komponen yang dilakukan menggunakan parameter area dan aspect 

ratio untuk menentukan komponen citra yang merupakan karakter 

plat. Implementasi ini merupakan implementasi rancangan pada 

subbab 3.2. Implementasi dalam Python dilakukan menggunakan 

library Skimage dan ditunjukkan pada Kode Sumber 4.14. 
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1  label_img = label(img_th) 

2  regions = regionprops(label_img) 

3  img_charas = [] 

4  img_th_luas = img_th.shape[0]*img_th.shape[1] 

5   

6  for i, props in enumerate(regions): 

7      minr, minc, maxr, maxc = props.bbox 

8      p = maxc-minc 

9      l = maxr-minr 

10      luas = p*l 

11      ratio = l/p 

12   

13  
    img_detail = [img_title+img_ext, img.shape[0], 

img.shape[1], i, p, l, luas, ratio] 

14   

15      if luas < 85 or luas > img_th_luas/7: 

16          if ratio < 1.5 and l < (img_th.shape[0]/4): 

17           

18      if luas < 35 or luas > img_th_luas/7 or ratio < 

0.75 or  l < (img_th.shape[0]/4):  

19         continue 

20       

21      char_img = img_th[minr:maxr, minc:maxc] 

22      img_charas.append([char_img, minc]) 

23   

24      bx = (minc, maxc, maxc, minc, minc) 

25      by = (minr, minr, maxr, maxr, minr) 

26   

27      charas_title = 

charas_folder+img_title+"_"+str(i)+img_ext 

Kode Sumber 4.14 Implementasi Segmentasi Karakter 

4.2.3 Konstruksi Fitur 
Implementasi ekstraksi fitur mengubah citra karakter yang 

sudah didapatkan di tahap sebelumnya menjadi vektor fitur. Karena 

proses connected-component labelling tidak menghasilkan citra 

karakter yang memiliki ukuran sama, maka perlu dilakukan 

normalisasi di tahap ini agar setiap karakter dapat direpresentasikan 

dengan baik. Oleh karena itu dilakukan padding pada karakter yang 

memiliki sifat ramping seperti huruf 1 dan I kemudian dilakukan 

operasi dilation untuk memperlebar tebal karakter. Resizing 
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dilakukan ke tiap citra karakter sehingga masing-masing memiliki 

ukuran 9 x 12 piksel. Akhirnya, masing-masing citra karakter diubah 

ke dalam vektor 1-dimensi. Implementasi ini merupakan 

implementasi rancangan pada subbab 3.2. Implementasi dalam 

Python ditunjukkan pada Kode Sumber 4.15. 

 
1  img_charas_test = [] 

2   

3  img_charas.sort(key = lambda x:x[1]) 

4  img_charas = [i[0] for i in img_charas] 

5   

6  kernel = np.ones((3,3), np.uint8) 

7   

8  if not os.path.exists(save_folder): 

9      os.makedirs(save_folder) 

10   

11  fig.savefig(save_folder+img_title+".png") 

12   

13  for i, chara in enumerate(img_charas): 

14      save_title = 

save_folder+img_title+"_"+str(i)+img_ext 

15      p = chara.shape[0] 

16      l = chara.shape[1] 

17      luas = p*l 

18      ratio = l/p 

19      print(l/p) 

20   

21      img_feature = [] 

22   

23      if ratio <= (0.25): 

24          border_hor = int(p/2) 

25          img_padded= cv2.copyMakeBorder(chara,0,0, 

border_hor, border_hor, 

cv2.BORDER_CONSTANT,value=(0,0,0)) 

26          img_dilated = cv2.dilate(img_padded, 

kernel, iterations = 1) 

27          img_resized = cv2.resize(img_dilated,(9, 

12), interpolation = cv2.INTER_LINEAR) 

28   

29          img_normalized = [0 if i<=127 else 1 for i 

in img_resized.flatten()] 

30          img_feature = [save_title, img_normalized] 

31          img_charas_test.append(img_feature) 
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32          cv2.imwrite(save_title, img_resized) 

33      else: 

34          img_resized = cv2.resize(chara,(9, 12), 

interpolation = cv2.INTER_LINEAR) 

35          img_normalized = [0 if i<=127 else 1 for i 

in img_resized.flatten()] 

36          img_feature = [save_title, img_normalized] 

37          img_charas_test.append(img_feature) 

Kode Sumber 4.15 Implementasi konstruksi fitur 

4.2.4 Implementasi Pengenalan Karakter Plat 
Pada bagian ini dijelaskan implementasi pengenalan karakter 

plat. Data masukan pada tahap ini berupa vektor fitur karakter 

kendaraan. Keluaran dari proses ini merupakan label kelas 

representasi dari data masukan. Implementasi ini merupakan 

implementasi rancangan pada subbab 3.3. Implementasi dalam 

Python ditunjukkan pada Kode Sumber 4.16. 

 
1  scaler = StandardScaler() 

2  scaler.fit(X_train) 

3  X_train= scaler.transform(X_train) 

4  
mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes =(108, 130, 

36), random_state = 1) 

5  mlp.fit(X_train, y_train) 

6   

7  img_charas_test = [] 

8   

9  for f in filenames: 

10  
    charnames = [os.path.basename(i) for i in 

glob.glob(folder+f+"/"+"*")] 

11   

12      roi_title = [] 

13      for img_i, im in enumerate(charnames): 

14          if img_i == 0: 

15              continue 

16          img_title = im.split('.')[0] 

17          img_ext = '.jpg' 

18          img = 

cv2.imread(folder+f+"/"+img_title+img_ext, 0) 

19          plt.imshow(img, cmap="gray") 

20          plt.show() 

21          img = img.reshape(1,-1) 
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22   

23          X_test = np.array(img) 

24          X_test= scaler.transform(X_test) 

25          predictions = mlp.predict(X_test) 

26          if(predictions) > 9: 

27              predictions = chr(predictions+55) 

28   

29          roi_title.append(predictions) 

30   

31          img_feature = [img_title+img_ext, 

predictions] 

32          img_charas_test.append(img_feature) 

33   

34          print("predictions: ") 

35          print(predictions) 

Kode Sumber 4.16 Implementasi pengenalan karakter 
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5 BAB V 

UJI COBA DAN EVALUASI 
 

Pada bab ini akan dijelaskan uji coba pada implementasi 

aplikasi yang telah dikerjakan dan evaluasi dari hasil uji coba yang 

didapatkan. Pembahasan uji coba meliputi lingkungan uji coba, 

skenario uji coba, dan evaluasi dari hasil uji coba yang dilakukan. 

 

5.1 Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba menjelaskan lingkungan yang digunakan 

untuk menguji implementasi aplikasi pada Tugas Akhir ini. 

Lingkungan uji coba meliputi perangkat keras dan perangkat lunak 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras 

Implementasi dilakukan pada sebuah laptop dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Prosesor: Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60GHz 

b. Memori: 6 GB 

c. Tipe sistem: 64-bit operating system 

2. Perangkat Lunak 

a. Sistem operasi: Windows 10 Home Single Language 

b. Perangkat pengembang: Python 3.6 

 

5.2 Uji Coba Kebenaran Penentuan Lokasi Plat 

Kendaraan 

Pada uji coba ini akan dilakukan pengujian terhadap kesesuaian 

algoritma metode praproses dan penentuan lokasi plat kendaraan yang 

telah dibuat. Uji coba bertujuan untuk membuktikan program dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan dengan menerapkan algoritma yang 

ditawarkan. 

 

5.2.1 Data Uji Coba Kebenaran Penentuan Lokasi Citra Plat 

Kendaraan 
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Data yang digunakan untuk uji coba ini adalah 202 citra 

kendaraan dari MediaLab LPR Database yang disediakan oleh 

National Technical University of Athens (NTUA). Database berisi 

citra kendaraan dalam lingkungan natural yang diambil dari sisi depan 

atau belakang kendaraan dalam ruang warna RGB dan format .jpeg 

atau .bmp. Tidak semua citra memiliki ukuran yang sama, dengan 

ukuran normal citra minimum 800 x 600 piksel dan maksimum 1792 

x 1312. Plat kendaraan memiliki format karakter berwarna hitam 

dengan background berwarna putih. Seluruh karakter plat berada 

dalam satu baris dan memiliki jarak yang sama antara satu dengan 

yang lain.  

Database memiliki tiga kategori, yakni citra diam, citra sangat 

kompleks, dan video. Pada uji coba ini, digunakan dataset dari 

kategori citra diam (still images) dengan ketentuan citra kendaraan 

diambil pada waktu pagi hingga sore hari dengan pencahayaan natural 

dan hanya memiliki satu plat kendaraan di dalamnya. 

 

5.2.2 Skenario Uji Coba Kebenaran Penentuan Lokasi Citra 

Plat Kendaraan 

Uji coba dimulai dengan mengecek ukuran dari tiap-tiap citra. 

Untuk meningkatkan efisiensi program, seluruh citra dinormalisasi 

dengan mempertahankan aspect ratio menjadi berukuran 480 x 640 

piksel. Transformasi wavelet lalu dilakukan pada citra dan 

menghasilkan 1 citra aproksimasi dan 3 citra koefisien detail. 

Koefisien detail vertikal dan horizontal diambil lalu dikonvolusi 

menggunakan Gaussian filter dengan parameter standar deviasi 0.05 

yang diperoleh dari uji coba. Kemudian koefisien detail vertikal dan 

horizontal masing-masing diproyeksikan menjadi proyeksi vertikal 

dan proyeksi horizontal. 

Untuk menentukan lokasi vertikal plat, dilakukan dekomposisi 

menggunakan EMD pada proyeksi vertikal yang menghasilkan 

komponen-komponen IMF. Yu dkk. menemukan melalui uji coba 

menemukan bahwa maximal maximum yang ada pada shIMF2 dan 

shIMF3 memiliki korelasi tinggi terhadap lokasi vertikal plat. Dengan 

mengabaikan n/2 atau n/2+1 komponen IMF pertama, dilakukan 
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rekonstruksi proyeksi menggunakan komponen IMF yang tersisa. 

Kemudian dicari local minima yang bersesuaian dengan maximal 

maximum pada data rekonstruksi. Local minima inilah yang 

merepresentasikan lokasi vertikal plat. Proses yang serupa juga 

dilakukan untuk menemukan lokasi horizontal plat. Terakhir, 

dilakukan cropping pada citra masukan sesuai dengan lokasi plat yang 

telah ditentukan. 

Uji kebenaran penentuan lokasi plat kendaraan dilakukan 

dengan menghitung persentasi plat kendaraan yang berhasil 

detemukan secara utuh oleh program. Suatu citra plat kendaraan 

dinyatakan berhasil ditemukan apabila tidak ada informasi yang 

hilang atau tidak ditemukan berupa komponen karakter plat 

kendaraan.  

 

5.2.3 Uji Coba dan Evaluasi Kebenaran Penentuan Lokasi Plat 

Kendaraan 

Uji coba dilakukan dengan menghitung jumlah citra yang 

lokasi plat kendaraannya berhasil ditemukan dengan utuh. Dari 202 

citra, 167 plat kendaraan berhasil ditemukan dan 35 citra (16%) 

kendaraan tidak berhasil ditemukan lokasi platnya. Hasil uji coba 

dapat dilihat pada Tabel 5.1.  

Tabel 5.1 Hasil uji coba kebenaran penentuan lokasi plat 

Jumlah citra Jumlah terdeteksi citra Akurasi (%) 

202 167 84 

 

Gambar 5.1 Contoh citra plat kendaraan yang berhasil 

ditemukan dengan utuh 



64 

 

 

 

 

Setelah melakukan uji coba, dilakukan analisis pada citra 

hasil penentuan lokasi plat. Ditemukan bahwa citra yang platnya tidak 

berhasi ditemukan memiliki satu kesamaan, yakni fitur plat yang tidak 

cukup menonjol sehingga tidak dapat ditemukan melalui algoritma 

yang digunakan pada Tugas Akhir ini. Fitur plat yang tidak cukup 

menonjol dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni plat tertutup 

bayangan (overshadowed) atau kondisi latar belakang kendaraan 

terlalu kompleks. Beberapa contoh citra yang platnya tidak dapat 

ditemukan adalah PHTO0045.jpg, HPIM1003.jpg, dan 

HPIM1240.jpg yang dapat dilihat pada Gambar 5.4.  

 

Dapat dilihat bahwa citra PHTO0045.jpg memiliki tekstur 

jalan yang kasar (grainy) yang mencolok, citra HPIM1003.jpg 

memiliki jalan yang separuhnya merupakan jalan paving, dan citra 

HPIM1240.jpg memiliki objek sejenis teralis di belakang kendaraan. 

Faktor tersebut rupanya sangat berpengaruh terhadap persebaran 

kontras pada citra, sementara algoritma yang digunakan pada Tugas 

Akhir ini menggunakan sifat perubahan kontras plat kendaraan untuk 

menentukan lokasinya. Citra-citra lain yang platnya tidak ditemukan 

Gambar 5.3 Contoh citra kendaraan yang tidak berhasil 

ditemukan platnya 

PHTO0045.jpg HPIM1003.jpg HPIM1240.jpg 

Gambar 5.4 Citra asli kendaraan yang platnya tidak berhasil ditemukan 

Gambar 5.2 Contoh citra kendaraan yang tidak 

berhasil ditemukan secara utuh 
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memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan contoh yang 

diberikan di atas. 

 

5.3 Uji Coba Kebenaran Segmentasi Citra Plat 

Kendaraan 

Pada uji coba ini akan dilakukan pengujian terhadap kebenaran 

dan kesesuaian metode segmentasi pada sistem yang telah dibuat. Uji 

coba kebenaran bertujuan untuk menunjukkan bahwa program telah 

dapat berjalan sebagaimana seharusnya.  

 

5.3.1 Data Uji Coba Kebenaran Segmentasi Citra Plat 

Kendaraan 

Data yang digunakan pada tahap uji coba kebenaran 

segmentasi adalah citra kendaraan yang sudah dipisahkan dari citra 

awal sehingga tidak ada informasi lain yang tidak berkaitan dengan 

plat kendaraan di dalamnya. Plat kendaraan dalam citra yang diujikan 

berisi kombinasi angka dan huruf dengan warna karakter hitam dan 

background putih. Pada sebagian besar kasus, plat kendaraan terdiri 

atas enam atau tujuh karakter, dengan dua atau tiga karakter pertama 

berupa simbol huruf dan empat karakter sisanya berupa simbol angka.  

 

5.3.2 Skenario Uji Coba Kebenaran Segmentasi Citra Plat 

Kendaraan 

Tujuan segmentasi adalah untuk memisahan bagian karakter 

dari plat kendaraan. Harapan dari proses segmentasi adalah untuk 

mendapatkan seluruh karakter yang merupakan informasi dari plat. 

Setelah citra plat di-thresholding sehingga didapatkan citra biner, 

dilakukan connected component labelling untuk mendapatkan 

komponen-komponen gambar berupa blob yang merupakan kandidat 

karakter.  

Dua parameter yang digunakan untuk menentukan apakah 

suatu komponen dianggap merupakan kandidat karakter adalah luas 

dan ratio. Sebuah komponen citra dianggap bukan merupakan 
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kandidat karakter apabila berukuran terlalu kecil atau terlalu besar. 

Komponen dianggap terlalu kecil apabila memiliki luas kurang dari 

35 piksel atau lebar kurang dari seperempat lebar citra plat. 

Sedangkan komponen dianggap terlalu besar apabila memiliki luas 

lebih dari sepertujuh luas area citra plat yang diujikan. Komponen 

yang memiliki ratio buruk, yakni kurang dari 0.75, juga tidak 

dianggap merupakan kandidat karakter karena berarti perbedaan nilai 

antara lebar dan panjang komponen tersebut sangat besar. Nilai-nilai 

yang digunakan untuk parameter ini berasal dari hasil uji coba.  

Citra plat dan citra karakter hasil segmentasi kemudian 

dianalisis untuk diuji kebenarannya. Uji coba segmentasi citra plat 

dilakukan dengan evaluasi nilai akurasi dan performa menggunakan 

confusion matrix yang ditampilkan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Confusion matrix segmentasi citra plat kendaraan 

Prediksi 
Kenyataan 

Karakter Bukan Karakter 

Karakter TP FP 

Bukan Karakter FN TN 

 

Berdasarkan confusion matrix pada Tabel 5.1, TP diperoleh 

ketika citra karakter hasil segmentasi memang merupakan citra 

karakter dan bukan citra lain yang tidak berhubungan. FP didapatkan 

apabila citra karakter ternyata bukan berisi karakter melainkan 

komponen citra yang tidak penting. FN diperoleh dari jumlah karakter 

yang tidak berhasil terdeteksi, baik dikarenakan tidak ditemukan saat 

proses labelling maupun saat diseleksi menggunakan parameter yang 

sudah ditentukan. Sedangkan TN diperoleh dari jumlah komponen 

yang tidak dianggap karakter dan bukan merupakan karakter.  

Nilai akurasi diperoleh dengan membandingkan komponen 

yang merupakan TP dan TN dengan keseluruhan komponen yang 

ditemukan. Sedangkan nilai performa diperoleh dari jumlah karakter 
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yang ditemukan dibanding dengan jumlah karakter yang 

sesungguhnya. 

𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 =  
𝑻𝑷 + 𝑻𝑵

𝑻𝑷 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝑵 + 𝑻𝑵
 (𝟓. 𝟏) 

 

5.3.3 Uji Coba dan Evaluasi Kebenaran Segmentasi Citra Plat 

Kendaraan 

Uji coba dilakukan dengan menghitung nilai akurasi dari 202 

citra plat kendaraan. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, 

dari 1428 jumlah karakter yang ada pada 202 citra plat yang diujikan, 

1318 karakter berhasil disegmentasi. Sedangkan ada 60 komponen 

citra yang bukan merupakan karakter tapi dianggap merupakan 

karakter oleh sistem. Ada 110 karakter yang tidak berhasil 

disegmentasi dan ada 3047 komponen citra bukan karakter yang 

berhasil diseleksi keluar. Secara keseluruhan, ada 4459 komponen 

citra yang terdeteksi pada saat proses connected component labeling.  

Tabel 5.3 Confusion matrix hasil segmentasi citra plat 

Prediksi 
Kenyataan 

Karakter Bukan Karakter 

Karakter 1318 60 

Bukan Karakter 110 3047 
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 Setelah dilakukan analisis, komponen bukan karakter yang 

dinyatakan sebagai karakter (FP) biasanya memiliki sifat-sifat yang 

mirip dengan komponen karakter dari segi aspect ratio dan luas area. 

Sehingga aplikasi masih mengenali komponen tersebut sebagai 

karakter. Contoh citra FP adalah hasil segmentasi citra HPIM1282.jpg 

yang dapat dilihat pada Gambar 5.5. 

Sedangkan komponen karakter yang tidak dinyatakan sebagai 

karakter (FN) dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, proses 

binerisasi citra plat yang kotor, terkena pantulan, atau terdapat 

bayangan biasanya menghilangkan informasi yang unik dari karakter. 

Contoh kasus ini dapat dilihat pada gambar 5.6.  

Gambar 5.5 Contoh citra nonkarakter yang 

terdeteksi sebagai citra karakter (FP) 

Gambar 5.6 Contoh citra karakter yang 

tidak terdeteksi (FN) 
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Kedua, proses binerisasi membuat objek karakter tidak bisa 

dibedakan dari komponen lain yang ada pada citra, contohnya dapat 

dilihat pada Gambar 5.7. Pada contoh ini, proses binerisasi membuat 

komponen karakter menyatu dengan komponen objek kendaraan di 

belakangnya sehingga aplikasi tidak mengenalinya sebagai objek 

karakter. 

Nilai akurasi kebenaran uji coba tahap segmentasi adalah 

98.9%. Sedangkan nilai performa tahap segmentasi adalah 92.29% 

karena telah berhasil melakukan segmentasi pada 1318 karakter dari 

total 1428 karakter yang ada pada keseluruhan citra plat. 

Tabel 5.4 Akurasi uji coba tahap segmentasi citra plat 

Jumlah karakter Jumlah karakter 

tersegmentasi 

Akurasi 

1428 1318 92.29% 

 

5.4 Uji Coba Kebenaran Pengenalan Karakter Plat 

Kendaraan 

Pada uji coba ini akan dilakukan pengujian terhadap kebenaran 

dan kesesuaian metode pengenalan karakter pada sistem yang telah 

dibuat. Uji coba kebenaran bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

program telah dapat berjalan sebagaimana seharusnya.  

 

Gambar 5.7 Contoh karakter yang tidak 

terdeteksi karena menyatu dengan objek lain 
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5.4.1 Data Uji Coba Kebenaran Pengenalan Karakter Plat 

Kendaraan 

Data yang digunakan pada tahap uji coba kebenaran 

pengenalan karakter plat kendaraan berupa vektor fitur karakter hasil 

segmentasi beserta label data yang diberikan secara manual. Terdapat 

36 kelas yang ada pada data, yakni kelas tipe numerik (0-9) dan 

karakter (A-Z). Data masukan berupa citra karakter yang didapatkan 

pada tahap sebelumnya berupa citra biner berukuran 9 x 12 piksel 

dengan warna karakter putih dan background hitam. Terdapat 1298 

karakter yang digunakan untuk data testing. Sedangkan data training 

yang digunakan adalah vektor fitur dari citra karakter yang sudah 

didapatkan pada tahap sebelumnya. 

 

5.4.2 Skenario Uji Coba Kebenaran Pengenalan Karakter Plat 

Kendaraan 

Proses pengenalan karakter plat kendaraan menggunakan 

model MLP yang terdiri atas input layer, hidden layer, dan output 

layer. Nilai input layer adalah 108 sesuai dengan ukuran vektor fitur 

yang digunakan sedangkan nilai output layer adalah 36 sesuai dengan 

jumlah kelas yang tersedia. Pertama, dilakukan uji coba terhadap nilai 

parameter jumlah node untuk kasus MLP dengan 1 hidden layer. 

Kemudian dilakukan uji coba terhadap nilai parameter jumlah hidden 

layer dengan jumlah node yang sama sehingga didapatkan hasil yang 

paling optimal.  

Uji coba berikutnya dilakukan dengan menghitung nilai error 

dan akurasi dari 202 data testing. Data training yang digunakan adalah 

vektor fitur dari citra karakter yang sudah didapatkan pada tahap 

sebelumnya. Uji coba kebenaran dilakukan dengan menghitung nilai 

akurasi, precision, dan recall. 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (5.2) 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (5.3) 
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5.4.3 Uji Coba dan Evaluasi Kebenaran Pengenalan Karakter 

Plat Kendaraan 

Uji coba kebenaran pertama adalah menentukan jumlah node 

pada hidden layer paling optimal untuk model MLP dengan 1 hidden 

layer. Dari hasil uji coba, 220 node memberikan nilai akurasi 

keseluruhan tertinggi untuk tahap pengenalan karakter. Hasil 

pengujian parameter node pada 1 hidden layer dapat dilihat pada 

Tabel 5.5. 
Tabel 5.5 Uji coba nilai parameter jumlah node  

pada model MLP 1 hidden layer 

Jumlah Node Akurasi 

100 0.5632 

130 0.6749 

150 0.7257 

180 0.7304 

200 0.7219 

220   0.7935 

Selanjutnya, dilakukan pengujian nilai parameter jumlah 

hidden layer dengan jumlah node tiap layer adalah 220 sesuai dengan 

hasil yang didapatkan sebelumnya. Dari hasil uji coba, model MLP 

dengan 5 hidden layer memiliki akurasi paling tinggi sebesar 84.21%. 

Hasil pengujian nilai parameter jumlah hidden layer dapat dilihat 

pada Tabel 5.6. 

 
Tabel 5.6 Uji coba nilai parameter jumlah hidden layer pada model MLP 

Jumlah Hidden Layer Akurasi 

1 0.7935 

2 0.7327 

3 0.7881 

4 0.7989 

5 0.8421 

6 0.8336 

7 0.7619 
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Nilai akurasi keseluruhan yang didapatkan adalah 84.21 % 

sedangkan nilai akurasi per kelas yang didapatkan bervariasi. Jumlah 

kemunculan kelas juga bervariasi yang dapat dipengaruhi oleh 

ketersediaan data citra. Rincian hasil yang didapatkan dapat dilihat 

pada Tabel 5.7. 
     Tabel 5.7 Nilai precision dan recall per kelas dan keseluruhan 

Kelas Precision Recall 

0 0.76 0.93 

1 0.51 0.98 

2 0.93 0.99 

3 0.89 0.99 

4 0.94 1.00 

5 0.96 0.96 

6 0.96 1.00 

7 0.97 0.39 

8 0.98 1.00 

9 0.90 0.98 

A 1.00 0.79 

B 0.89 1.00 

C 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 

E 0.92 1.00 

F 0.00 0.00 

G 0.00 0.00 

H 0.88 1.00 

I 0.77 0.96 

J 0.00 0.28 

K 0.80 0.97 

L 0.00 0.00 

M 0.96 1.00 

N 0.93 1.00 

O 0.56 0.50 

P 1.00 0.59 

Q 0.00 0.00 
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R 0.00 0.00 

S 0.00 0.00 

T 1.00 0.94 

U 0.00 0.00 

V 0.00 0.00 

W 0.00 0.00 

X 0.94 0.88 

Y 1.00 0.93 

Z 0.00 1.00 

Rata-rata 0.83 0.84 

 

Uji coba performa algoritma menghitung performa aplikasi 

secara keseluruhan mulai dari praproses citra masukan hingga 

pengenalan karakter plat. Akurasi rata-rata aplikasi adalah sebesar 

86.83%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tahap penentuan 

lokasi plat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa 

keseluruhan aplikasi. Penjelasan lebih detail mengenai akurasi 

aplikasi dapat dilihat pada Tabel 5.8. 

 

Tahap Akurasi 

Penentuan lokasi plat 84% 

Segmentasi plat 92.29% 

Pengenalan karakter 84.21% 

Rata-rata 86.83% 
Tabel 5.8 Akurasi tiap proses pada aplikasi 

 

 

5.5 Uji Coba Waktu Eksekusi Perangkat Lunak 

Pada uji coba ini akan dilakukan pengujian terhadap 

waktu eksekusi perangkat lunak mulai dari tahap praproses 

hingga tahap pengenalan karakter. Uji coba waktu eksekusi 

bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak untuk memroses citra masukan hingga 

diperoleh label kelas hasil pengenalan karakter. 
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1.5.1 Data Uji Coba Waktu Eksekusi Perangkat Lunak 

Data yang digunakan pada tahap uji coba waktu eksekusi 

perangkat lunak ini adalah data citra kendaraan dari basis data 

Medialab LPR Database sejumlah 202 citra. Dari citra kendaraan ini 

akan dicari lokasi plat kendaraan kemudian dilakukan cropping untuk 

memisahkan citra plat dengan citra asli. Citra plat lalu disegmentasi 

hingga menjadi kumpulan citra karakter. Citra karakter lalu diubah 

menjadi vektor fitur dan dimasukkan ke dalam model untuk dilakukan 

pengenalan karakter.  

 

1.5.2 Skenario Uji Coba Waktu Eksekusi Perangkat Lunak 

Uji coba ini dilakukan dengan menghitung waktu eksekusi 

untuk setiap bagian proses dari perangkat lunak. Secara umum, 

terhadap tiga proses pada aplikasi ini, yakni proses penentuan lokasi 

plat kendaraan, segmentasi plat, dan pengenalan karakter.  

Waktu eksekusi atau running time diperoleh dengan 

menggunakan persamaan berikut.  

𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

+ 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

+ 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

 

 

 

1.5.3 Uji Coba dan Evaluasi Waktu Eksekusi Perangkat Lunak 

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, nilai running time 

yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 5.9.  

 
Tabel 5.9 Hasil uji coba waktu eksekusi perangkat lunak 

Proses Running time (detik) 

Penentuan lokasi plat 39.39 

Segmentasi plat 1.2 
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Pengenalan karakter 0.57 

Total 41.16 

 

Waktu eksekusi paling lama terjadi pada saat proses 

penentuan lokasi plat. Proses ini memakan waktu yang cukup lama 

karena prosesnya yang cukup kompleks. Setelah melakukan 

praproses dan transformasi wavelet, dilakukan analisis EMD 

sebanyak dua kali untuk menentukan lokasi vertikal dan horizontal 

plat. Proses analisis EMD cukup memakan waktu karena harus 

membandingkan extrema yang ada pada masing-masing proyeksi 

vertikal dan horizontal untuk menentukan lokasi plat. Proses-proses 

lain memakan waktu relatif lebih cepat. Pada saat uji coba, ditemukan 

juga bahwa waktu eksekusi dipengaruhi oleh CPU time sehingga 

waktu eksekusi dapat bervariasi. Waktu rata-rata eksekusi total yang 

dibutuhkan sebuah citra untuk menjalankan semua proses dalam 

aplikasi adalah 41.16 detik seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.9. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan yang diambil selama 

pengerjaan Tugas Akhir serta saran-saran tentang pengembangan 

yang dapat dilakukan terhadap Tugas Akhir ini di masa yang akan 

datang. 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan selama proses perancangan, 

implementasi, dan pengujian perangkat lunak yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode penentuan lokasi plat menggunakan transformasi 

wavelet dan analisis EMD dapat mendeteksi lokasi plat dengan 

cukup baik, terbukti dengan akurasi yang mencapai 84%. 

2. Metode segmentasi plat yang digunakan relatif handal, 

terbukti dari akurasi yang mencapai 92.29%.  

3. Metode pengenalan karakter yang digunakan mencapai hasil 

yang cukup baik, yakni 84.21%. 

4. Waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk sebuah citra kendaraan 

supaya lokasi platnya dapat ditemukan dan dikenali adalah 

41.16 detik.  

 

6.2 Saran 
Berikut merupakan beberapa saran untuk pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. Saran-saran ini didasarkan pada 

hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dilakukan. 

• Aplikasi hanya mampu mengenali 84% plat kendaraan. Hasil 

ini dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan 

algoritma dengan metode atau perspektif lain supaya dapat 

dicapai hasil yang lebih optimal. 

• Untuk meningkatkan hasil uji coba klasifikasi, dapat 

dilakukan perbaikan orientasi pada citra karakter sehingga 

citra karakter yang diambil dalam keadaan miring (tidak 

lurus) dapat diklasifikasi dengan baik. 
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• Usaha meningkatkan hasil uji coba klasifikasi dapat 

dilakukan juga dengan melakukan ekstraksi fitur sebelum 

dilakukan pengklasifikasian.  
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LAMPIRAN 

No Nama Citra Citra Asli Citra Plat Terdeteksi 

1  12.jpg 

 

 

2  15.jpg 

 
 

3  16.jpg 

  

4  24.jpg 

 
 

5  31.jpg 

  

6  38.jpg 

  

7  39.jpg 
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8  41.jpg 

  

9  42.jpg 

 

 

10  5.jpg 

 

 

11  53.jpg 

 

 

12  55.jpg 

 

 

13  6.jpg 

  

14  60.jpg 

 

 

15  61.jpg 
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16  63.jpg 

 

 

17  64.jpg 

 
 

18  72.jpg 

 

 

19  74.jpg 

 
 

20  75.jpg 

 

 

21  79.jpg 

 

 

22  88.jpg 

 

 

23  89.jpg 
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24  DSCN0408.jpg 

 
 

25  DSCN0410.jpg 

 

 

26  DSCN0412.jpg 

  

27  DSCN0413.jpg 

  

28  DSCN0414.jpg 

  

29  DSCN0415.jpg 

  

30  DSCN0416.jpg 

  

31  DSCN0418.jpg 
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32  HPIM0596.jpg 

 

 

33  HPIM0597.jpg 

 

 

34  HPIM0767.jpg 

 

 

35  HPIM0774.jpg 

  

36  HPIM0799.jpg 

 

 

37  HPIM0801.jpg 

 

 

38  HPIM0810.jpg 

  

39  HPIM0814.jpg 

 

 



86 

 

 

 

40  HPIM0815.jpg 

 
 

41  HPIM0926.jpg 

  

42  HPIM0927.jpg 

  

43  HPIM0941.jpg 

  

44  HPIM0943.jpg 

 

 

45  HPIM0944.jpg 

 

 

 

46  HPIM0958.jpg 

  

47  HPIM0961.jpg 
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48  HPIM0962.jpg 
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