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Abstrak 
 Lahan parkir motor merupakan salah satu fasilitas yang 

disediakan oleh Departemen Teknik Informatika di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Saat ini, proses masuk 
keluar lahan parkir hanya mengandalkan tenaga penjaga parkir 

yang aktif mulai pagi hingga sore hari di hari aktif kuliah. Diluar 

jam tersebut, mahasiswa maupun pengunjung kampus dapat 
meminjam kunci sendiri di lab-lab yang ada di Departemen Teknik 

Informatika ITS. Namun, adakalanya kejadian tidak 

menyenangkan terjadi seperti kehilangan sepeda motor, pencurian 

helm, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
penjagaan di area lahan parkir pada saat diluar jam aktif kuliah.  

 Dalam Tugas Akhir ini dirancang sebuah sistem informasi 

parkir yang mengimplementasikan automatic license plate 
recognition berbasis CCTV serta menggunakan kartu identitas 

dengan studi kasus lahan parkir motor Departemen Teknik 

Informatika ITS. Aplikasi ini dijalankan dalam aplikasi web yang 
mencatat keluar-masuknya pengguna lahan parkir beserta dengan 

data nomor plat dan nomor kartu identitasnya. Saat pengguna 

akan keluar dari lahan parkir, data masuk dan keluarnya akan 

dibandingkan. Apabila sama, maka pengguna dapat keluar dari 
area parkir. Jika tidak, maka palang parkir tidak akan terbuka dan 

pengguna harus meminta penjaga parkir untuk membukakan, 

dimana penjaga parkir akan memverifikasi secara manual data 
masuk dan keluar pengendara. Implementasi sistem informasi 
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parkir TC ini diharapkan dapat mengatasi kemungkinan 
terjadinya kemalingan dan kehilangan motor di area lahan parkir 

Departemen Teknik Informatika ITS. 

 Tugas Akhir ini berhasil mengimplementasikan sebuah 

aplikasi yang dapat mencatat data keluar-masuk pengguna lahan 
parkir menggunakan automatic license plate recognition dan kartu 

identitas. 

 
Kata kunci : lahan parkir, CCTV, automatic license plate 

recognition, kartu identitas. 
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Abstract 
Motorcycle parking lot is one of the facilities provided by 

Department of Informatics at Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember. Today, the in and out process rely on the gatekeepers 
who are only active during work hours on active days of collage. 

Outside of those hours, parking lot users can borrow the parking 

gate key from the labs available in the department. However, 
sometimes unpleasant events occur such as the loss of a 

motorcycle, theft of a helmet, and much more. These things 

happens due to lack of guarding in the parking lot outside of work 

hours. 
In this Final Project, a parking information system that 

implements automatic license plate recognition using CCTV and 

identity card is built with a case study of motorcycle parking lot at 
the Department of Informatics of ITS. This application is run in a 

web application which record the in and out process of parking lot 

users including their vehicle license plate and their identity 
number. When the user are going to get out of the lot, their entry 

data and exit data are compared. If it’s the same, they can get out 

of the lot. If it’s not, the gate won’t open and the user have to ask 

the gatekeeper or the app administrator to open the gate, where 
the gatekeeper or administrator will verify the entry and exit data 

manually. This app implementation is expected to be the solution 

of the problem mentioned above. 
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This Final Project successfully implemented an application 
that can be used to record the in and out process of parking lot 

entry using CCTV-based automatic license plate recognition and 

identity card. 
 

Keywords: parking lot, CCTV, Automatic License Plate Recognition, 

identity card 
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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas garis besar penyusunan Tugas 

Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan pembuatan, rumusan 
dan batasan permasalahan, metodologi penyusunan Tugas Akhir, 

dan sistematika penulisan. 

1.1. Latar Belakang 

Lahan parkir motor merupakan salah satu fasilitas yang 
disediakan oleh Departemen Teknik Informatika di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Saat ini, proses masuk 

keluar lahan parkir hanya mengandalkan tenaga penjaga parkir 
yang aktif mulai pagi hingga sore hari di hari aktif kuliah. Diluar 

jam tersebut, mahasiswa maupun pengunjung kampus dapat 

meminjam kunci sendiri di lab-lab yang ada di Departemen Teknik 
Informatika ITS. Namun, adakalanya kejadian tidak 

menyenangkan terjadi seperti kehilangan sepeda motor, pencurian 

helm, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

penjagaan di area lahan parkir pada saat diluar jam aktif kuliah. 
Selain itu, pelacakan pelaku kejahatan juga masih dirasa kurang 

dikarenakan CCTV yang ada saat ini kurang memadai. 

Perkembangan teknologi informasi di duna semakin cepat, 
khususnya pada teknologi pengenalan citra (image recognition). 

Akses dan pengambilan informasi juga semakin mudah dan cepat 

diakses melalui perangkat bergerak maupun web. Perkembangan 

ini juga mempengaruhi cara seseorang untuk melakukan proses 
verifikasi untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Verifikasi sendiri 

adalah sebuah proses yang wajib ada dimana diperlukan sebuah 

kebenaran data/ informasi misalnya verifikasi keaslian identitas. 
Proses verifikasi ini sudah banyak diterapkan seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi oleh perusahaan, birokrasi, dan 

lain-lain. Hal ini bisa diterapkan dalam proses masuk dan keluar 
dari lahan parkir di Departemen Teknik Informatika dimana kartu 

identitas pengguna lahan parkir akan dideteksi terlebih dahulu 

sebelum 
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masuk menggunakan card reader dan diambil gambar plat 
nomornya. Kemudian, data masuk ini akan digunakan untuk 

memverifikasi pengguna lahan parkir ketika akan meninggalkan 

lahan parkir. Apabila nomor identitas dan plat nomor berbeda, 

maka palang parkir tidak akan bisa terbuka dan harus 
menghubungi pihak penjaga parkir/ yang berwajib. 

Automatic License Plate Recognition (ALPR) adalah aplikasi 

dari optical character recognition (OCR). Teknologi ini 
memungkinkan pembacaan karakter alfanumerik secara langsung 

dari gambar digital dari plat nomor kendaraan bermotor yang 

ditangkap menggunakan kamera. Selanjutnya, piksel-piksel dari 
gambar digital tersebut diubah menjadi nilai ASCII dan 

direpresentasikan dalam bentuk teks. Algoritma ALPR umumnya 

dibagi menjadi empat langkah: (1) Vehicle Image Capture (2) 

Number Plate Detection (3) Character Segmentation dan (4) 
Character Recognition. Pada langkah pertama, meskipun 

kelihatannya mudah, namun langkah ini sebenarnya agak sulit 

dilakukan karena menangkap gambar dari kendaraan yang 
bergerak agak sulit dan plat nomornya tidak boleh terlewat untuk 

ditangkap gambarnya [1]. 

Aplikasi yang diusulkan untuk dibangun pada Tugas Akhir ini 
terdiri dari dua platform yaitu platform web dan platform backend 

server, dimana pada platform backend server berfungsi sebagai 

server untuk menerima masukan berupa foto dan memproses foto 

tersebut hingga menghasilkan nomor plat yang kemudian akan 
dikirimkan ke platform web. Platform web ini akan mengolah data 

nomor plat kendaraan yang masuk sehingga dapat memberi 

informasi mengenai data keluar-masuk kendaraan, verifikasi 
nomor plat kendaraan, hinga manajemen pengguna aplikasi. 

Dengan dibangunnya aplikasi ini, diharapkan pemanfaatan 

fasilitas parkir motor di Departemen Teknik Informatika ini bisa 

lebih maksimal. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini, 

antara lain adalah: 

1. Bagaimana cara menyimpan plat nomor dan nomor 

identitas pengguna lahan parkir yang akan masuk? 
2. Bagaimana cara melakukan verifikasi antara orang yang 

akan keluar dengan data awal ketika orang tersebut masuk 

lahan parkir? 
3. Bagaimana cara memverifikasi pengguna lahan parkir 

secara manual? 

4. Bagaimana cara mengetahui data penggunaan lahan parkir 

seseorang yang menggunakan fasilitas lahan parkir? 

 

1.3. Batasan Masalah  

Batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini, sebagai 

berikut: 

1. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah bahasa pemrograman web (PHP, HTML, CSS 
JavaScript), kerangka kerja Laravel, dan Phyton. 

2. Masukan perangkat lunak berupa pengambilan gambar 

nomor plat dari CCTV yang digunakan, kemudian gambar 
plat nomor kendaraan dikirimkan ke server untuk 

disimpan. 

3. Pengolahan gambar nomor plat dalam aplikasi web. 

4. Proses pengenalan teks dalam gambar nomor plat dapat 
berjalan lancar dengan pencahayaan yang cukup. 

5. Kartu identitas yang digunakan terbatas pada KTP dan 

KTM. 
6. Lokasi lahan parkir yang digunakan adalah lahan parkir 

Departemen Teknik Informatika ITS Surabaya. 

7. Pengujian Tugas Akhir menggunakan simulasi berupa 

script Phyton karena situasi pandemi. 
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1.4. Tujuan  

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui cara menyimpan plat nomor dan nomor 

identitas pengguna lahan parkir yang akan masuk. 
2. Mengetahui cara melakukan verifikasi antara orang yang 

akan keluar dengan data awal ketika orang tersebut masuk 

lahan parkir. 
3. Mengetahui cara memverifikasi pengguna lahan parkir 

secara manual. 

4. Cara mengetahui identitas seseorang yang menggunakan 
fasilitas lahan parkir. 

5. Cara mengetahui data penggunaan lahan parkir seseorang 

yang menggunakan fasilitas lahan parkir 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan Tugas Akhir ini 

antara lain: 

1. Diharapkan dengan terciptanya aplikasi sistem informasi 
parkir berbasis CCTV di lahan parkir motor Departemen 

Teknik Informatika ITS, pengguna dapat menggunakan 

fasilitas tersebut dengan rasa aman dan penggunaan 
fasilitas tersebut dapat terdata dengan baik. 

2. Bagi badan akademik, aplikasi ini dapat mempermudah 

pelacakan tindakan kejahatan yang terjadi di area lahan 

parkir. 

 

1.6. Metodologi 

 Tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir 

Proposal Tugas Akhir ini berisi tentang deskripsi 
pendahuluan dari Tugas Akhir yang akan dibuat. 

Pendahuluan ini terdiri atas hal yang menjadi latar 
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belakang diajukannya usulan Tugas Akhir, rumusan 
masalah yang diangkat, batasan masalah untuk Tugas 

Akhir, tujuan dari pembuatan Tugas Akhir, dan manfaat 

dari hasil pembuatan Tugas Akhir. Selain itu dijabarkan 

pula tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi 
pendukung pembuatan Tugas Akhir. Sub bab metodologi 

berisi penjelasan mengenai tahapan penyusunan Tugas 

Akhir mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan 
buku Tugas Akhir. Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan 

yang menjelaskan jadwal pengerjaan Tugas Akhir. 

2. Studi literatur 

Pada tahap ini, akan dicari studi literatur yang relevan 

untuk dijadikan referensi dalam pengerjaan tugas akhir. 

Studi literatur ini didapatkan dari paper yang didapat dari 
Google Scholar. Sumber lain yaitu dokumentasi resmi 

GitHub. Selain itu, materi pendukung yang berasal dari 

internet dan materi-materi kuliah yang berhubungan 

dengan metode yang akan digunakan.   

3. Implementasi  

Implementasi merupakan tahap membangun rancangan 

program yang telah dibuat. Pada tahapan ini 
merealisasikan rancangan yang terdapat pada tahapan 

sebelumnya, sehingga menjadi sebuah program yang 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahapan ini dilakukan uji coba pada perangkat lunak 

dengan pengujian berdasarkan maintenance. 

5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahapan ini disusun buku yang membuat 

dokumentasi mengenai pembuatan serta hasil dari 

implementasi perangkat lunak yang telah dibuat. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Buku Tugas Akhir ini terdiri atas beberapa bab yang tersusun 

secara sistematis, yaitu sebagai berikut. 

1. Bab I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 

2. Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai dasar 

teori yang mendukung pengerjaan Tugas Akhir. 

3. Bab III. Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisi tentang desain sistem, rancangan basis data, 

diagram kasus penggunaan, diagram aktivitas dan 

rancangan antarmuka pengguna. 

4. Bab IV. Implementasi 

Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya. Penjelasan berupa tampilan 

antarmuka yang telah dibuat dan dapat berfungsi untuk 

mengakomodir kebutuhan fungsional yang ada.  

5. Bab V. Uji Coba dan Evaluasi 

Bab ini menjelaskan kemampuan perangkat lunak dengan 
melakukan pengujian kebenaran dan pengujian kinerja 

dari sistem yang telah dibuat. 

6. Bab VI. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan 
kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan perangkat lunak ke depannya. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi mengenai penjelasan teori yang 

berkaitan dengan implementasi perangkat lunak. Penjelasan 
tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sistem 

yang akan dibangun dan berguna sebagai pendukung dalam 

pengembangan perangkat lunak. 

 
2.1. Penelitian Terkait 

Terdapat penelitian terkait rancang bangun sistem keamanan 

parkir yaitu Rancang Bangun Sistem Kemanan Keluar Masuk 
Parkir Dengan Kartu Cerdas Mifare dan Teknologi Near Field 

Communication (NFC) Studi Kasus Parkir Jurusan Teknik 

Informatika . Penelitian ini merupakan tugas akhir yang telah 
diselesaikan salah satu mahasiswa angkatan 2010 di Departemen 

Teknik Informatika ITS yaitu Fahmi Hidayatullah. Tugas akhir ini 

membahas bagaimana cara meningkatkan keamanan lahan parkir 

dengan menggunakan kartu identitas dan teknologi Near Field 
Communication. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada 

tugas akhir yang akan dikerjakan, ditambahkan teknologi License 

Plate Recognition untuk menambah tingkat keamanan dan 
kemudahan penjaga parkir dalam melakukan verifikasi keluar-

masuknya pengguna lahan parkir [2]. 

 

2.2. Kartu Identitas 

Kartu Identitas terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan identitas. 

Kata kartu /kar·tu/ merupakan kata benda yang memiliki definisi 

kertas terbal dan berbentuk persegi Panjang. Kata identitas 
/iden·ti·tas/ merupakan kata benda yang memiliki definisi ciri-ciri 

atau keadaan khusus seseorang; jati diri [3]. 

Kartu identitas adalah sebuah kartu yang berisi identitas diri 
sang pemilik kartu yang mana kartu identitas tersebut diterbitkan 

oleh pemerintah melalui instansi pelaksana yang memang diberi 

kewenangan untuk menerbitkannya [4]. 
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2.3. CCTV 

Closed Circuit Television (CCTV) adalah penggunaan kamera 

video untuk menstransmisikan sinyal video ke tempat spesifik 

dalam beberapa set monitor. Sistem CCTV biasanya terdiri dari 

komunikasi fixed (dedicated) antara kamera dan monitor. 
Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan 

kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan diperbesar) 

serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang control dan 
dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, WLAN, 

maupun internet [5]. 

 
2.4. Lahan Parkir Motor Departemen Teknik Informatika 

ITS 

Departemen Teknik Informatika adalah salah satu 

departemen yang ada di kampus Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, Surabaya. Departemen ini memiliki tiga program studi, 

yaitu S1 Teknik Informatika, S2 Ilmu Komputer, dan S3 Ilmu 

Komputer. Dengan banyaknya program studi yang ada, tentunya 
jumlah mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di 

Departemen Teknik Informatika ITS sangatlah banyak. Untuk 

mengakomodasi kebutuhan transportasi mahasiswanya, 
disediakanlah lahan parkir motor sebagai salah satu fasilitas. 

Lahan parkir motor ini memiliki luas sebesar + 74m x 8m dan 

memiliki kapasitas + 300 motor. Setiap harinya, lahan parkir ini 

mulai buka pukul 07.00 WIB dan tutup sekitar pukul 19.00 WIB. 
Lahan parkir ini dijaga oleh beberapa orang penjaga parkir yang 

memiliki gilirannya masing-masing. Lahan parkir ini juga tetap 

dapat digunakan diluar jam aktif kuliah dengan meminjam kunci 
gerbang parkir di lab-lab yang terdapat di lt. 3 Gedung Departemen 

Teknik Informatika ITS. 

 

2.5. Automatic License Plate Recognition 

Automatic License Plate Recognition (ALPR) adalah proses 

ekstraksi karakter pada gambar atau video plat nomor kendaraan. 

Proses ini dapat dilakukan secara otomatis sehingga tidak 
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dibutuhkan adanya campur tangan manusia dalam mengenali 
karakter yang ada di plat nomor kendaraan bermotor. 

Implementasi dari LPR sendiri terdapat pada bidang 

pengembangan sistem parkir, sistem deteksi kendaraan lalu-lintas, 

sistem pembayaran tol berbasis kendaraan, dan lain-lain. 
Penelitian pada ALPR merupakan kombinasi dari penelitian 

pengolahan citra digital, kecerdasan buatan, dan machine learning 

Proses ALPR umumnya terdiri dari empat proses, yaitu 1). 
Pengambilan Gambar, 2). Deteksi Plat, 3). Esktrasi Data, dan 4). 

Pengenalan Karakter: 

1. Pengambilan Gambar 
Pada tahap ini, sebelum gambar akan diproses untuk diambil 

nomor platnya, gambar harus diolah terlebih dahulu (pre-

processing) untuk mengurangi noise atau hal-hal yang tidak 

dibutuhkan dalam ekstraksi karakter tanpa mengurangi data 
yang dibutuhkan. Proses ini terdiri dari: konversi menjadi 

grayscale (hitam-putih), konversi menjadi binary image, lalu 

image resizing 
2. Deteksi Plat 

Setelah melalui pre-processing, gambar tersebut akan 

diproses untuk dideteksi letak plat nomornya. Sistem akan 
memindai area-area yang akan menjadi kandidat letak plat. 

Setiap kandidat kemudian diuji apakah benar merupakan 

sebuah plat nomor kendaraan atau bukan. 

3. Ekstraksi Data 
Setelah plat nomor didapatkan, langkah selanjutnya adalah 

mengambil data dari plat tersebut. Tujuannya adalah untuk 

mengambil masing-masing karakter yang ada di plat tersebut. 
Setiap area kontur akan dipindai untuk mendapatkan kandidat 

karakter. Setiap kandidat karakter akan diuji apakah kandidat 

tersebut merupakan karakter atau bukan. 

4.  Pengenalan Karakter 
Setiap kandidat karakter kemudian akan dikenali karakternya. 

Pada tugas akhir ini, proses pengenalan karakter 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN). Setelah 
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dikenali, proses ALPR akan menghasilkan string berisikan 
hasil pembacaan gambar plat nomor kendaraan [1]. 

Pada Tugas Akhir ini, ALPR digunakan untuk membaca plat 

nomor kendaraan yang masuk secara otomatis, sehingga 

mempermudah kerja penjaga parkir. Apabila pembacaan plat 
nomor gagal / tidak sempurna, maka penjaga parkir tetap dapat 

melakukan verifikasi manual terhadap kendaraan yang akan keluar 

dengan membandingkan foto motor ketika masuk dan saat akan 
keluar. 

 

2.6. MySQL 

MySQL adalah sebuah relational database management 

system (RDBMS) yang cepat dan kuat. Sebuah basis data 

memungkinkan kita untuk menyimpan, mencari, mengurutkan, 

dan mengambil data secara efisien. MySQL Server mengatur 
control akses terhadap data untuk memastikan banyak pengguna 

dapat bekerja dengan data tersebut secara bersamaan, 

menyediakan akses yang cepat, serta memastikan hanya pengguna 
yang terautentikasi yang memiliki akses. Oleh karena itu, MySQL 

adalah server yang memiliki sifat multiuser dan multithread. 

MySQL menggunakan Structured Query Language (SQL), Bahasa 
standar kueri basis data. Dari sejarahnya, pengembangan SQL 

sudah dimulai dari tahun 1979 dan tersedia bagi publik pada tahun 

1996. Ini adalah basis data open source paling popular di dunia 

saat ini dan telah beberapa kali memenangi Linux Journal Readers 
Choice Award. 

MySQL tersedia dibawah skema dual licensing. Kita dapat 

menggunakannya secara gratis dibawah skema open source license 
selama kita tetap mengikuti persyaratan dari lisensi tersebut. Jika 

kita ingin mendistribusikan aplikasi non-GPL termasuk MySQL, 

kita dapat membeli lisensi komersial [6]. 

Pada Tugas Akhir ini, MYSQL akan digunakan sebagai 
database. 
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2.7. K-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan sebuah algoritma 

klasifikasi berdasarkan jarak antara data pembelajaran dengan 

objek yang akan diklasifikasikan. Data  pembelajaran 

diproyeksikan  ke  ruang  berdimensi  banyak,  dimana masing-
masing  dimensi  merepresentasikan  fitur  dari data.    Ruang    ini    

dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan  klasifikasi  data  

pembelajaran.  Nilai k adalah jumlah tetangga terdekat dari sebuah 
titik yang sedang dibandingkan. Nilai k yang  terbaik  untuk  

algoritma  ini  tergantung  pada data,   secara   umumnya,   nilai   k   

yang   tinggi   akan mengurangi    efek    noise    pada    klasifikasi,    
tetapi membuat   batasan   antara setiap   klasifikasi   menjadi lebih 

kabur [7]. Cara kerja algoritma KNN adalah sebagai berikut: 

1. Hitung jarak setiap titik pada tetangga dengan titik saat 

ini 
2. Urutkan jarak dari yang paling dekat dan pilih k titik 

pertama 

3. Hitung dan pilih kelas yang paling sering muncul diantara 
k tetangga. 

Keunggulan dari algoritma ini antara lain adalah algoritma ini 

mudah untuk diimplementasikan, kuat terkait ruang pencarian; 
misalnya kelas tidak harus dipisahkan secara linear, classifier 

dapat diperbarui dengan biaya yang kecil apabila instance baru 

dengan kelas yang diperbarui disajikan, dan hanya sedikit 

parameter untuk disetel, yaitu metric jarak dan k. Sedangkan, 
kelemahan  dari algoritma ini adalah pengujian tiap instance yang 

mahal karena dibutuhkan perhitungan jarak pada setiap instance 

yang diketahui, kepekaan terhadap atribut noise dan atribut yang 
tidak relevan, sehingga menghasilkan angka jarak yang kurang 

berarti, serta kesensitifan terhadap dataset yang tidak seimbang [8].  

Pada Tugas Akhir ini, algoritma k-Nearest Neighbor akan 

digunakan sebagai algoritma klasifikasi untuk menentukan hasil 
segmentasi dari pembacaan plat nomor kendaraan. 
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2.8. PHP 

PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan sebuah bahasa 

server-side scripting yang didesain khusus untuk pengembangan 

Web. Di dalam sebuah halaman HTML, baris kode PHP dapat 

disertakan yang nantinya akan dieksekusi setiap kali halaman 
tersebut diakses. Kode PHP akan diinterpretasikan oleh web server 

dan menghasilkan HTML atau output lain yang nantinya akan 

dilihat oleh pengguna. PHP merupakan open source product, yang 
artinya siapapun dapat menggunakan, mengubah, dan 

mendistribusikan kembali secara gratis[6]. 

PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP 
diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan 

dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang 

diproses pada web browser (client). 

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home 
Page. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat 

website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP 

menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan 
tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, 

tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang 

seperti wikipedia, wordpress, joomla, dll. 
Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext 

Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif, yakni permainan kata 

dimana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri: PHP: 

Hypertext Preprocessor. 
PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat Open 

Source. PHP dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda 

dengan lisensi GNU General Public License (GPL) yang biasa 
digunakan untuk proyek Open Source[9]. 

Pada Tugas Akhir ini, PHP digunakan sebagai bahasa 

pemrograman dalam pembuatan aplikasi web. 

 
2.9. Laravel 

Laravel merupakan sebuah merupakan sebuah framework 

PHP yang mengimplementasikan arsitektur model, view, 
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controller atau MVC. Laravel didesain untuk mengurangi biaya 
dalam memulai pengembangan sebuah web dan biaya dalam 

maintenance, dan meningkatkan pengalaman dalam bekerja 

dengan cara menyediakan sintaks yang ekspresif dan jelas serta 

sekumpulan fungsionalitas-fungsionalitas inti yang dapat 
mepersingkat waktu implementasi[10]. MVC(Model View 

Controller) adalah sebuah arsitektur yang memisahkan antara 

business logic dan antarmuka pengguna. Secara umum, arsitektur 
ini memisahkan sebuah aplikasi menjadi 3 bagian yaitu; Model, 

View and Controller[11]. 

1. Model merupakan bagian tingkat terendah yang bertanggung 
jawab untuk memelihara data dan bagian yang menangani 

hubungan antara controller dengan database 

2. View merupakan bagian yang menangani presentation logic. 

View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data 
kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung 

terhadap bagian model. 

3. Controller merupakan bagian yang menangani kode perangkat 
lunak yang mengendalikan interaksi antara model dan view. 

Pada Tugas Akhir ini, Laravel digunakan sebagai kerangka 

kerja pembuatan aplikasi web. 

2.10. Python 

Python adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan 

Anda bekerja lebih cepat dan mengintegrasikan sistem Anda lebih 

efektif [12]. Bahasa pemrograman ini memiliki karakteristik high-
level dynamic, object-oriented. Python menyediakan interfaces 

internal untuk bekerja dengan layanan sistem operasi yang sesuai 

untuk sistem pemrograman. Antarmuka ini menyediakan beberapa 
fungsi seperti: file dan direktori operations, pemrosesan paralel, 

dll. Sistem pemrograman python memiliki tools untuk bekerja 

dengan sumber daya sistem kerja bernilai seperti  environmental 

variables, files, sockets, pipe, processes, multiple threads, 
command line, standard stream interfaces, shell programming, dll 

[13]. 
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Pada Tugas Akhir ini, Python digunakan sebagai penulisan 
program klasifikasi data.
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3 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas analisis dan perancangan dari perangkat 

lunak yang dibangun pada Tugas Akhir ini. Perancangan sistem 
akan mencantumkan analisis kebutuhan yang diperlukan di 

perangkat lunak setelah mendapatkan proses bisnis. Perancangan 

sistem ini akan direpresentasikan dengan diagram Unified 

Modelling Language (disebut UML). 

3.1. Analisis 

Subbab ini membahas analisis kebutuhan perangkat lunak, 

yang meliputi analisis perancangan perangkat lunak secara garis 
besar, deskripsi umum, dan kebutuhan perangkat lunak. 

 

3.1.1. Analisis Permasalahan 

Permasalahan utama yang diangkat dalam pembuatan 

Tugas Akhir ini adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi 

yang dapat melakukan pencatatan dan verifikasi plat nomor 

pengguna lahan parkir baik secara otomatis maupun secara 
manual. 

Saat ini, teknologi CCTV sudah tersedia dimana-mana dan 

sudah dapat terhubung dengan bermacam-macam teknologi dan 
sistem. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai bentuk autentikasi dalam 

sistem penggunaan lahan parkir, dimana CCTV akan digunakan 

untuk mengambil gambar plat dan disimpan bersama dengan 

nomor identitas pengguna menggunakan card reader sehingga saat 
keluar dan masuk data pengguna ini bisa dicocokkan. Jika data 

tersebut sama, maka pengguna lahan parkir dapat keluar. Jika 

tidak, maka penjaga parkir harus melakukan verifikasi manual. Hal 
ini berguna untuk meminimalkan kejadian pencurian motor yang 

seringkali terjadi di lahan parkir Departemen Teknik Informatika 

ITS. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis akan 

mengimplementasikan pembuatan aplikasi untuk pencatatan dan 

verifikasi plat nomor pengguna lahan parkir dengan license plate 
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recognition. Proses bisnis dari aplikasi ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Proses Bisnis Sistem 

 
3.1.2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 

Pada Tugas Akhir ini akan dibuat sebuah perangkat lunak 

berupa aplikasi pencatatan dan verifikasi plat nomor pengguna 

lahan parkir. Aplikasi ini terdiri dua platform, yaitu platform web 
dan platform backend server. Pembacaan plat nomor kendaraan 

dilakukan di platform backend server, dimana gambar plat nomor 

kendaraan diambil menggunakan CCTV. Dengan adanya aplikasi 
ini, pengguna lahan parkir tinggal melakukan tap kartu dan sistem 

secara otomatis akan membaca plat nomor kendaraannya dan 

menyimpan hasil baca plat ke sistem. Deskipsi umum perangkat 

lunak dapat dilihat di Gambar 3.2. 
Platform backend server berfungsi untuk memproses 

masukan gambar plat nomor kendaraan dari CCTV dan masukan 
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nomor kartu identitas dari card reader pengguna lahan parkir. 
Server akan melakukan segmentasi dari gambar plat nomor 

kendaraan tersebut dan melakukan klasifikasi tiap karakter dengan 

data latih yang sudah ada, sehingga menghasilkan teks nomor plat 

kendaraan tersebut. Setelah itu, server akan mengirimkan request 
melalui API platform web sehingga data pengguna tadi akan 

disimpan di database. Selanjutnya, platform web dapat mengontrol 

buka tutup dari palang parkir. Data pengguna lahan parkir tadi 
dapat diakses oleh administrator dan penjaga parkir untuk diolah 

dan dikelola.  

 

Gambar 3.2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 

 
3.1.3. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

Subbab ini membahas spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak dari hasil analisis yang telah dilakukan. Bagian ini berisi 
kebutuhan perangkat lunak yang direpresentasikan dalam bentuk 

kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, diagram kasus 

penggunaan, dan diagram aktivitas. 
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3.1.3.1. Aktor 

Aktor adalah pihak-pihak yang terlibat dan berinteraksi 

langsung dengan sistem. Aktor yang berada pada sistem ini 

dibahas lebih rinci pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Karakteristik Aktor pada Sistem 

No Aktor Tugas Hak Akses 

1 Administrator 

• Mengelola 

data 

pengguna 

lahan 

parkir 

• Mengelola 
data 

pengguna 

sistem 

 

• Hak akses penuh ke seluruh 

data penggunaan lahan 

parkir 

• Hak akses penuh ke data 

pengguna sistem 

2 Penjaga Parkir  

• Melakukan 

verifikasi 

manual 

apabila 

pembacaan 

plat nomor 

gagal 

• Hak akses penuh ke seluruh 

data penggunaan lahan 

parkir 

3 
Pengendara 

Motor 

• Masuk / 

keluar dari 
lahan 

parkir 

• Tidak ada 

 

3.1.3.2. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan yang harus 
dimiliki oleh perangkat lunak, reaksi terhadap suatu masukan, dan 

hasil yang dilakukan pada situasi khusus. Kebutuhan fungsional 

dari perangkat lunak untuk aplikasi ini dijelaskan pada Tabel 3.2. 



19 

 

   

   

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem 

Kode 
Kebutuhan 

Fungsional 
Deskripsi 

F01 

Melihat riwayat 

keluar-masuk 

kendaraan 

Administrator dan penjaga parkir 

dapat melihat riwayat keluar-masuk 

kendaraan. 

F02 

Melakukan 

verifikasi kendaraan 

keluar parkir 

Penjaga parkir dapat melakukan 

verifikasi plat nomor kendaraan yang 

akan keluar apabila saat masuk sistem 

gagal membaca nomor plat kendaraan 

tersebut. 

F03 

Melihat statistik 

penggunaan lahan 
parkir 

Administrator dan penjaga parkir 

dapat melihat statistik data 
penggunaan lahan parkir. 

F04 
Mengelola data 

pengguna 

Administrator dapat mengelola 

(melihat, menambah, menghapus, dan 

memperbarui) data penjaga parkir. 

F05 

Menyimpan data 

parkir pengendara 

motor 

Pengendara dapat masuk dan keluar 

dari lahan parkir setelah sistem 

memproses data pengendara 

 

3.1.3.3. Diagram Kasus Penggunaan 

Kasus penggunaan perangkat lunak dijelaskan secara rinci 

dalam subbab ini. Kasus penggunaan didasarkan pada hasil 

analisis kebutuhan fungsional dari perangkat lunak. Kasus 
penggunaan aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.  
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Gambar 3.3 Diagram Kasus Penggunaan Sistem 

Pada Tugas Akhir ini, pengembangan aplikasi difokuskan 

pada bagian platform web yang akan digunakan oleh administrator 

dan penjaga parkir. Sehingga, pengembangan kasus penggunaan 

pada Tugas Akhir ini terdapat pada Gambar 3.3 bagian yang ada 
di dalam kotak berwarna biru. 

 

3.1.3.3.1. Kasus Pengunaan Melihat Riwayat Keluar-Masuk 

Kendaraan 

Kasus penggunaan ini diakses ketika administrator atau 

penjaga parkir membuka halaman web  dan memilih menu riwayat 
penggunaan lahan parkir untuk melihat daftar keluar-masuk 

kendaraan dalam bentuk tabel dan detailnya pada halaman web. 

Penjelasan skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Spesifikasi Kasus Penggunaan Melihat Riwayat Keluar-

Masuk Kendaraan 

Nama Melihat Riwayat Keluar-Masuk Kendaraan 

Nomor UC001 
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Deskripsi 
Administrator dan penjaga parkir dapat melihat 

riwayat keluar-masuk kendaraan 

Aktor Administrator dan penjaga parkir 

Kondisi Awal 
Data keluar-masuk kendaraan sudah tersimpan 

di database 

Kondisi Akhir 
Sistem menampilkan data keluar masuk 

kendaraan yang ada 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Administrator memilih 

menu riwayat penggunaan 

lahan parkir 

2. Sistem menampilkan daftar 

keluar-masuk kendaraan 

dalam bentuk tabel 

Alur Alternatif 

- 

Skenario aktivitas dari kasus penggunaan pada Tabel 3.3 

Spesifikasi Kasus Penggunaan Melihat Riwayat Keluar-Masuk 

Kendaraan selanjutnya digambarkan ke dalam diagram aktivitas 
yang dapat dilihat pada Kesalahan! Sumber referensi tidak d

itemukan.. 

 

Gambar 3.4. Diagram Aktivitas UC001 
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3.1.3.3.2. Kasus Penggunaan Melakukan Verifikasi 

Kendaraan Keluar Parkir 

Kasus penggunaan melakukan verifikasi kendaraan keluar 

parkir merupakan kasus penggunaan yang memungkinkan penjaga 

parkir untuk melakukan verifikasi secara manual ketika sistem 
gagal membaca plat nomor kendaraan saat memasuki lahan parkir 

secara otomatis. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada 

Tabel 3.4 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.5. 

Tabel 3.4 Spesifikasi Kasus Penggunaan Melakukan Verifikasi 

Kendaraan Keluar Parkir 

Nama 
Melakukan Verifikasi Kendaraan 

Keluar Parkir 

Nomor UC002 

Deskripsi 

Penjaga parkir dapat melakukan 

verifikasi plat nomor kendaraan 

yang akan keluar apabila saat 

masuk sistem gagal membaca 

nomor plat kendaraan tersebut 

Aktor Penjaga parkir 

Kondisi Awal 

Data kendaraan masuk lahan parkir 

di database berbeda dengan data 

saat akan keluar lahan parkir 

Kondisi Akhir Palang parkir berhasil terbuka 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Penjaga parkir membuka 

menu riwayat pengguna gagal 

keluar lahan parkir 

2. Sistem menampilkan data 

verifikasi pengguna lahan 

parkir yang gagal keluar 

3. Penjaga parkir memilih opsi 
untuk menyetujui atau 

menolak hasil verifikasi 

 

3.1. Penjaga parkir menyetujui 

hasil verifikasi 

3.1.1. Sistem enampilkan 

formulir izin khusus 

keluar untuk pengguna 

lahan parkir terkait 
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 3.1.2. Sistem menyimpan 

formulir izin khusus di 

database 

3.1.3. Sistem membuka palang 

parkir 

3.2. Penjaga parkir menolak 

hasil verifikasi 
 

3.2.1. Penjaga parkir meminta 

informasi kepada 

pengguna lahan parkir 

terkait 

3.2.2. Penjaga parkir mengambil 

langkah yang diperlukan 

 

Alur Alternatif 

- 

 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan pada Tabel 3.4 

Spesifikasi Kasus Penggunaan Melakukan Verifikasi Kendaraan 

Keluar Parkir selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam 
diagram aktivitas. Diagram aktivitas dari kasus penggunaan 

melakukan verifikasi kendaraan keluar parkir dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 



24 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Diagram Aktivitas UC002 

3.1.3.3.3. Kasus Penggunaan Melihat Statistik Penggunaan 

Lahan Parkir 

Kasus penggunaan melihat statistik penggunaan lahan parkir 

merupakan kasus penggunaan yang memungkinkan administrator 

dan penjaga parkir untuk dapat melihat statistik penggunaan lahan 
parkir. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.5 

dan diagram aktivitas pada Gambar 3.6. 

Tabel 3.5 Spesifikasi Kasus Penggunaan Melihat Statistik 

Penggunaan Lahan Pakir 

Nama 
Melihat Statistik Penggunaan Lahan 

Parkir 
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Nomor UC003 

Deskripsi 

Administrator dan penjaga parkir 

dapat melihat statistik data 

penggunaan lahan parkir 

Aktor Administrator dan penjaga parkir 

Kondisi Awal 
Data penggunaan fasilitas lahan 

parkir sudah terisimpan di database 

Kondisi Akhir 

Sistem berhasil menampilkan info 

berupa statistik berdasarkan data 

yang ada 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Administrator dan penjaga 
parkir membuka halaman 

dashboard 

2. Sistem menampilkan 
halaman dashboard yang 

berisi statistik penggunaan 

lahan parkir 

Alur Alternatif 

- 

 

Berdasarkan skenario kasus penggunaan pada Tabel 3.5 
Spesifikasi Kasus Penggunaan Melihat Statistik Penggunaan 

Lahan Pakir selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam 

diagram aktivitas. Diagram aktivitas dari kasus penggunaan 

melakukan verifikasi kendaraan keluar parkir dapat dilihat pada 
Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6. Diagram Aktivitas UC003 

Penjaga Parkir Sistem

Membuka halaman 

dashboard

Menampilkan halaman dashboard 

yang berisi statistik penggunaan 

lahan parkir

Membuka halaman 

dashboard

Menampilkan halaman dashboard 

yang berisi statistik penggunaan 

lahan parkir
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3.1.3.3.4. Kasus Penggunaan Menambah Data Pengguna 

Kasus penggunaan ini memungkinkan administrator untuk 

menambah data pengguna. Data pengguna dalam sistem ini adalah 

pengguna sebagai penjaga parkir yang akan digunakan penjaga 

parkir. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Spesifikasi Kasus Penggunaan Menambah Data 

Pengguna 

Nama Menambah Data Pengguna 

Nomor UC004 

Deskripsi 
Administrator dapat menambah 

data pengguna 

Aktor Administrator 

Kondisi Awal 
Data pengguna tidak ada di dalam 

database 

Kondisi Akhir 
Data pengguna telah tersimpan di 

dalam database 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Administrator membuka 

halaman manajemen 

pengguna 

2. Sistem menampilkan daftar 

data pengguna 

3. Administrator menekan 

tombol ‘Tambah Pengguna’ 

4. Sistem menampilkan form 

tambah pengguna 

5. Adminsitrator mengisi dan 

menyimpan form 

6. Sistem menyimpan data 

pengguna ke dalam 
database 

A1. Apabila administrator 

mengisi form dengan 

tidak lengkap 

 

Alur Alternatif 

A1. Apabila dosen atau Admin Lab mengisi form dengan tidak 

lengkap 

Aktor Sistem 

 

A1.1. Sistem menampilkan 

peringatan untuk mengisi 

data dengan lengkap 

A1.2. Kembali ke alur 5  
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Berdasarkan skenario kasus penggunaan pada Tabel 3.6 
selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 

aktivitas. Diagram aktivitas dari kasus penggunaan menambah 

data pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Diagram Aktivitas UC004 

3.1.3.3.5. Kasus Penggunaan Mengelola Data Pengguna 

Kasus penggunaan ini memungkinkan administrator untuk 
melihat, mengubah dan menghapus data pengguna. Data pengguna 

yang diubah dalam kasus penggunaan ini terdapat ubah data dan 

ubah password pengguna. Spesifikasi kasus penggunaan bisa 
dilihat pada Tabel 3.7 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.10. 

Penjaga Parkir Sistem

[Tidak Lengkap][Tidak Lengkap]

[Lengkap][Lengkap]

Membuka halaman 

manajemen pengguna

Menekan tombol '

Tambah Pengguna'

Mengisi dan menyimpan form

Apakah isian form 

sudah lengkap?

Menampilkan halaman daftar 

data pengguna

Menampilkan form tambah 

pengguna

Menyimpan data pengguna ke dalam 

database

Menampilkan peringatan untuk mengisi 

data dengan lengkap

Apakah isian form 

sudah lengkap?

Menekan tombol '

Tambah Pengguna'

Menampilkan form tambah 

pengguna

Mengisi dan menyimpan form

Menyimpan data pengguna ke dalam 

database

Menampilkan peringatan untuk mengisi 

data dengan lengkap

Membuka halaman 

manajemen pengguna

Menampilkan halaman daftar 

data pengguna

[Tidak Lengkap]

[Lengkap]
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Tabel 3.7. Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengelola Data Pengguna 

Nama Mengelola Data Pengguna 

Nomor UC005 

Deskripsi 

Administrator dapat melihat, 

mengubah dan menghapus data 

pengguna 

Aktor Administrator 

Kondisi Awal 
Data pengguna sudah ada dalam 

database 

Kondisi Akhir 

Data pengguna yang dipilih 

berubah atau terhapus dari 
database 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Administrator melihat  

halaman manajemen 

pengguna 

2. Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

pengguna yang berisi daftar 

data pengguna 

3. Administrator memilih ubah 

atau hapus pada salah satu 

data pengguna 

 

3.1. Administrator memilih ubah 

pada salah satu data 

pengguna 

3.1.1. Sistem menampilkan form 

ubah data pengguna 

3.1.2. Administrator mengubah 
data yang perlu diubah dan 

menyimpan form 

3.1.3. Sistem menyimpan 
perubahan form ke dalam 

database 

A1. Apabila administrator 

mengisi form dengan tidak 

lengkap 

 

3.2. Administrator memilih 

hapus pada salah satu data 

pengguna 

3.2.1. Sistem menampilkan 

konfirmasi hapus data 

pengguna 

3.2.2. Administrator 

mengkonfirmasi hapus data 

pengguna 

3.2.3. Sistem menghapus data 

pengguna dari database 

A2. Apabila administrator 
menekan tombol ‘Batal’ 
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Alur Alternatif 

A1. Apabila dosen atau Admin Lab mengisi form dengan tidak 

lengkap 

A2. Apabila administrator menekan tombol batal 

Aktor Sistem 

 

A1.1. Sistem menampilkan 

peringatan untuk mengisi 

data dengan lengkap 
A1.2. Kembali ke alur 3.1.2  

 

A2.1. Sistem kembali ke 

halaman manajemen 

pengguna 

 

3.1.3.3.6. Kasus Penggunaan Masuk Ke Lahan Parkir 

Kasus penggunaan ini memungkinkan pengendara motor 

untuk masuk ke lahan parkir. Pengendara dapat masuk setelah 

menempelkan kartu ke card reader pada gerbang masuk. 

Spesifikasi kasus penggunaan bisa dilihat pada Tabel 3.8 dan 
diagram aktivitas pada Gambar 3.8. 

Tabel 3.8 Spesifikasi Kasus Penggunaan Masuk Ke Lahan Parkir 

Nama Masuk Ke Lahan Parkir 

Nomor UC006 

Deskripsi 
Pengendara motor dapat masuk ke 

lahan parkir 

Aktor Pengendara Motor 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir 

Data pengendara disimpan di 

sistem dan sistem membuka palang 

gerbang masuk 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Pengendara motor 

menempelkan kartu identitas 

ke card reader 

2. Sistem mengambil gambar, 

nomor identitas, serta 

membaca plat nomor 

pengendara motor 
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4. Pengendara masuk ke area 

lahan parkir 

3. Sistem membuka palang 

gerbang masuk 

  

 

 

Gambar 3.8 Diagram Aktivitas UC006 

3.1.3.3.7. Kasus Penggunaan Keluar Dari Lahan Parkir 

Kasus penggunaan ini memungkinkan pengendara motor 

untuk keluar dari lahan parkir. Pengendara dapat keluar setelah 

menempelkan kartu ke card reader pada gerbang keluar. 
Spesifikasi kasus penggunaan bisa dilihat pada Tabel 3.9 dan 

diagram aktivitas pada Gambar 3.9. 

Tabel 3.9 Spesifikasi Kasus Penggunaan Keluar Dari Lahan Parkir 

Nama Keluar Dari Lahan Parkir 

Nomor UC007 

Deskripsi 
Pengendara motor dapat keluar 

dari lahan parkir 

Aktor 
Pengendara motor dan penjaga 

parkir 

Kondisi Awal 
Data masuk parkir pengendara 

sudah tersimpan di database 
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Kondisi Akhir 

Data pengendara disimpan di 

sistem dan sistem membuka palang 

gerbang keluar 

Alur Normal 

Aktor Sistem 

1. Pengendara motor 

menempelkan kartu identitas 

ke card reader 

2. Sistem mengambil gambar, 

nomor identitas, serta 

membaca plat nomor 

pengendara motor 
5. Pengendara keluar dari area 

lahan parkir 

3. Sistem melakukan verifikasi 

otomatis terhadap data 

masuk dan keluar parkir 

pengendara 

 A1. Apabila verifikasi 

otomatis gagal 

 
4. Sistem membuka palang 

gerbang keluar 

Alur Alternatif 

A1. Apabila verifikasi otomatis gagal 

Aktor Sistem 

 

A1.1. Sistem menyimpan data 

gagal keluar parkir 

pengendara 

A1.2. Penjaga parkir melakukan 
verifikasi manual terhadap data 

masuk dan keluar parkir 

pengendara 

 

A1.2.1 Penjaga parkir menyetujui 

hasil verifikasi 

A1.2.1.1 Sistem menyimpan 

data verifikasi manual 

oleh penjaga parkir 

A1.2.1.2 Kembali ke alur 4  

A1.2.2 Penjaga parkir menolak 

hasil verifikasi 

A1.2.2.1 Sistem menyimpan 

data verifikasi manual 

oleh penjaga parkir 

A1.2.2.2 Penjaga parkir meminta 
informasi lebih lanjut kepada 

pengendara 
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Gambar 3.9 Diagram Aktivitas UC007 

3.2. Perancangan 

Pada subbab perancangan akan dijelaskan mengenai 

arsitektur sistem yang digunakan, perancangan diagram kelas, 

perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. 
 

3.2.1. Perancangan Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem yang digunakan pada platform web pada 

perangkat lunak ini menggunakan kerangka kerja (framework) 
Laravel dengan pola perancangan Model-View-Controller (MVC). 

Ilustrasi arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

Ketika client melakukan request data, Routing akan menerima 
request tersebut dan mengarahkan request tersebut kepada 

controller yang terkait dengan request yang diberikan. Controller 

akan berinteraksi dengan model yang dibutuhkan, dan model akan 
melakukan query terhadap database. Model mengembalikan data 

yang dibutuhkan kepada controller. Controller juga berfungsi 

sebagai API Endpoint untuk menerima masukan dari kode Python 

yang berfungsi untuk memproses gambar plat dan masukan dari 
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card reader. Kemudian controller memanggil view terkait, untuk 

menampilkan hasil yang diminta oleh client melalui browser. 

 

Gambar 3.10. Diagram Aktivitas UC005 

Penjaga Parkir Sistem

[Memilih Ubah][Memilih Ubah]

[Konfirmasi Hapus][Konfirmasi Hapus]

[Sudah Lengkap][Sudah Lengkap]

[Tidak Lengkap][Tidak Lengkap]

Melihat halaman 

manajemen pengguna

Memilih ubah atau hapus pada 

salah satu data pengguna

Administrator 

memilih konfirmasi 

atau batal

Mengubah data yang perlu diubah 

dan menyimpan form

Menampilkan halaman 

manajemen pengguna yang 

berisi daftar data pengguna

Menyimpan data pengguna 

ke dalam database

Menampilkan peringatan untuk 

mengisi data dengan lengkap

Menampilkan konfirmasi 

hapus data pengguna

Menghapus data pengguna 

dari database

Menampilkan form ubah data 

pengguna

Memilih ubah atau hapus pada 

salah satu data pengguna

Apakah isian form sudah 

lengkap?

Administrator 

memilih konfirmasi 

atau batal

Mengubah data yang perlu diubah 

dan menyimpan form

Menghapus data pengguna 

dari database

Menampilkan konfirmasi 

hapus data pengguna

Melihat halaman 

manajemen pengguna

Menampilkan halaman 

manajemen pengguna yang 

berisi daftar data pengguna

Menampilkan form ubah data 

pengguna

[Memilih Ubah]

[Konfirmasi Hapus]

[Sudah Lengkap]

[Tidak Lengkap]

[Memilih Hapus]

[Batal Hapus]

Menampilkan peringatan untuk 

mengisi data dengan lengkap

Menyimpan data pengguna 

ke dalam database
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Gambar 3.11. Ilustrasi Arsitektur Sistem Web 

3.2.2. Perancangan Antarmuka Pengguna 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rancangan tampilan 

antarmuka pengguna dari sistem. Antarmuka pengguna yang 
berhubungan langsung dengan aktor, harus memiliki tampilan 

yang menarik bagi penggunanya. Aplikasi ini menggunakan 

antarmuka yang indah dilihat dan mudah digunakan. Pengguna 

dapat mengakses menggunakan semua web browser dan hanya 
menggunakan keyboard dan mouse. Aplikasi ini memiliki dua hak 

akses yaitu hak akses untuk Administrator  dan Penjaga Parkir. 

Berikut akan dijelaskan masing rancangan antarmuka. 
 

3.2.2.1. Rancangan Antarmuka Melihat Melihat Riwayat 

Keluar-Masuk Kendaraan 

Halaman melihat riwayat keluar-masuk kendaraan akan 

digunakan pada kasus penggunaan melihat riwayat keluar-masuk 

kendaraan. Halaman ini berisi daftar kendaraan yang telah keluar 

maupun belum termasuk gambar plat yang sudah diambil oleh 
CCTV. Rancangan dan penjelasan terkait antarmuka melihat 

riwayat keluar-masuk kendaraan dapat dilihat di Gambar 3.12 dan 

Tabel 3.10. 
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Gambar 3.12. Rancangan Halaman Antarmuka Melihat Riwayat 

Keluar-Masuk Kendaraan 

Tabel 3.10. Penjelasan Antarmuka Melihat Riwayat Keluar-Masuk 

Kendaraan 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 
TabelDaftarPengunaan-
Parkir 

Table 

Menampilkan 

riwayat 
keluar-masuk 
kendaraan 

- 

2 
statusKeluar-
Kendaraan 

Field 

Menampilkan 
keterangan 
kendaraan 
belum atau 
sudah keluar 

- 

3 cameraButton Button 

Menampilkan 
gambar plat 
nomor yang 
tertangkap 

Button 
Clicked 
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3.2.2.2. Rancangan Antarmuka Melihat Statistik 

Penggunaan Lahan Parkir 

Halaman melihat statistik penggunaan lahan parkir akan 

digunakan pada kasus penggunaan melihat statistik penggunaan 

lahar parkir. Halaman ini berisi statistik berupa grafik dan angka 
dari penggunaan lahan parkir. Rancangan dan penjelasan terkait 

antarmuka melihat statistik penggunaan lahan parkir dapat dilihat 

pada Gambar 3.13 dan Tabel 3.11. 

 

Gambar 3.13. Rancangan Halaman  Antarmuka Melihat Statistik 

Pengunaan Lahan Parkir 

Tabel 3.11 Penjelasan Antarmuka Melihat Statistik Penggunaan 

Lahan Parkir 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 
penggunaHarian-
Chart 

Chart 

Menampilkan 
informasi berupa 

grafik terhadap 
data pengguna 
harian 

- 

2 
penggunaBulanan-
Chart 

Chart 
Menampilkan 
informasi berupa 

- 
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No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

grafik terhadap 
data pengguna 
bulanan 

3 
penggunaTahunan-
Chart 

Chart 

Menampilkan 
informasi berupa 
grafik terhadap 
data pengguna 
tahunan 

- 

4 
rekapPenggunaLaha
nParkir 

Field 

Menampilkan 
informasi berupa 
jumlah pengguna 
lahan parkir 

- 

5 
rekapPenggunaBelu
mKeluar 

Field 

Menampilkan 
informasi berupa 
jumlah pengguna 

belum keluar 

- 

6 
rekapSistemGagalMe

mbacaPlat 
Field 

Menampilkan 
infromasi berupa 
jumlah sistem 
gagal membaca 
plat 

- 

7 
rekapIndikasiTindak
Kejahatan 

Field 

Menampilkan 

infromasi berupa 
jumlah indikasi 
tindak kejahatan  

- 

 
       

3.2.2.3. Rancangan Antarmuka Melakukan Verifikasi 

Kendaraan Keluar Parkir 

Halaman melakukan verifikasi kendaraan keluar parkir akan 
digunakan pada saat sistem gagal membaca plat nomor atau plat 

nomor keluar berbeda pada kasus penggunaan melakukan 

verifikasi kendaraan keluar parkir. Halaman ini berisi form yang 
digunakan untuk mengkonfirmasi pengizinan kendaraan keluar. 

Rancangan dan penjelasan terkait antarmuka melakukan verifikasi 

kendaraan keluar parkir menambah data sampel dapat dilihat pada 

Gambar 3.14 dan Tabel 3.12. 
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Gambar 3.14. Rancangan Antarmuka Halaman Verifikasi 

Kendaraan Keluar Parkir 

Tabel 3.12 Penjelasan Antarmuka Melakukan Verifikasi 

Kendaraan Keluar Parkir 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 
tabelDaftarPengguna-
GagalKeluar 

Table 

Menampilkan 

daftar data 
pengguna 
yang gagal 
keluar  

- 

2 statusKeluarKendaraan Field 

Menampilkan 
keterangan 
kendaraan 
belum atau 

sudah keluar 

- 

3 fileButton Button 

Menampilkan 
modal yang 
berisi gambar 
plat masuk 
dan keluar 

Button 

Clicked 
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Pada Gambar 3.15 dan Tabel 3.13 merupakan rancangan dan 
penejalasan antarmuka untuk melihat file gambar plat pada saat 

sistem gagal membaca plat. 

 

 

Gambar 3.15. Rancangan Antarmuka Modal Verifikasi Kendaraan 

Keluar Parkir 

Tabel 3.13. Penjelasan Antarmuka Modal Tombol File 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 imageGambarMasuk Image 

Menampilkan 
gambar plat 
pada saat 
masuk  

- 

2 imageGambarKeluar Image 

Menampilkan 
gambar plat 
pada saat 

keluar 

- 

3 izinkanButton Button 

Menampilkan 
modal yang 
berisi form 
pengisian 
nomor plat 

Button 

Clicked 
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4 tolakButton Button 

Menampilkan 
modal 
konfirmasi 
penolakan 

Button 
Clicked 

 

Pada Gambar 3.16 dan Tabel 3.14 merupakan rancangan dan 

penejalasan antarmuka untuk konfirmasi pengizinan pada saat 

menekan tombol ‘Izinkan’. 

 

Gambar 3.16. Rancangan Antarmuka Modal Konfirmasi 

Pengizinan Keluar Parkir 

Tabel 3.14. Penjelasan Antarmuka Modal Konfirmasi Pengizinan 

Keluar Parkir 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 platNomorTextField Text Field 

Memasukkan 
plat nomor 
kendaraan 

keluar untuk 
mengkonfirmasi  

String 

2 izinkanButton Button 
Mengubah 
status menjadi 
‘Sudah Keluar’ 

Button 

Clicked 
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3 tolakButton Button 

Menampilkan 
modal 
konfirmasi 
penolakan 

Button 
Clicked 

 

Pada Gambar 3.17 dan Tabel 3.15 merupakan rancangan dan 

penejalasan antarmuka untuk konfirmasi pengizinan pada saat 

menekan tombol ‘Tolak’. 

 

Gambar 3.17. Rancangan Antarmuka Modal Konfirmasi 

Penolakan Keluar Parkir 

Tabel 3.15. Penjelasan Antarmuka Modal Konfirmasi Penolakan 

Keluar Parkir 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 setujuButton Button 

Menolak 
kenndaraan 
untuk keluar 

lahan parkir 

Button 
Clicked 

2 batalButton Button 

Membatalkan 
penolakan 
kendaraan 
keluar 

Button 
Clicked 
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3.2.2.4. Rancangan Antarmuka Mengelola Data Pengguna 

Antarmuka mengelola data pengguna terdiri dari beberapa 

antarmuka, yaitu halaman melihat data pengguna, mengubah data 

pengguna, mengubah password data pengguna dan menghapus 

data pengguna. Antarmuka ini akan digunakan pada kasus 
penggunaan mengelola data pengguna. 

Antarmuka melihat data pengguna dan penjelasan terkait 

antarmuka melihat data pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.18 
dan Tabel 3.16. 

 

Gambar 3.18. Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Data 

Pengguna 

Tabel 3.16. Penjelasan Antarmuka Halaman Melihat Data 

Pengguna 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 

Keluaran 

1 tabelDaftarPengguna Table 

Menampilkan 
daftar data 
pengguna yaitu 
penjaga parkir 

- 

2 editPencilButton Button 
Mengubah data 
pengguna yaitu 

nama atau email 

Button 
Clicked 
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3 editFileButton Button 
Mengubah 
password 
pengguna 

Button 
Clicked 

4 deleteButton Button 
Menghapus 
data pengguna 
dari database 

Button 
Clicked 

Pada Gambar 3.19 dan Tabel 3.17 merupakan rancangan dan 
penejalasan antarmuka untuk mengubah data pengguna yaitu nama 

atau email pengguna. 

 

Gambar 3.19. Rancangan Antarmuka Modal Ubah Data Pengguna 

Tabel 3.17. Penjelasan Antarmuka Modal Ubah Data Pengguna 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 namaTextField Text Field 
Mengubah 
nama pengguna 
yang dipilih 

String 

2 emailTextField Text Field 

Mengubah 

email pengguna 
yang dipilih 

String 
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3 simpanButton Button 
Menyimpan 
perubahan data 
pengguna 

Button 
Clicked 

4 batalButton Button 
Membatalkan 
perubahan data 
pengguna 

Button 
Clicked 

Pada Gambar 3.20 dan Tabel 3.18 merupakan rancangan dan 
penejalasan antarmuka untuk mengubah data pengguna yaitu nama 

atau email pengguna. 

 

Gambar 3.20. Rancangan Antarmuka Modal Ubah Password 

Pengguna 

Tabel 3.18. Penjelasan Antarmuka Modal Ubah Password 

Pengguna 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 

Keluaran 

1 
passwordLama-
TextField 

Text Field 
Memasukkan 
password lama 
akun 

String 

2 passwordBaruTextField Text Field 
Memasukkan 
password baru 
akun 

String 
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3 simpanButton Button 

Menyimpan 
perubahan 
password 
pengguna 

Button 
Clicked 

4 batalButton Button 

Membatalkan 
perubahan 
password 
pengguna 

Button 
Clicked 

Pada Gambar 3.21 dan Tabel 3.19 merupakan rancangan dan 

penjelasan antarmuka untuk mengubah data pengguna yaitu nama 
atau email pengguna. 

 

Gambar 3.21. Rancangan Antarmuka Modal Tambah Pengguna 

Tabel 3.19. Penjelasan Antarmuka Modal Tambah Pengguna 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 
namaPengguna-
TextField 

Text Field 
Memasukkan 
nama pengguna 

String 

2 emailTextField Text Field 
Memasukkan 
email pengguna 

String 
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3 passwordTextField Text Field 
Memasukkan 
password untuk 
akun pengguna 

String 

4 simpanButton Button 
Menyimpan 
akun pengguna 

Button 
Clicked 

5 batalButton Button 
Membatalkan 
penambahan 
akun pengguna 

Button 

Clicked 

Pada Gambar 3.22 dan Tabel 3.20 merupakan rancangan dan 

penejalasan antarmuka untuk mengubah data pengguna yaitu nama 
atau email pengguna. 

 

Gambar 3.22. Rancangan Antarmuka Modal Hapus Pengguna 

Tabel 3.20. Penjelasan Antarmuka Modal Hapus Pengguna 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribut 
Kegunaan 

Jenis 

Masukan/ 
Keluaran 

1 simpanButton Button 
Menyimpan 
akun pengguna 

Button 
Clicked 

2 batalButton Button 
Membatalkan 
penambahan 
akun pengguna 

Button 
Clicked 
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3.2.3. Perancangan Data 

Pada subbab ini dijelaskan mengenai peracangan data input 

yang diambil dengan CCTV dan card reader serta perancangan 

basis data. 

Rancangan basis data ditampilkan dalam bentuk Conceptual 
Data Model (CDM) dan Physical Data Modal (PDM). Struktur 

CDM dan PDM disertakan dalam lampiran. 

 
3.2.3.1. Perancangan Data Input  

Data masukan dari tiap-tiap sampel akan didapatkan dengan 

cara menggunakan dua buah CCTV dan dua buah card reader. 
Pengambilan data dilakukan pada saat terdapat kendaraan masuk 

dan kendaraan keluar yang ditempatkan di pintu masuk dan pintu 

keluar lahan parkir motor. Data masukan adalah dataset berupa file 

berekstensi .jpg yang merupakan foto hasil tangkapan plat nomor 
kendaraan. Foto yang tertangkap oleh CCTV diolah dengan 

mengambil nomor plat dan disimpan dalam bentuk string ke dalam 

database, kedua buah CCTV melakukan hal yang sama. 
Selain itu terdapat card reader yang akan membaca nomor 

identitas dari kartu yang ditempelkan oleh pengguna lahan parkir. 

Kartu identitas yang dapat digunakan antara lain KTP dan KTM. 
Alat tersebut akan membaca unique identifier (UID) yang terdapat 

di kartu identitas kemudian disimpan dalam bentuk string ke dalam 

database. UID ini akan dianggap sebagai nomor identitas 

pengguna. 
Dikarenakan situasi pandemi yang sedang terjadi saat 

penulisan dan pengerjaan tugas akhir ini, maka proses 

pengambilan data input ini akan dilakukan dalam simulasi berupa 
script dalam bahasa Python. 

 

3.2.3.2. Perancangan Basis Data 

Dalam membuat suatu aplikasi berupa sistem informasi, 
diperlukan sebuah analisis berupa perancangan basis data. MySQL 

dipilih menjadi aplikasi basis data karena penggunaannya yang 

mudah. Rancangan basis data ditampilkan dalam bentuk 
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Conceptual Data Mode (CDM) dan Physical Data Mode (PDM ) 
dapat dilihat pada Gambar 3.23 dan Gambar 3.23. 

 

3.2.3.2.1. Tabel Users 

Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna 
berupa id, nama, email, username, password, dan role. Tabel ini 

tidak memiliki relasi dengan tabel lain. Deskripsi rinci tabel users 

dapat dilihat pada Tabel 3.21. 

 

Gambar 3.23. CDM Sistem 

 

Gambar 3.24. PDM Sistem 
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Tabel 3.21. Deskripsi Rinci Tabel Users 

Id Field Deskripsi Tipe & length Keterangan 

Id_user Variabel untuk ID 

user. 

Integer Primary Key 

name Variabel untuk 

nama user. 

Varchar(255)  

email Variabel untuk 

email user. 

Varchar(255)  

password Variabel untuk 

password user. 

Varchar(255)  

role Variabel untuk 
role user. 

Varchar(50)  

Created_at Variabel untuk 

menyimpan waktu 

pembuatan akun 

Timestamp  

Updated_at Variabel untuk 

menyimpan waktu 

perubahan akun 

Timestamp  

 

3.2.3.2.2. Tabel Gagal Parkir 

Tabel gagal parkir digunakan ketika terdapat kendaraan yang 

tidak dapat keluar lahan parkir dikarenakan plat yang berbeda, baik 

karena pengguna menggunakan kendaraan yang berbeda dengan 
kartu identitasnya atau kesalahan sistem dalam membaca nomor 

plat. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel parkir. Deskripsi rinci 

tabel gagal parkir dapat dilihat pada Tabel 3.22. 

Tabel 3.22 Deskripsi Rinci Tabel Gagal Parkir 

Id Field Deskripsi Tipe & 

length 

Keterangan 

id_gagal Variabel untuk 

ID gagal parkir 

Integer Primary Key 

No_identitas Variabel untuk 
nomor identitas 

pengguna lahan 

parkir 

Varchar(50)  
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Id Field Deskripsi Tipe & 

length 

Keterangan 

No_plat Variabel untuk 

nomor plat 

kendaraan 

keluar yang 

terbaca oleh 
sistem 

Varchar(50)  

No_plat_ 

konfirmasi 

Variabel untuk 

nomor plat 

kendaraan 

sesungguhnya 

Varchar(50)  

Gambar_plat Variabel untuk 

gambar plat 

yang diambil 

oleh CCTV 

Varchar(50)  

status Variabel untuk 

status kendaraan 

Varchar(50)  

waktu Variabel untuk 

waktu kendaraan 

keluar lahan 

parkir 

Varchar(50)  

Created_at Variabel untuk 
menyimpan 

waktu kendaraan 

gagal keluar 

Timestamp  

Updated_at Variabel untuk 

menyimpan 

waktu 

perubahan data 

Timestamp  

 

3.2.3.2.3. Tabel Parkir 

Tabel parkir digunakan untuk menyimpan nomor plat dan 

nomor identitas serta waktu masuk dan keluar kendaraan dan juga 

gambar plat ketika masuk dan keluar lahan parkir. Tabel ini 
memiliki relasi dengan tabel gagal parkir. Deskripsi rinci tabel 

parkir dapat dilihat pada . 
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Tabel 3.23. Deskripsi Rinci Tabel Parkir 

Id Field Deskripsi Tipe & 

length 

Keterangan 

Id_parkir Variabel 

untuk ID 

parkir 

Integer Primary Key 

Id_gagal Variabel 

untuk id gagal 
parkir 

Integer Foreign Key 

Nomor_plat Variabel 

untuk nomor 

plat ketika 

masuk 

Varchar(50)  

Nomor_identitas Variabel 

untuk nomor 

identitas 

ketika masuk 

Varchar(50)  

Waktu_masuk Variabel 

untuk 

menyimpan 

waktu 

kendaraan 
masuk 

Varchar(50)  

Waktu_keluar Variabel 

untuk 

menyimpan 

waktu 

kendaraan 

keluar 

Varchar(50)  

Gambar_plat_ 

masuk 

Variabel 

untuk gambar 

plat masuk 

Varchar(200)  

Gambar_plat_ 

keluar 

Variabel 

untuk 

menyimpan 

gambar plat 

keluar 

Varchar(200)  
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Id Field Deskripsi Tipe & 

length 

Keterangan 

Status Variabel 

untuk status 

kendaraan 

sudah atau 

belum keluar 

Varchar(50)  

Created_at Variabel 
untuk 

menyimpan 

waktu data 

masuk 

timestamp  

Updated_at Variabel 

untuk 

menyimpan 

perubahan 

data 

timestamp  

 
3.2.4. Perancangan Algoritma Pengenalan Data 

Pada subbab ini dijelaskan tentang alur proses pengenalan 

data pada metode automatic license plate recognition. Hasil dari 
pengenalan data gambar plat nomor ini nantinya akan digunakan 

sebagai materi verifikasi oleh sistem. Alur proses pengenalan data 

dijelaskan pada Gambar 3.25. 

 

 

Gambar 3.25 Perancangan Algoritma Pengenalan Data 
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3.2.5. Perancangan API Endpoint 

Pada Tugas Akhir ini juga akan dibuat API Endpoint yang 

akan digunakan sebagai media komunikasi antara kode Python dan 

platform web. Perancangan API Endpoint pada Tugas Akhir ini 
dijelaskan pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.24. Deskripsi Perancangan API Endpoint 

No Endpoint Method Deskripsi 

1 /save_plat_in POST Menyimpan gambar 

nomor plat kendaraan 

masuk lahan parkir 

ke database 

2 /save_plat_out POST Menyimpan gambar 

nomor plat kendaraan 

keluar lahan parkir ke 

database 

 

3.2.5.1. Struktur JSON API Endpoint 

API yang dirancang pada Tugas Akhir ini akan menggunakan 
JSON. Subbab ini akan menjelaskan tentang parameter-parameter 

pada proses request dan response  yang akan digunakan oleh API 

pada Tugas Akhir ini. 

 

3.2.5.1.1. API Endpoint Menyimpan Gambar Plat Masuk 
Parameter yang dibutuhkan saat proses request pada endpoint 

/save_plat_in terdapat pada Tabel 3.25. Sedangkan, parameter 
responses pada API /save_plat_in dapat dilihat pada Tabel 3.26. 

Tabel 3.25 Struktur JSON Request API Endpoint Menyimpan 

Gambar Plat Masuk 

No Nama 

Parameter 

Keterangan Tipe 

Data 

1 image sebagai field untuk mengirim 

gambar nomor plat ketika 

kendaraan masuk dan digunakan 

untuk melakukan verifikasi 

String 
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apabila pengguna gagal keluar 

dari lahan parkir 

2 nomor_identitas Sebagai field untuk mengirim 

nomor identitas pengguna ketika 

kendaraan masuk lahan parkir 

String 

3 nomor_plat Sebagai field untuk mengirim 

nomor plat kendaraan ketika 

kendaraan masuk lahan parkir 

Double 

Tabel 3.26 Struktur JSON Response API Endpoint Menyimpan 

Gambar Plat Masuk 

No 

Object 

Main 

JSON 

Key Object Tipe Data 

1 code - Integer 

2 message - String 

 

3.2.5.1.2. API Endpoint Menyimpan Gambar Plat Keluar 
Parameter yang dibutuhkan saat proses request pada endpoint 

/save_plat_out terdapat pada Tabel 3.27. Sedangkan, parameter 

responses pada API /save_plat_out dapat dilihat pada Tabel 3.28. 

Tabel 3.27 Struktur JSON Request API Endpoint Menyimpan 

Gambar Plat Keluar 

No Nama 

Parameter 

Keterangan Tipe 

Data 

1 image Sebagai field untuk mengirim 

gambar nomor plat ketika 

kendaraan keluar  

String 

2 nomor_identitas Sebagai field untuk mengirim 

nomor identitas pengguna ketika 

kendaraan keluar lahan parkir 

String 

3 nomor_plat Sebagai field untuk mengirim 

nomor plat kendaraan ketika 

kendaraan keluar lahan parkir 

Double 
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Tabel 3.28 Struktur JSON Response API Menyimpan Gambar Plat 

Keluar 

No 

Object 

Main 

JSON 

Key Object Tipe Data 

1 code - Integer 

2 message - String 

3.2.6. Perancangan Perubahan SOP Penggunaan Lahan 

Parkir 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai perubahan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam penggunaan lahan parkir di 
Departemen Teknik Informatika ITS. Bersamaan dengan 

penggunaan aplikasi ini, maka akan terdapat perubahan pada 

proses keluar-masuk serta prosedur penggunaan lahan parkir. 
Proses keluar masuk lahan parkir sebelumnya dapat dilakukan 

dengan sederhana, dimana pengendara motor dapat masuk 

kedalam lahan parkir dengan membawa surat-surat berkendara 
yang wajib dibawa (KTP / data diri lainnya, SIM, serta STNK 

motor), namun tidak ada pengecekan di gerbang masuk. Jika akan 

keluar, pengendara harus menunjukkan STNK kepada penjaga 

parkir yang berjaga, atau jika tidak membawa maka harus 
menunjukkan data diri lain (diprioritaskan KTM). Jika ternyata 

pengendara bukan mahasiswa / tenaga pendidik ITS, maka 

pengendara wajib meninggalkan data diri seperti KTP / SIMnya, 
lalu mengambil STNK untuk mencegah terjadinya pencurian 

motor. 

Dengan adanya aplikasi ini, maka pengguna wajib membawa 

KTP / KTM. Kartu identitas ini akan ditempelkan ke card reader, 
yang kemudian palang parkir masuk akan terbuka. Satu kartu 

identitas hanya bisa digunakan untuk memasukkan dan 

mengeluarkan satu motor yang sama. Saat akan keluar dari lahan 
parkir, pengguna wajib menempelkan kartu identitas yang 

digunakan saat masuk ke card reader di gerbang keluar. Jika 

ternyata sistem gagal melakukan verifikasi otomatis, maka 
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pengendara harus menunggu penjaga parkir untuk melakukan 
verifikasi manual. Apabila pasangan plat nomor dan kartu identitas 

cocok, maka penjaga parkir akan mengijinkan pengendara keluar. 

Jika tidak, maka penjaga parkir akan meminta informasi kepada 

pengguna terkait kecocokan antara plat nomor kendaraan dan kartu 
identitas yang digunakan. Apabila ditemukan indikasi tindak 

kejahatan, maka penjaga parkir akan mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mencegah tindakan kejahatan. 
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4 BAB IV  

IMPLEMENTASI  

Bab ini membahas implementasi yang dilakukan berdasarkan 

rancangan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Sebelum 
penjelasan implementasi akan ditunjukkan terlebih dahulu 

lingkungan untuk melakukan implementasi. 

Pada bagian implementasi ini juga akan dijelaskan mengenai 

fungsi-fungsi yang digunakan dalam program Tugas Akhir ini dan 
disertai dengan kode semu masing-masing fungsi utama. 

 

4.1. Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi sistem yang digunakan untuk 

mengembangkan Tugas Akhir memiliki spesifikasi perangkat 

keras dan perangkat lunak seperti yang ditampilkan pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1. Lingkungan Implementasi 

Perangkat Spesifikasi 

Perangkat keras 

Prosesor: Intel® Core™ i5-6200 CPU @ 2.30GHz (4 

CPUs) , ~2.40GHz 

Memori: 8000 MB 

Perangkat lunak 

Sistem Operasi: 

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 

Perangkat Pengembang: 

Laragon, Visual Studio Code, HeidiSQL, 

Postman 

Perangkat Perancang Diagram: Sybase Power 

Designer 16 

Perangkat Database:  

HeidiSQL 
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4.2. Implementasi Antarmuka Sistem 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai implementasi 

antarmuka sistem yang sudah direalisasikan. 

4.2.1. Halaman Melihat Riwayat Keluar-Masuk Kendaraan 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
melakukan kasus penggunaan UC001 yaitu melihat riwayat 

keluar-masuk kendaraan. Di dalam halaman ini terdapat tabel yang 

menampilkan daftar keluar-masuk kendaraan beserta dengan data 
foto yang ditangkap oleh CCTV dan data nomor identitas yang 

diambil oleh card reader. Realisasi dari halaman ini dapat 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 
 

 

Gambar 4.1. Halaman Melihat Riwayat Keluar-Masuk Kendaraan 

4.2.2. Halaman Melakukan Verifikasi Kendaraan Keluar 

Parkir 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
melakukan kasus penggunaan UC002 yaitu melakukan verifikasi 

kendaraan keluar parkir. Di dalam halaman ini terdapat tabel yang 

menampilkan daftar kendaraan yang gagal keluar karena hasil 

proses plat nomor kendaraan oleh sistem berbeda dengan data awal 
masuk kendaraan. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan plat 

nomor maupun karena kegagalan sistem dalam membaca plat 

nomor yang sama. Realisasi dari halaman ini dapat ditunjukkan 
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pada Gambar 4.2.Pada antarmuka ini juga terdapat modal yang 
berisi form penolakan dan pengizinan kendaraan yang akan keluar 

terkait dengan hasil verifikasi manual oleh penjaga parkir. 

Realisasi dari modal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4.3.  

 

 

Gambar 4.2 Halaman Melakukan Verifikasi Kendaraan Keluar 

Parkir 

 

Gambar 4.3 Modal Form Verifikasi Kendaraan Keluar Parkir 

Apabila penjaga parkir memilih untuk menerima hasil 

verifikasi, maka modal konfirmasi penerimaan akan muncul. 

Realisasi antarmuka ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4.4. 
Apabila penjaga parkir memilih untuk menolak hasil verifikasi, 
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maka modal konfirmasi penolakan akan muncul. Realisasi 
antarmuka ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.4 Modal Form Konfirmasi Pengizinan Keluar Parkir 

 

Gambar 4.5 Modal Form Konfirmasi Penolakan Keluar Parkir 

4.2.3. Halaman Melihat Statistik Pengunaan Lahan Parkir 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 

melakukan kasus penggunaan UC003 yaitu melihat statistik 

penggunaan lahan parkir. Pada halaman ini terdapat beberapa data 
statistik penggunaan lahan parkir yaitu penggunaan mingguan, 

bulanan, dan tahunan, jumlah total penggunaan lahan parkir, 

jumlah pengguna yang belum keluar dari lahan parkir, jumlah 
kegagalan sistem dalam membaca plat, serta jumlah indikasi 
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tindak kejahatan yang sudah pernah terjadi. Realisasi dari halaman 
ini dapat dilihat di Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Halaman Melihat Statistik Penggunaan Lahan Parkir 

4.2.4. Halaman Mengelola Data Pengguna 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 

melakukan kasus penggunaan UC004 menambah data pengguna 

dan UC005 mengelola data pengguna, dimana di dalam UC005 
terdapat mengubah dan menghapus data pengguna. Realisasi dari 

halaman mengelola data pengguna dapat dilihat di Gambar 4.7. 

Pada antarmuka ini juga terdapat modal yang berisi form 
tambah pengguna baru yang bisa diakses oleh administrator. 

Realisasi modal ini dapat dilihat di Gambar 4.8. Selain itu, modal 

yang berisi form ubah data pengguna dapat dilihat di Gambar 4.10.  
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Gambar 4.7 Halaman Mengelola Data Pengguna 

 

Gambar 4.8 Modal Form Tambah Pengguna Baru 
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Gambar 4.9 Modal Form Ubah Password Pengguna 

Modal yang berisi form ubah password pengguna dapat 

dilihat di Gambar 4.9. Administrator juga dapat menghapus 

pengguna melalui modal konfirmasi hapus pengguna yang dapat 
dilihat di Gambar 4.11 

 

Gambar 4.10 Modal Form Ubah Data Pengguna 
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Gambar 4.11 Modal Form Konfirmasi Hapus Pengguna 

 

4.3. Implementasi Kasus Penggunaan Sistem 

Implementasi kasus penggunaan aplikasi berbasis web ini 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP yang dibangun 

menggunakan kerangka kerja Laravel. Disisi lain pengembangan 
memanfaatkan web service untuk mengirimkan string request dan 

aplikasi akan menerima JSON post response 

 
4.3.1. Implementasi Kasus Penggunaan Melihat Riwayat 

Keluar-Masuk Kendaraan 

Kasus penggunaan ini terjadi ketika administrator atau 

penjaga parkir memilih menu ‘Daftar Parkir’. Implementasi kasus 
penggunaan melihat riwayat keluar-masuk kendaraan dapat dilihat 

pada Kode Sumber 4.1 dan penjelasan dari implementasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 
 
1. public function index(){   
2.     return view('pages.daftar_parkir');   
3. }   
4.    
5. public function getAllHistory(){   
6.     return DataTables::of(Parkir::all())-

>make(true);   
7. }  
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Kode Sumber 4.1. Implementasi Penggunaan Melihat Riwayat 

Keluar-Masuk Kendaraan 

Tabel 4.2. Penjelasan Kode Sumber Implementasi Penggunaan 

Melihat Riwayat Keluar-Masuk Kendaraan 

No. Baris Kegunaan 

2 Sistem menampilkan halaman ‘Daftar Parkir’ 

6 

Sistem mengambil seluruh data parkir dari database, lalu 

diolah dalam format library Datatables yang terdapat di 
halaman ‘Daftar Parkir’ 

 

4.3.2. Implementasi Kasus Penggunaan Melakukan 

Verifikasi Pengguna Keluar Parkir 

Kasus penggunaan ini terjadi ketika ada pengguna lahan 

parkir yang gagal keluar dari lahan parkir karena perbedaan nomor 

plat saat masuk dan keluar. Penjaga parkir dapat memilih untuk 
mengijinkan pengguna keluar dari lahan parkir apabila kesalahan 

terdapat pada sistem, atau penjaga parkir dapat menolak 

pengizinan pengguna keluar lahan parkir jika hasil verifikasi 

menunjukkan adanya indikasi tindak kejahatan. Implementasi 
kasus penggunaan melakukan verifikasi pengguna keluar parkir 

dibagi menjadi dua, yaitu menerima dan menolak hasil verifikasi. 

Implementasi penerimaan hasil verifikasi dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.2 dan penjelasan dari implementasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. Implementasi penolakan hasil verifikasi dapat dilihat 

pada dan penjelasan dari implementasi dapat dilihat pada 
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1. public function izinkanGagal(Request $request){   
2.     try {   
3.         DB::beginTransaction();   
4.    
5.         $gagal = GagalParkir::where('id', $request-

>input('id_gagal'))->first();   
6.         $parkir = Parkir::where('id_gagal_parkir', 

$gagal->id)->first();   
7.                
8.         $gagal->no_plat_konfirmasi = $request-

>input('nomor_plat');   
9.         $gagal->status = "Sudah Keluar";   
10.         $gagal->save();   
11.    
12.         $parkir->status = "Sudah Keluar";   
13.         $parkir->waktu_keluar = Carbon::now()-

>format('d/m/Y H:i');   
14.         $parkir->gambar_plat_keluar = $gagal-

>gambar_plat;   
15.         $parkir->save();   
16.    
17.         DB::commit();   
18.         return back()-

>withStatus(__('Perizinan berhasil dilakukan'));   
19.    
20.     } catch (Exception $e) {   
21.         DB::rollback();   
22.         return back()-

>withStatusError(__('Terjadi Kesalahan'));   
23.     }   
24. }  

Kode Sumber 4.2 Implementasi Penerimaan Hasil Verifikasi 

Tabel 4.3 Penjelasan Kode Sumber Implementasi Penerimaan Hasil 

Verifikasi 

No. Baris Kegunaan 

2 dan 20 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana ketika 

potongan kode dalam bagian try mengalami error, maka 

fungsi akan mengeksekusi potongan kode pada bagian 

catch 
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3 

Penggunaan metode Database Transaction pada 

Laravel, dimana potongan kode yang berhubungan 

dengan database yang akan dieksekusi setelah ini akan 

disimpan dahulu. 

5 
Mengambil data dari tabel GagalParkir sesuai dengan ID 

yang diminta oleh user 

6 
Mengambil data dari tabel Parkir sesuai dengan ID pada 

data dari tabel GagalParkir 

8 
Memperbarui kolom ‘no_plat_konfirmasi’ pada data dari 
tabel GagalParkir sesuai dengan hasil konfirmasi plat 

nomor kendaraan oleh penjaga parkir 

9 
Memperbarui kolom ‘status’ pada data dari tabel 

GagalParkir menjadi ‘Sudah Keluar’ 

10 Menyimpan perubahan pada data dari tabel GagalParkir 

12 
Memperbarui kolom ‘status’ pada data dari tabel Parkir 

menjadi ‘Sudah Keluar’ 

13 
Memperbarui kolom ‘waktu_keluar’ pada data dari tabel 

Parkir menjadi waktu server saat fungsi dijalankan 

14 

Memperbarui kolom ‘gambar_plat_keluar’ pada data 

dari tabel Parkir menjadi gambar plat saat keluar dari 

parkir yang diambil dari data tabel GagalParkir 

15 Menyimpan perubahan pada data dari tabel Parkir 

17 

Mengeksekusi setiap perubahan pada database jika tidak 

ada error pada potongan kode mulai dari baris 3 hingga 

baris ini 

18 
Sistem menampilkan halaman ‘Daftar Gagal’ dengan 

status ‘Perizinan berhasil dilakukan’ 

21 Mengembalikan setiap perubahan pada database 

22 
Sistem menampilkan halaman ‘Daftar Gagal’ dengan 

status ‘Terjadi Kesalahan’ 
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1. public function tolakGagal(Request $request){   
2.     try {   
3.         DB::beginTransaction();   
4.    
5.         $gagal = GagalParkir::where('id', $request-

>input('id_gagal'))->first();   
6.         $parkir = Parkir::where('id_gagal_parkir', $g

agal->id)->first();   
7.                
8.         $newParkir = $parkir->replicate();   
9.         $newParkir->id_gagal_parkir = null;   
10.         $newParkir->save();   
11.    
12.         $gagal-

>status = "Indikasi Tindak Kejahatan";   
13.         $gagal->save();   
14.    
15.         $parkir-

>status = "Indikasi Tindak Kejahatan";   
16.         $parkir->waktu_keluar = Carbon::now()-

>format('d/m/Y H:i');   
17.         $parkir->gambar_plat_keluar = $gagal-

>gambar_plat;   
18.         $parkir->save();   
19.    
20.         DB::commit();   
21.         return back()-

>withStatus(__('Penolakan berhasil dilakukan'));   
22.     } catch (Exception $e) {   
23.         DB::rollback();   
24.         return back()-

>withStatusError(__('Terjadi Kesalahan'));   
25.     }   
26. } 

Kode Sumber 4.3 Implementasi Penolakan Hasil Verifikasi 

 

Tabel 4.4 Penjelasan Kode Sumber Implementasi Penolakan Hasil 

Verifikasi 

No. Baris Kegunaan 
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2 dan 22 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana ketika 

potongan kode dalam bagian try mengalami error, maka 

fungsi akan mengeksekusi potongan kode pada bagian 

catch 

3 

Penggunaan metode Database Transaction pada 

Laravel, dimana potongan kode yang berhubungan 

dengan database yang akan dieksekusi setelah ini akan 
disimpan dahulu 

5 
Mengambil data dari tabel GagalParkir sesuai dengan ID 

yang diminta oleh user 

6 
Mengambil data dari tabel Parkir sesuai dengan ID pada 

data dari tabel GagalParkir 

8 - 10 

Mereplikasi data dari tabel Parkir namun tidak terikat 

kepada data dari tabel GagalParkir manapun, lalu 

disimpan di database 

12 
Memperbarui kolom ‘status’ pada data dari tabel 

GagalParkir menjadi ‘Indikasi Tindak Kejahatan’ 

13 Menyimpan perubahan pada data dari tabel GagalParkir 

15 
Memperbarui kolom ‘status’ pada data dari tabel Parkir 

menjadi ‘Indikasi Tindak Kejahatan’ 

16 
Memperbarui kolom ‘waktu_keluar’ pada data dari tabel 

Parkir menjadi waktu server saat fungsi dijalankan 

17 

Memperbarui kolom ‘gambar_plat_keluar’ pada data 

dari tabel Parkir menjadi gambar plat saat keluar dari 

parkir yang diambil dari data tabel GagalParkir 

18 Menyimpan perubahan pada data dari tabel Parkir 

20 

Mengeksekusi setiap perubahan pada database jika tidak 

ada error pada potongan kode mulai dari baris 3 hingga 
baris ini 

21 
Sistem menampilkan halaman ‘Daftar Gagal’ dengan 

status ‘Perizinan berhasil dilakukan’ 

23 Mengembalikan setiap perubahan pada database 

24 
Sistem menampilkan halaman ‘Daftar Gagal’ dengan 

status ‘Terjadi Kesalahan’ 
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4.3.3. Implementasi Melihat Statistik Penggunaan Lahan 

Parkir 

Kasus penggunaan ini terjadi ketika administrator atau 

penjaga parkir memilih menu ‘Dashboard’. Implementasi kasus 

penggunaan melihat statistik penggunaan lahan parkir dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.4 dan penjelasan dari implementasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 
1. public function index()   
2. {   
3.     $data['pengguna'] = Parkir::count();   
4.     $data['pengguna_belum_keluar'] = Parkir::where('s

tatus', 'Belum Keluar')->count();   
5.     $sistem_gagal_masuk = Parkir::where('gambar_plat_

masuk', null)->count();   
6.     $sistem_gagal_keluar = Parkir::where('id_gagal_pa

rkir', '!=', null)->count();   
7.     $data['sistem_gagal'] = $sistem_gagal_masuk + $si

stem_gagal_keluar;   
8.     $data['indikasi_tindak_kejahatan'] = Parkir::wher

e('status', 'Indikasi Tindak Kejahatan')->count();   
9.     $data['statistik_harian'] = array(   
10.         'senin_count' => 0,   
11.         'selasa_count' => 0,    
12.         'rabu_count' => 0,   
13.         'kamis_count' => 0,   
14.         'jumat_count' => 0,   
15.         'sabtu_count' => 0,   
16.         'minggu_count' => 0   
17.     );   
18.            
19.     Carbon::setWeekStartsAt(Carbon::MONDAY);   
20.     Carbon::setWeekEndsAt(Carbon::SUNDAY);   
21.     $data_parkir_mingguan = Parkir::whereBetween('cre

ated_at', [Carbon::now()-
>startOfWeek(), Carbon::now()->endOfWeek()])-
>get();   

22.    
23.     foreach($data_parkir_mingguan as $item) {   
24.         $hari = $item->created_at->format('l');   



71 

 

   

   

25.         if ($hari == "Monday") $data['statistik_haria
n']['senin_count']++;   

26.         elseif ($hari == "Tuesday") $data['statistik_
harian']['selasa_count']++;   

27.         elseif ($hari == "Wednesday") $data['statisti
k_harian']['rabu_count']++;   

28.         elseif ($hari == "Thursday") $data['statistik
_harian']['kamis_count']++;   

29.         elseif ($hari == "Friday") $data['statistik_h
arian']['jumat_count']++;   

30.         elseif ($hari == "Saturday") $data['statistik
_harian']['sabtu_count']++;   

31.         elseif ($hari == "Sunday") $data['statistik_h
arian']['minggu_count']++;   

32.     };   
33.    
34.     $stat_januari = Parkir::whereYear('created_at', C

arbon::now()->year)->whereMonth('created_at','1')-
>count();   

35.     $stat_februari = Parkir::whereYear('created_at', 
Carbon::now()->year)->whereMonth('created_at','2')-
>count();   

36.     $stat_maret = Parkir::whereYear('created_at', Car
bon::now()->year)->whereMonth('created_at','3')-
>count();   

37.     $stat_april = Parkir::whereYear('created_at', Car
bon::now()->year)->whereMonth('created_at','4')-
>count();   

38.     $stat_mei = Parkir::whereYear('created_at', Carbo
n::now()->year)->whereMonth('created_at','5')-
>count();   

39.     $stat_juni = Parkir::whereYear('created_at', Carb
on::now()->year)->whereMonth('created_at','6')-
>count();   

40.     $stat_juli = Parkir::whereYear('created_at', Carb
on::now()->year)->whereMonth('created_at','7')-
>count();   

41.     $stat_agustus = Parkir::whereYear('created_at', C
arbon::now()->year)->whereMonth('created_at','8')-
>count();   
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42.     $stat_september = Parkir::whereYear('created_at',
 Carbon::now()->year)->whereMonth('created_at','9')-
>count();   

43.     $stat_oktober = Parkir::whereYear('created_at', C
arbon::now()->year)->whereMonth('created_at','10')-
>count();   

44.     $stat_november = Parkir::whereYear('created_at', 
Carbon::now()->year)->whereMonth('created_at','11')-
>count();   

45.     $stat_desember = Parkir::whereYear('created_at', 
Carbon::now()->year)->whereMonth('created_at','12')-
>count();   

46.    
47.    
48.     $data['statistik_bulanan'] = array(   
49.         'januari_count' => $stat_januari,   
50.         'februari_count' => $stat_februari,   
51.         'maret_count' => $stat_maret,   
52.         'april_count' => $stat_april,   
53.         'mei_count' => $stat_mei,   
54.         'juni_count' => $stat_juni,   
55.         'juli_count' => $stat_juli,   
56.         'agustus_count' => $stat_agustus,   
57.         'september_count' => $stat_september,   
58.         'oktober_count' => $stat_oktober,   
59.         'november_count' => $stat_november,   
60.         'desember_count' => $stat_desember   
61.     );   
62.    
63.     $stat_tahun_1 = Parkir::whereYear('created_at', (

Carbon::now()->year)-4)->count();   
64.     $stat_tahun_2 = Parkir::whereYear('created_at', (

Carbon::now()->year)-3)->count();   
65.     $stat_tahun_3 = Parkir::whereYear('created_at', (

Carbon::now()->year)-2)->count();   
66.     $stat_tahun_4 = Parkir::whereYear('created_at', (

Carbon::now()->year)-1)->count();   
67.     $stat_tahun_5 = Parkir::whereYear('created_at', (

Carbon::now()->year))->count();   
68.    
69.     $data['statistik_tahunan'] = array(   
70.         (Carbon::now()->year)-4 => $stat_tahun_1,   
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71.         (Carbon::now()->year)-3 => $stat_tahun_2,   
72.         (Carbon::now()->year)-2 => $stat_tahun_3,   
73.         (Carbon::now()->year)-1 => $stat_tahun_4,   
74.         (Carbon::now()->year) => $stat_tahun_5   
75.     );   
76.    
77.     return view('dashboard', compact('data'));   
78. }  

Kode Sumber 4.4 Implementasi Penggunaan Melihat Statistik 

Penggunaan Lahan Parkir 

Tabel 4.5 Penjelasan Implementasi Melihat Statistik Penggunaan 

Lahan Parkir 

No. Baris Kegunaan 

3 - 17 
Deklarasi variabel data statistik yang akan ditampilkan 

ke halaman ‘Dashboard’ 

19 dan 20 
Mengatur hari pertama dan terakhir dalam satu minggu 

dalam package Carbon 

21 
Mengambil data dari tabel Parkir yang dibuat pada 

minggu ini (waktu server) 

23 - 32 
Menghitung penggunaan lahan parkir dalam setiap hari 

dalam satu minggu sesuai data dari tabel Parkir 

34 - 45 
Mengambil data penggunaan tiap bulan dalam tahun 

berjalan (waktu server) 

48 - 61 
Memasukkan data penggunaan bulanan kedalam 

variabel data 

63 - 67 Mengambil data penggunaan selama 5 tahun terakhir 

69 - 75 
Memasukkan data penggunaan tahunan kedalam 
variabel data 

77 
Sistem menampilkan halaman ‘Dashboard’ beserta 

dengan data statistik 

 

4.3.4. Implementasi Mengelola Data Pengguna 

Kasus penggunaan ini terjadi ketika administrator memilih 
menu ‘Manajemen Pengguna’. Pengguna dalam kasus penggunaan 

ini yang dimaksud adalah penjaga parkir. Implementasi kasus 

penggunaan mengelola data pengguna ini terdapat 4 (empat) 
kegiatan yaitu, administrator dapat melihat, menambah, mengubah 
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data, mengubah password, dan menghapus data pengguna. Melihat 
data pengguna akan menampilkan tabel yang berisi data pengguna. 

Implementasi melihat data pengguna dapat dilihat pada Kode 

Sumber 4.5 dan penjelasan dari implementasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 
1. public function getAllUser()   
2. {   
3.    return DataTables::of(User::all())->make(true);   
4. }   
5.    
6. public function index()   
7. {   
8.     return view('users.user_list');   
9. }   

Kode Sumber 4.5. Implementasi Melihat Data Pengguna 

Tabel 4.6. Penjelasan Implementasi Melihat Data Pengguna 

No. Baris Kegunaan 

3 

Sistem mengambil seluruh data parkir dari database, lalu 

diolah dalam format library Datatables yang terdapat di 

halaman ‘Manajemen Pengguna 
8 Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

 

Menambah data pengguna terjadi ketika administrator 

menekan tombol ‘Tambah Pengguna’, kemudian sistem 
memunculkan form pengisian untuk membuat akun pengguna. 

Implementasi kegiatan menambah data pengguna dapat dilihat 

pada Kode Sumber 4.6 dan penjelasan implementasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

1. public function createUser(Request $request)   
2. {   
3.     try {   
4.         DB::beginTransaction();   
5.    
6.         $this->validate($request, [   
7.             'nama_pengguna' => 'required',   
8.             'email_pengguna' => 'required|email',   
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9.             'password_pengguna' => 'required',   
10.             'konfirmasi_password_pengguna' => 'requir

ed',   
11.         ]);   
12.        
13.         if($request-

>input('konfirmasi_password_pengguna') != $request-
>input('password_pengguna'))   

14.         {   
15.             DB::rollback();   
16.             return back()-

>withStatusError(__('Password dan konfirmasi tidak co
cok'));   

17.         }   
18.        
19.         $user = new User;   
20.         $user->name = $request-

>input('nama_pengguna');   
21.         $user->email = $request-

>input('email_pengguna');   
22.         $user->password = Hash::make($request-

>input('password_pengguna'));   
23.         $user->role = "user";   
24.         $user->save();   
25.                
26.         DB::commit();   
27.         return back()-

>withStatus(__('Tambah pengguna berhasil dilakukan'))
;   

28.     } catch (Exception $e) {   
29.         DB::rollback();   
30.         return back()-

>withStatusError(__('Terjadi Kesalahan'));   
31.     }   
32. }  

Kode Sumber 4.6. Implementasi Menambah Data Pengguna 

Tabel 4.7. Penjelasan Implementasi Menambah Data Pengguna 

No. Baris Kegunaan 

3 dan 28 
Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana ketika 

potongan kode dalam bagian try mengalami error, maka 
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fungsi akan mengeksekusi potongan kode pada bagian 

catch 

4 

Penggunaan metode Database Transaction pada 

Laravel, dimana potongan kode yang berhubungan 

dengan database yang akan dieksekusi setelah ini akan 

disimpan dahulu. 

6 - 11 
Validasi request yang masuk ke fungsi agar setiap 

variabel dikenali dalam fungsi 

13 - 17 

Jika masukan password dari request tidak sama dengan 
konfirmasi password, maka sistem menampilkan 

halaman ‘Manajemen Pengguna’ dengan status 

‘Password dan konfirmasi tidak cocok’ 

19 - 24 
Menyimpan data ke tabel ‘users’ sesuai dengan request 

dari administrator 

26 

Mengeksekusi setiap perubahan pada database jika tidak 

ada error pada potongan kode mulai dari baris 4 hingga 

baris ini 

27 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Tambah pengguna berhasil dilakukan’ 

29 Mengembalikan setiap perubahan pada database 

30 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Terjadi Kesalahan’ 

Mengubah data pengguna disini digunakan untuk mengubah 
nama atau email pengguna. Kasus penggunaan ini terjadi ketika 

administrator menekan tombol ‘File’ yang kemudian sistem 

menampilkan form perubahan data pengguna. Implementasi 
kegiatan mengubah data pengguna dapat dilihat pada Kode 

Sumber 4.7 dan penjelasan implementasi dapat dilihat pada Tabel 

4.8. 

1. public function updateUser(Request $request)   
2. {   
3.     try {   
4.         DB::beginTransaction();   
5.    
6.         $this->validate($request, [   
7.             'id_pengguna' => "required"   
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8.         ]);   
9.        
10.         $user = User::where('id', $request-

>input('id_pengguna'))->first();   
11.         $user->name = $request-

>input('nama_pengguna');   
12.         $user->email = $request-

>input('email_pengguna');   
13.         $user->save();   
14.    
15.         DB::commit();   
16.         return back()-

>withStatus(__('Perubahan berhasil dilakukan'));   
17.     } catch (Exception $e) {   
18.         DB::rollback();   
19.         return back()-

>withStatusError(__('Terjadi Kesalahan'));   
20.     }   
21. }  

Kode Sumber 4.7. Implementasi Mengubah Data Pengguna 

Tabel 4.8. Penjelasan Implementasi Mengubah Data Pengguna 

No. Baris Kegunaan 

3 dan 17 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana ketika 

potongan kode dalam bagian try mengalami error, maka 

fungsi akan mengeksekusi potongan kode pada bagian 

catch 

4 

Penggunaan metode Database Transaction pada 

Laravel, dimana potongan kode yang berhubungan 

dengan database yang akan dieksekusi setelah ini akan 

disimpan dahulu. 

6 - 8 
Validasi request yang masuk ke fungsi agar setiap 

variabel dikenali dalam fungsi 

10 - 13 
Menyimpan data ke tabel ‘users’ sesuai dengan request 

dari administrator 

15 
Mengeksekusi setiap perubahan pada database jika tidak 
ada error pada potongan kode mulai dari baris 4 hingga 

baris ini 
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16 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Perubahan berhasil dilakukan’ 

18 Mengembalikan setiap perubahan pada database 

19 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Terjadi Kesalahan’ 

Mengubah password pengguna disini digunakan untuk 
mengubah password akun pengguna. Kasus penggunaan ini terjadi 

ketika administrator menekan tombol ‘kunci’ yang kemudian 

sistem menampilkan form perubahan password pengguna. 
Implementasi kegiatan mengubah data pengguna dapat dilihat 

pada Kode Sumber 4.8 dan penjelasan implementasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.9. 

1. public function updatePassword(Request $request)   
2. {   
3.     try {   
4.         DB::beginTransaction();   
5.         $this->validate($request, [   
6.             'password_lama' => "required",   
7.             'password_baru' => "required",   
8.             'konfirmasi_password' => "required",   
9.             'id_pengguna' => "required"   
10.         ]);   
11.      
12.         if($request-

>input('konfirmasi_password') != $request-
>input('password_baru'))   

13.         {   
14.             DB::rollback();   
15.             return back()-

>withStatusError(__('Password baru dan konfirmasi ti
dak cocok'));   

16.         }   
17.        
18.         $user = User::where('id', $request-

>input('id_pengguna'))->first();   
19.         if (Hash::check($request-

>input('password_lama'), $user->password)) {   
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20.             $user->password = Hash::make($request-
>input('password_baru'));   

21.             $user->save();   
22.         }   
23.         else {   
24.             DB::rollback();   
25.             return back()-

>withStatusError(__('Password lama salah'));   
26.         }   
27.        
28.         DB::commit();   
29.         return back()-

>withStatus(__('Pembaruan password berhasil dilakuka
n'));   

30.     } catch (Exception $e) {   
31.         DB::rollback();   
32.         return back()-

>withStatusError(__('Terjadi Kesalahan'));   
33.     } 
34. } 

Kode Sumber 4.8. Implementasi Mengubah Password Pengguna 

Tabel 4.9. Penjelasan Implementasi Mengubah Password Pengguna 

No. Baris Kegunaan 

3 dan 30 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana ketika 

potongan kode dalam bagian try mengalami error, maka 

fungsi akan mengeksekusi potongan kode pada bagian 

catch 

4 

Penggunaan metode Database Transaction pada 

Laravel, dimana potongan kode yang berhubungan 

dengan database yang akan dieksekusi setelah ini akan 

disimpan dahulu. 

5-10 
Validasi request yang masuk ke fungsi agar setiap 

variabel dikenali dalam fungsi 

12 - 16 

Jika masukan password dari request tidak sama dengan 
konfirmasi password, maka sistem menampilkan 

halaman ‘Manajemen Pengguna’ dengan status 

‘Password dan konfirmasi tidak cocok’ 

18 
Mengambil data dari tabel ‘users’ sesutai dengan ID 

yang diminta oleh administrator 



80 

 

 

 

19 - 22 

Jika masukan password lama sesuai dengan password 

data dari tabel ‘users’, maka sistem menyimpan data ke 

tabel ‘users’ sesuai dengan request dari administrator 

23 - 26 

Jika masukan password lama tidak sesuai dengan 

password data dari tabel ‘userus’, maka sistem 

menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna’ dengan 

status ‘Password lama salah’ 

28 
Mengeksekusi setiap perubahan pada database jika tidak 
ada error pada potongan kode mulai dari baris 4 hingga 

baris ini 

29 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Pembaruan password berhasil dilakukan’ 

31 Mengembalikan setiap perubahan pada database 

32 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Terjadi Kesalahan’ 

Menghapus data pengguna disini terjadi ketika administrator 

menekan tombol ‘Hapus’, kemudian sistem menampilkan 
konfirmasi penghapusan data pengguna. Implementasi kegiatan 

mengubah data pengguna dapat dilihat pada Kode Sumber 4.9 dan 

penjelasan implementasi dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

1. public function deleteUser(Request $request)   
2. {   
3.     try {   
4.         DB::beginTransaction();   
5.    
6.         $this->validate($request, [   
7.             'id_pengguna' => "required"   
8.         ]);   
9.        
10.         $user = User::where('id', $request-

>input('id_pengguna'))->first();   
11.         $user->delete();   
12.    
13.         DB::commit();   
14.         return back()-

>withStatus(__('Hapus pengguna berhasil dilakukan')); 
15.     } catch (Exception $e) {   
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16.         DB::rollback();   
17.         return back()-

>withStatusError(__('Terjadi Kesalahan'));   
18.     }     
19. }   

Kode Sumber 4.9. Implementasi Menghapus Data Pengguna 

Tabel 4.10. Penjelasan Implementasi Menghapus Data Pengguna 

No. Baris Kegunaan 

3 dan 15 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana ketika 
potongan kode dalam bagian try mengalami error, maka 

fungsi akan mengeksekusi potongan kode pada bagian 

catch 

4 

Penggunaan metode Database Transaction pada 

Laravel, dimana potongan kode yang berhubungan 

dengan database yang akan dieksekusi setelah ini akan 

disimpan dahulu. 

6 - 8 
Validasi request yang masuk ke fungsi agar setiap 

variabel dikenali dalam fungsi 

10 
Mengambil data dari tabel ‘users’ sesuai request dari 

administrator 

11 
Melakukan penghapusan dari tabel ‘users’ sesuai data 

dari tabel ‘users’ 

13 

Mengeksekusi setiap perubahan pada database jika tidak 

ada error pada potongan kode mulai dari baris 4 hingga 

baris ini 

14 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 
dengan status ‘Hapus pengguna berhasil dilakukan’ 

16 Mengembalikan setiap perubahan pada database 

17 
Sistem menampilkan halaman ‘Manajemen Pengguna 

dengan status ‘Terjadi Kesalahan’ 

 

4.4. Implementasi Proses Pengenalan Data 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi 
pengenalan data yang diambil dengan CCTV, yang kemudian 

diolah hingga menghasilkan nomor plat kendaraan berupa string. 

String nomor plat kendaraan ini kemudian dikirim ke aplikasi web 
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untuk disimpan dan diproses lebih lanjut. Proses pengenalan 
gambar plat dilakukan dengan metode Automatic License Plate 

Recognition yang terdiri dari empat langkah, yaitu pengambilan 

gambar, deteksi plat, ekstraksi data, dan pengenalan karakter.  

 
 

 

Gambar 4.12 Hasil Pengenalan Data Gambar Nomor Plat 

Kendaraan 

Pertama, CCTV mengambil gambar plat nomor kendaraan 

pengguna yang masuk atau keluar lahan parkir. Gambar yang 
diambil akan dikirimkan ke server Flask yang berfungsi untuk 

memproses gambar. 

Kedua, server akan melakukan proses deteksi plat. Sebelum 

dideteksi, plat nomor akan diproses terlebih dahulu 
(preprocessing) untuk menyesuaikan gambar tangkapan CCTV 

dengan proses klasifikasi karakter. Hal ini juga untuk mengurangi 

noise yang dapat mengurangi akurasi pengenalan karakter. 
Selanjutnya, data karakter dari gambar yang sudah diproses 

diambil. Program akan mencari kemungkinan setiap karakter 

dalam gambar plat berdasarkan konturnya, lalu hanya akan 

memproses kontur yang bisa jadi merupakan sebuah karakter 
dalam plat nomor kendaraan. Kontur karakter tersebut 

dibandingkan dengan daftar karakter, dan setiap kontur yang cocok 
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akan dikelompokkan. Setiap kelompok karakter yang ditemukan 
dalam gambar akan diusahakan untuk dideteksi sebagai sebuah 

plat. Setiap kemungkinan plat ini kemudian akan dideteksi 

karakternya lagi satu-persatu setelah dilakukan preprocessing 

ulang. Setelah selesai, hasil dari pengenalan karakter akan dicetak 
dalam gambar untuk mempermudah pemeriksaan hasil program. 

Gambar dan hasil string pengenalan karakter ini kemudian dikirim 

ke aplikasi web. Contoh hasil proses pengenalan karakter dapat 
dilihat pada Gambar 4.12, Gambar 4.13, Gambar 4.14, dan 

Gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.13 Gambar Plat Nomor Kendaraan Tertangkap CCTV 

 

Gambar 4.14 Gambar Plat Nomor Yang Terdeteksi Sebagai Plat 
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Gambar 4.15 Gambar Plat Nomor Kendaraan Setelah Melalui 

Preprocessing 

Implementasi dari proses pengenalan data gambar plat nomor 

kendaraan dapat dilihat di Kode Sumber 4.10 dan penjelasan 

implementasi pada Tabel 4.11. 

 
1. @app.route("/predict", methods=["POST"])   
2. def main():   
3.     data = {"success": False}   
4.     if flask.request.method == "POST":   
5.         if flask.request.files.get("image"):   
6.             dt_string = datetime.now().strftime("%d%m

%Y_%H%M")   
7.             file = flask.request.files['image']   
8.             file.filename = dt_string + '.jpg'   
9.             filename = secure_filename(file.filename)

   
10.             file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD

_FOLDER'], filename))   
11.    
12.             imgOriginalScene = cv2.imread(UPLOAD_FOLD

ER + file.filename)   
13.             isImage = True   
14.             if imgOriginalScene is None:   
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15.                 data["message"] = "Gagal membaca gamb
ar"   

16.                 return flask.jsonify(data)   
17.                
18.             blnKNNTrainingSuccessful = DetectChars.lo

adKNNDataAndTrainKNN()   
19.    
20.             if blnKNNTrainingSuccessful == False:   
21.                 data["message"] = "Gagal melakukan tr

aining KNN"   
22.                 return flask.jsonify(data)   
23.    
24.             if (isImage):   
25.                 loop = False   
26.                 imgOriginalScene = imutils.resize(img

OriginalScene, width = 720)   
27.                 imgGrayscale, imgThresh = pp.preproce

ss(imgOriginalScene)   
28.                 imgOriginalScene = imutils.transform 

(imgOriginalScene)   
29.                 imgOriginalScene,license = searching(

imgOriginalScene,loop)   
30.                 nama_predict = UPLOAD_FOLDER + dt_str

ing + '_' + license + '.jpg'   
31.                 cv2.imwrite(nama_predict, imgOriginal

Scene)   
32.    
33.                 if(license):   
34.                     data["message"] = "Nomor pelat be

rhasil ditemukan"   
35.                     data["plat"] = license   
36.                     data["success"] = True   
37.                        
38.                 else:   
39.                     data["message"] = "Nomor pelat ti

dak ditemukan"   
40.                     data["plat"] = None   
41.                     data["success"] = True   
42.                    
43.                 gambar_plat = open(nama_predict, "rb"

).read()   
44.                 payload = {"image": gambar_plat }   
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45.                    
46.                 status = flask.request.form['status']

   
47.                 NOMOR_IDENTITAS = flask.request.form[

'nomor_identitas']   
48.                 if status == "in":   
49.                     r = requests.post("http://tc-

parkir.tc/api/save_plat_in", files=payload, params={'
nomor_plat': license, 'nomor_identitas': NOMOR_IDENTI
TAS}).json()   

50.                 elif status == "out":   
51.                     r = requests.post("http://tc-

parkir.tc/api/save_plat_out", files=payload, params={
'nomor_plat': license, 'nomor_identitas': NOMOR_IDENT
ITAS}).json()   

52.    
53.                 data["status_gambar"] = r   
54.    
55.     return flask.jsonify(data)   

Kode Sumber 4.10. Implementasi Pengenalan Data 

Tabel 4.11 Penjelasan Kode Sumber Implementasi Pengenalan Data 

No. Baris Kegunaan 

1 

Deklarasi route pada server Flask untuk memproses 

request yang mengakses endpoint /predict dengan 

method POST 

2 
Fungsi yang akan dijalankan ketika ada POST request 

yang mengakses /predict 

3 
Deklarasi dictionary data sebagai bakal hasil response 

fungsi 

4 - 5 
Validasi method yang digunakan adalah POST dan 

request mengandung parameter ‘image’  

6 - 10 
Menyimpan request file berupa gambar yang akan 

diproses dengan nama file waktu saat fungsi dijalankan 

12 - 16 

Memuat file gambar dan memastikan bahwa file yang 

dimuat ada. Jika tidak, maka program mengembalikan 

pesan bahwa program gagal membaca gambar. 

18 - 22 
Memuat metode KNN sebagai metode klasifikasi 
karakter dan memastikan bahwa file tersebut ada. Jika 
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No. Baris Kegunaan 

tidak, maka program mengembalikan pesan bahwa 

program gagal memuat file metode KNN. 

26 - 28 
Proses preprocessing gambar sebelum dilakukan 

pengenalan data 

29 
Proses pengenalan data gambar serta pencetakan hasil 

pengenalan kedalam gambar 

30 - 31 
Menyimpan gambar hasil pengenalan yang akan dikirim 

ke aplikasi web 

33 - 36 
Jika program berhasil membaca gambar plat, maka 

perbarui dictionary data sesuai dengan hasil baca plat 

38 - 41 
Jika program gagal membaca gambar plat, maka 
perbarui dictionary data dengan pesan gagal membaca 

plat. 

43 - 44 
Memuat gambar hasil pengenalan data untuk membuat 

request  ke aplikasi web 

46 - 51 

Membuat request ke aplikasi web beserta dengan nomor 

identitas dan status keluar atau masuknya dalam format 

JSON 

53 - 55 
Menyimpan hasil request, lalu mengirimkan hasil 

request dari aplikasi web. 

  
4.5. Implementasi Input Data 

Dikarenakan oleh situasi pandemi yang sedang terjadi pada 

saat pengerjaan tugas akhir ini, maka proses masukan data 

dilakukan menggunakan simulasi yang dibuat dalam bentuk script 
dengan bahasa pemrograman Python. Pada subbab ini akan 

dijelaskan mengenai implementasi dari pembuatan simulasi input 

data dan penjelasan mengenai kode sumber pada perbarisnya. 
Kode sumber implementasi untuk simulasi input data dapat 

dilihat. Sedangkan, untuk penjelasan kode sumber simulasi input 

data dijelaskan pada. 

1. import requests   
2. import argparse   
3.    
4. ap = argparse.ArgumentParser()   
5.    
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6. ap.add_argument("-i", "--
image", help = "path to image file")   

7. ap.add_argument("-id", "--
identity", help = "identity number")   

8. ap.add_argument("-s", "--
status", help = "status parkir")   

9. args = vars(ap.parse_args())   
10.    
11. TARGET_URL = "http://localhost:5000/predict"   
12. if args.get("image", True):   
13.     IMAGE_PATH = args["image"]   
14. else:   
15.     print('File gambar kosong. Menggunakan file defau

lt')   
16.     IMAGE_PATH = "data/Test.jpg"   
17.    
18. if(args['identity']):   
19.     IDENTITAS = args['identity']   
20. else:   
21.     print('Identitas kosong. Menggunakan identitas 12

345678910')   
22.     IDENTITAS = '12345678910'   
23.    
24. if(args['status']):   
25.     STATUS = args['status']   
26. else:   
27.     print('Status kosong. Menggunakan Status IN')   
28.     STATUS = 'in'   
29.    
30. IMAGE = open(IMAGE_PATH, "rb").read()   
31. payload = {"image": IMAGE }   
32. data = {'status': STATUS, 'nomor_identitas': IDENTITA

S}   
33. r = requests.post(TARGET_URL, data=data, files=payloa

d).json()   
34.    
35. if r["success"]:   
36.     print(r)   
37. else:       
38.     print("Request failed")   
39.     print(r) 

Kode Sumber 4.11. Implementasi Input Data 
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Tabel 4.12 Penjelasan Kode Sumber Implementasi Input Data 

No. Baris Kegunaan 

1 dan 2 Import package yang dibutuhkan untuk script 

4 - 9 

Menambahkan pilihan argumen pada proses eksekusi 

script untuk menentukan data gambar, nomor identitas, 

serta status keluar atau masuk. 

11 
Menetapkan variabel TARGET_URL yang merupakan 

alamat dari server pemrosesan gambar. 

12 - 16 
Menetapkan variabel IMAGE_PATH yang merupakan 
alamat data gambar yang akan disimulasikan. Jika 

kosong, maka menggunakan data default (‘Test.jpg’). 

18 - 22 

Menetapkan variabel IDENTITAS yang merupakan 

data nomor identitas yang akan disimulasikan. Jika 

kosong, maka menggunakan data default 

(‘12345678910’). 

24 - 28 

Menetapkan variabel STATUS yang merupakan data 

status keluar atau masuk yang akan disimulasikan. Jika 

kosong, maka menggunakan data default (‘in’). 

30 - 33 

Menetapkan variabel-variabel data parkir yang akan 

dikirim ke server untuk diproses, serta mengirimnya 

dalam format JSON. 

 
4.6. Implementasi API 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari 

pembuatan API endpoint dan penjelasan mengenai kode sumber 
pada perbarisnya.  

 

4.6.1.  Implementasi API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Masuk 

Kode sumber implementasi untuk API menyimpan gambar 

plat masuk dapat dilihat Kode Sumber 4.12. Sedangkan, untuk 

penjelasan kode sumber API menyimpan gambar plat masuk 

dijelaskan pada Tabel 4.13. 

1. public function savePlatIn(Request $request) {   
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2.     $nomor_identitas = Parkir::where('status', 'Belum
 Keluar')   

3.         ->where('nomor_identitas', $request-
>input('nomor_identitas'))   

4.         ->get();   
5.    
6.     if($nomor_identitas->isNotEmpty()) {   
7.         return response()-

>json(['message' => "Kartu Ini Belum Keluar"], 400); 
  

8.     } else {   
9.         try {   
10.             $waktu = Carbon::now()-

>format('dmY_Hi');   
11.             $waktu_masuk = Carbon::now()-

>format('d/m/Y H:i');   
12.             $request->file('image')-

>move(storage_path('app\public\in'), $waktu.'.jpg'); 
  

13.             $parkir = new Parkir;   
14.             $parkir->nomor_plat = $request-

>input('nomor_plat');   
15.             $parkir->nomor_identitas = $request-

>input('nomor_identitas');   
16.             $parkir->waktu_masuk = $waktu_masuk;   
17.             $parkir-

>gambar_plat_masuk = $waktu.'.jpg';   
18.             $parkir->save();   
19.             return response()-

>json(['message' => 'Simpan gambar berhasil',], 200);
   

20.         } catch (\Exception $e) {   
21.             return response()-

>json(['message' => $e], 400);   
22.         }   
23.     }   
24. } 

Kode Sumber 4.12. Implementasi API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Masuk 
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Tabel 4.13. Penjelasan Kode Sumber Implementasi API 

Menyimpan Gambar Plat Kendaraan Masuk 

No. Baris Kegunaan 

2 - 4 
Mengambil data parkir sesuai nomor identitas yang 

diminta dan statusnya ‘Belum Keluar’ 

6 - 7 
Jika ternyata ditemukan, maka sistem memberikan 

response berupa 'Kartu Ini Belum Keluar' 

9 dan 20 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana 

ketika potongan kode dalam bagian try mengalami 
error, maka fungsi akan mengeksekusi potongan kode 

pada bagian catch 

10 - 18 

Menyimpan data request berupa gambar, nomor 

identitas, dan string nomor plat kendaraan ke tabel 

‘parkir’ beserta dengan waktu masuk (waktu server) 

19 
Mengembalikan response berupa ‘Simpan Gambar 

Berhasil’ 

21 
Mengembalikan response berupa pesan error ketika 

menjalankan fungsi 

 

4.6.2. Implementasi API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar 

Kode sumber implementasi untuk API menyimpan gambar 

plat keluar dapat dilihat Kode Sumber 4.13. Sedangkan, untuk 
penjelasan kode sumber API mengambil menyimpan gambar plat 

keluar dijelaskan pada Tabel 4.14. 

1. public function savePlatOut(Request $request) {   
2.     try {   
3.         $nomor_identitas = Parkir::where('status', 'B

elum Keluar')   
4.         ->where('nomor_identitas', $request-

>input('nomor_identitas'))   
5.         ->first();   
6.    
7.         $waktu = Carbon::now()->format('dmY_Hi');   
8.         $waktu_keluar = Carbon::now()-

>format('d/m/Y H:i');   
9.    
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10.         if($nomor_identitas && $nomor_identitas-
>nomor_plat == $request->input('nomor_plat')) {   

11.             $request->file('image')-
>move(storage_path('app\public\out'), $waktu.'.jpg');
   

12.             $nomor_identitas-
>waktu_keluar = $waktu_keluar;   

13.             $nomor_identitas-
>gambar_plat_keluar = $waktu.'.jpg';   

14.             $nomor_identitas-
>status = "Sudah Keluar";   

15.             $nomor_identitas->save();   
16.             return response()-

>json(['message' => 'Simpan gambar berhasil',], 200);
   

17.         } else if (!$nomor_identitas) {   
18.             return response()-

>json(['message' => 'Nomor Identitas ini tidak terdaf
tar'], 400);   

19.             } else { 
20.                 $gagal = new GagalParkir;   
21.                 $gagal->no_identitas = $request-

>input('nomor_identitas');   
22.                 $gagal->no_plat = $request-

>input('nomor_plat');   
23.                 $gagal->status = "Belum Keluar";   
24.                 $request->file('image')-

>move(storage_path('app\public\gagal'), $waktu.'.jpg'
);   

25.                 $gagal->waktu = $waktu_keluar;   
26.                 $gagal-

>gambar_plat = $waktu.'.jpg';   
27.                 $gagal->save();   
28.    
29.                 $nomor_identitas-

>id_gagal_parkir = $gagal->id;   
30.                 $nomor_identitas->save();   
31.                 return response()-

>json(['message' => 'Simpan gagal parkir berhasil',],
 200);   

32.             }   
33.         } catch (\Exception $e) {   
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34.             return response()-
>json(['message' => $e], 400);   

35.         }   
36.     } 

Kode Sumber 4.13. Implementasi API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar 

Tabel 4.14 Penjelasan Kode Sumber Implementasi API Menyimpan 

Gambar Plat Kendaraan Masuk 

No. Baris Kegunaan 

2 dan 33 

Penerapan Exception Handling pada PHP, dimana 

ketika potongan kode dalam bagian try mengalami 

error, maka fungsi akan mengeksekusi potongan kode 

pada bagian catch 

3 - 5 
Mengambil data parkir yang statusnya ‘Belum Keluar’ 

dan nomor identitasnya sesuai dengan request 

10 - 15 

Jika data parkir ada dan nomor plat di data parkir sesuai 

dengan nomor plat request, maka menyimpan data 

keluar parkir di request kedalam tabel parkir 

16 
Mengembalikan response berupa ‘Simpan gambar 

berhasil’ 

17 – 18 

Jika data parkir ternyata tidak ada, maka sistem 

mengembalikan reponse berupa ‘Nomor identitas ini 

tidak terdaftar’ 

19 - 30 

Jika data parkir ada tapi nomor plat berbeda antara data 

parkir dan request, maka buat data baru pada tabel 
gagal parkir sesuai dengan request dan simpan ID data 

gagal parkir ke data parkir pengguna. 

31 
Mengembalikan response berupa ‘Simpan gagal parkir 

berhasil’ 

34 
Mengembalikan response berupa pesan error ketika 

menjalankan fungsi 
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5 BAB V 

UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini membahas uji coba dan evaluasi terhadap perangkat 

lunak yang telah dikembangkan dari implementasi kasus 

penggunaan, klasifikasi sampel, dan API Endpoint.  

5.1. Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba adalah kombinasi antara perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan uji coba. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga buah lingkungan 
pengujian yaitu lingkungan pengujian aplikasi, server basis data, 

dan server aplikasi web. Adapun rincian dari masing-masing 

lingkungan pengujian tersebut secara berturut-turut ditunjukkan 

pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2. 

Tabel 5.1 Lingkungan Pengujian Aplikasi 

Spesifikasi Deskripsi 

CPU 
Intel® Core™ i5-6200 CPU @ 2.30GHz (4 

CPUs) , ~2.40GHz 

RAM 8.00 GB 

Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit 

Browser Google Chrome versi 83 

Tabel 5.2 Lingkungan Server Aplikasi Web 

Spesifikasi Deskripsi 

CPU 
Intel® Core™ i5-6200 CPU @ 2.30GHz (4 

CPUs) , ~2.40GHz 

RAM 8.00 GB 

Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit 

Server Web Apache 2.4.35 

 

5.2. Skenario Pengujian Kasus Penggunaan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses uji coba pada 

kasus penggunaan yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan 

metode black box untuk menguji masing-masing fungsionalitas 

yang sudah dirancang pada sistem. Metode black box merupakan 
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metode pengujian perangkat lunak yang memeriksa fungsionalitas 
dari suatu perangkat lunak tanpa memandang struktur internalnya. 

Pada proses uji coba, pengujian dilakukan dengan 

menjalankan serangkaian perintah terhadap sistem yang 

selanjutnya akan disebut sebagai kasus pengujian. Kasus 
pengujian ini berkorelasi dengan kasus-kasus penggunaan dan 

kebutuhan fungsional yang sebelumnya sudah dirancang dan 

dijelaskan pada Bab III.  
 

5.2.1. Pengujian Melihat Riwayat Keluar-Masuk Kendaraan 

Pengujian melihat riwayat keluar-masuk kendaraan 
merupakan pengujian terhadap kemampuan aplikasi untuk 

menampilkan riwayat keluar-masuk kendaraan dalam bentuk 

tabel. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 5.3. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 
pada Gambar 5.1. 

Tabel 5.3 Kasus Pengujian Melihat Riwayat Keluar-Masuk 

Kendaraan 

ID UJUC01 

Nama 
Pengujian Melihat Riwayat Keluar-Masuk 

Kendaraan 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem mampu menampilkan 

riwayat keluar-masuk kendaraan 

Skenario 
Administrator dan Penjaga Parkir melihat 

riwayat keluar-masuk kendaraan 

Kondisi Awal 
Data riwayat keluar-masuk kendaraan telah 

tersedia 

Langkah 

Pengujian 
1. Aktor memilih menu daftar parkir 

Hasil yang 

diharapkan 

Data riwayat keluar-masuk kendaraan tampil 

dalam bentuk tabel 

Hasil yang 

diperoleh  

Data riwayat keluar-masuk kendaraan tampil 

dalam bentuk tabel 

Hasil Pengujian Berhasil 
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Gambar 5.1. Tampilan Hasil Pengujian Melihat Riwayat Keluar-

Masuk Kendaraan 

5.2.2. Pengujian Melakukan Verifikasi Pengguna Keluar 

Parkir 

Pengujian melakukan verifikasi pengguna keluar parkir 

merupakan pengujian terhadap kemampuan aplikasi dalam 

mengakomodasi verifikasi pengguna yang gagal keluar lahan 
parkir. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 5.4. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 

pada Gambar 5.2, Gambar 5.3, Gambar 5.4, Gambar 5.5, dan 
Gambar 5.6. 

Tabel 5.4. Kasus Pengujian Melakukan Verifikasi Pengguna Keluar 

Parkir 

ID UJUC02 

Nama 
Pengujian Melakukan Verifikasi Pengguna 

Keluar Parkir 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu 

menyimpan hasil verifikasi pengguna keluar 

parkir 

Skenario 1 
Penjaga parkir atau administrator tidak mengisi 

nomor plat kendaraan asli pada form pengizinan 

Kondisi Awal Terdapat pengendara yang gagal keluar parkir 
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Langkah 

Pengujian 

1. Aktor melihat hasil verifikasi gambar 

masuk dan keluar dari kendaraan yang 

gagal keluar 

2. Aktor mengizinkan pengendara keluar 

parkir dengan menekan tombol ‘Izinkan’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 
wajib diisi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 

wajib diisi 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 2 

Penjaga parkir atau administrator menekan 

tombol ‘Batal’ pada form pengizinan keluar 

parkir 

Kondisi Awal Terdapat pengendara yang gagal keluar parkir 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor melihat hasil verifikasi gambar 

masuk dan keluar dari kendaraan yang 

gagal keluar 

2. Aktor mengizinkan pengendara keluar 

parkir dengan menekan tombol ‘Izinkan’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Batal 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan kembali seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan kembali seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 3 

Penjaga parkir atau administrator mengisi 
nomor plat kendaraan asli lalu menekan tombol 

‘Simpan’ pada form pengizinan keluar parkir 

Data Uji “B3174KMN” 

Kondisi Awal Terdapat pengendara yang gagal keluar parkir 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor melihat hasil verifikasi gambar 

masuk dan keluar dari kendaraan yang 

gagal keluar 

2. Aktor mengizinkan pengendara keluar 

parkir dengan menekan tombol ‘Izinkan’ 
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3. Aktor mengisi nomor plat kendaraan asli 

pada form pengizinan keluar parkir 

4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menyimpan nomor plat kendaraan asli 

pada database lalu menampilkan seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menyimpan nomor plat kendaraan asli 

pada database lalu menampilkan seluruh data 
pengguna yang gagal keluar 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 4 

Penjaga parkir atau administrator menekan 

tombol ‘Batal’ pada form konfirmasi penolakan 

izin keluar parkir 

Kondisi Awal Terdapat pengendara yang gagal keluar parkir 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor melihat hasil verifikasi gambar 

masuk dan keluar dari kendaraan yang 

gagal keluar 

2. Aktor tidak mengizinkan pengendara keluar 

parkir dengan menekan tombol ‘Tidak 

Diizinkan’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Batal’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan kembali seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan kembali seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 5 

Penjaga parkir atau administrator menekan 
tombol ‘Setujui’ pada form konfirmasi 

penolakan izin keluar parkir 

Kondisi Awal Terdapat pengendara yang gagal keluar parkir 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor melihat hasil verifikasi gambar 

masuk dan keluar dari kendaraan yang 

gagal keluar 

2. Aktor tidak mengizinkan pengendara keluar 

parkir dengan menekan tombol ‘Tidak 

Diizinkan’ 
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3. Aktor menekan tombol ‘Setujui’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menyimpan penolakan izin keluar parkir 

pada database lalu menampilkan seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menyimpan penolakan izin keluar parkir 

pada database lalu menampilkan seluruh data 

pengguna yang gagal keluar 

Hasil Pengujian Berhasil 

 

 

Gambar 5.2 Tampilan Hasil Pengujian Melakukan Verifikasi 

Pengendara Keluar Parkir Skenario 1  

 

Gambar 5.3 Tampilan Hasil Pengujian Melakukan Verifikasi 

Pengendara Keluar Parkir Skenario 2 
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Gambar 5.4 Tampilan Hasil Pengujian Melakukan Verifikasi 

Pengendara Keluar Parkir Skenario 3 

 

Gambar 5.5 Tampilan Hasil Pengujian Melakukan Verifikasi 

Pengendara Keluar Parkir Skenario 4 
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Gambar 5.6 Tampilan Hasil Pengujian Melakukan Verifikasi 

Pengguna Keluar Parkir Skenario 5 

5.2.3. Pengujian Melihat Statistik Penggunaan Lahan Parkir 

Pengujian melakukan verifikasi pengguna keluar parkir 

merupakan pengujian terhadap kemampuan aplikasi dalam 

mengakomodasi verifikasi pengguna yang gagal keluar lahan 

parkir. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 
dilihat pada Tabel 5.5. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 

pada Gambar 5.7 dan Gambar 5.8. 
 

Tabel 5.5 Kasus Pengujian Melihat Statistik Penggunaan Lahan 

Parkir 

ID UJUC03 

Nama 
Pengujian Melihat Statistik Penggunaan Lahan 

Parkir 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem mampu menampilkan 

statistik penggunaan lahan parkir 

Skenario 
Administrator dan Penjaga Parkir melihat 

statistik penggunaan lahan parkir 

Kondisi Awal 
Data riwayat keluar-masuk kendaraan telah 

tersedia 

Langkah 

Pengujian 
Aktor memilih menu dashboard 
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Hasil yang 

diharapkan 

Data statistik penggunaan lahan parkir tampil 

dalam bentuk grafik dan tabel 

Hasil yang 

diperoleh  

Data statistik penggunaan lahan parkir tampil 

dalam bentuk grafik dan tabel 

Hasil Pengujian Berhasil 

 

 

Gambar 5.7 Tampilan Hasil Pengujian Melihat Statistik 

Penggunaan Lahan Parkir - 1 

 

Gambar 5.8 Tampilan Hasil Pengujian Melihat Statistik 

Penggunaan Lahan Parkir - 2 
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5.2.4. Pengujian Menambah Pengguna 

Pengujian menambah pengguna merupakan pengujian 

terhadap kemampuan aplikasi dalam menambah pengguna 

aplikasi. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 5.6. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 
pada Gambar 5.9, Gambar 5.10, dan Gambar 5.11. 

 

Tabel 5.6 Kasus Pengujian Menambah Pengguna 

ID UJUC04 

Nama Pengujian Menambah Pengguna 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem mampu menambah 

pengguna aplikasi 

Skenario 1 
Administrator tidak mengisi data pengguna baru 
dengan lengkap 

Kondisi Awal 
Data pengguna baru belum tersimpan di 

database 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen 

Pengguna’ 

2. Aktor menekan tombol ‘Tambah Pengguna’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 

wajib diisi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 

wajib diisi 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 2 

Administrator mengisi data pengguna baru 

dengan lengkap namun isian password berbeda 

dengan isian konfirmasi password 

Data Uji 

Nama : Budi Santoso 

Email : budi.santoso@if.its.ac.id 

Password : abcpassword123 
Konfirmasi password : password123abc 

Kondisi Awal 
Data pengguna baru belum tersimpan di 

database 
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Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor menekan tombol ‘Tambah Pengguna’ 

3. Aktor mengisi form sesuai dengan data uji 

4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

password dan konfirmasi password tidak cocok 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

password dan konfirmasi password tidak cocok 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 3 

Administrator mengisi data pengguna baru 
dengan lengkap dan isian password sama 

dengan isian konfirmasi password 

Data Uji 

Nama : Budi Santoso 

Email : budi.santoso@if.its.ac.id 

Password : abcpassword123 

Konfirmasi password : abcpassword123 

Kondisi Awal 
Data pengguna baru belum tersimpan di 

database 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor menekan tombol ‘Tambah Pengguna’ 

3. Aktor mengisi form sesuai dengan data uji 

4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa tambah 

pengguna berhasil dilakukan dan menampilkan 

seluruh data pengguna aplikasi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa tambah 
pengguna berhasil dilakukan dan menampilkan 

seluruh data pengguna aplikasi 

Hasil Pengujian Berhasil 
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Gambar 5.9 Tampilan Hasil Pengujian Menambah Pengguna Baru 

Skenario 1 

 

Gambar 5.10 Tampilan Hasil Pengujian Menambah Pengguna 

Baru Skenario 2 
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Gambar 5.11 Tampilan Hasil Pengujian Menambah Pengguna 

Baru Skenario 3 

5.2.5. Pengujian Mengubah Data Pengguna  

Pengujian mengubah data pengguna merupakan pengujian 

terhadap kemampuan aplikasi dalam mengubah data pengguna 

aplikasi. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 5.7. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 
pada Gambar 5.12, Gambar 5.13, Gambar 5.14, Gambar 5.15, 

Gambar 5.16, dan Gambar 5.17. 

Tabel 5.7  Kasus Pengujian Mengubah Data Pengguna 

ID UJUC05 

Nama Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem mampu mengubah data 

pengguna aplikasi 

Skenario 1 
Administrator tidak mengisi data pengguna 

dengan lengkap 

Data Uji 
Nama : (kosong) 

Email : budisantoso@if.its.ac.id 

Kondisi Awal 
Data pengguna telah tersedia di database dan 

belum mengalami perubahan 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 
2. Aktor memilih aksi ‘Ubah Data Diri’ 

3. Aktor mengisi form sesuai data uji 

4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 
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Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 

wajib diisi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 

wajib diisi 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 2 
Administrator mengisi data pengguna dengan 

lengkap 

Data Uji 
Nama : Ahmad Setiawan 

Email : ahmad.setiawan@if.its.ac.id 

Kondisi Awal 
Data pengguna telah tersedia di database dan 

belum mengalami perubahan 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 
2. Aktor memilih aksi ‘Ubah Data Diri’ 

3. Aktor mengisi form sesuai dengan data uji 

4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa ubah 

data pengguna berhasil dilakukan dan 

menampilkan seluruh data pengguna aplikasi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa ubah 

data pengguna berhasil dilakukan dan 

menampilkan seluruh data pengguna aplikasi 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 3 
Administrator tidak mengisi data password 

pengguna baru dengan lengkap 

Kondisi Awal 
Data pengguna telah tersedia di database dan 

belum mengalami perubahan 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor memilih aksi ‘Ubah Password’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 
wajib diisi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan pada isian yang 

wajib diisi 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 4 

Administrator mengisi data pengguna dengan 

lengkap namun isian password baru berbeda 

dengan isian konfirmasi password baru 
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Data Uji 

Password lama : abcpassword123 

Password baru : inipassword 

Konfirmasi password baru : inipassword123 

Kondisi Awal 
Data pengguna telah tersedia di database dan 

belum mengalami perubahan 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor memilih aksi ‘Ubah Password’ 

3. Aktor mengisi form sesuai dengan data uji 
4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

password baru dan konfirmasi password baru 

tidak cocok 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

password baru dan konfirmasi password baru 

tidak cocok 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 5 

Administrator mengisi data pengguna dengan 

lengkap namun password lama tidak sesuai 

dengan data lama pengguna 

Data Uji 

Password lama : abcpassword 

Password baru : inipassword 

Konfirmasi password baru : inipassword 

Kondisi Awal 
Data pengguna telah tersedia di database dan 

belum mengalami perubahan 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor memilih aksi  ‘Ubah Password’ 
3. Aktor mengisi form sesuai dengan data uji 

4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

password lama salah 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

password lama salah 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 6 

Administrator mengisi data pengguna dengan 

lengkap dan password lama sesuai dengan data 

lama pengguna 
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Data Uji 

Password lama : abcpassword123 

Password baru : inipassword123 

Konfirmasi password baru : inipassword123 

Kondisi Awal 
Data pengguna telah tersedia di database dan 

belum mengalami perubahan 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor memilih aksi ‘Ubah Data Diri’ 

3. Aktor mengisi form sesuai dengan data uji 
4. Aktor menekan tombol ‘Simpan’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

pembaruan password pengguna berhasil 

dilakukan dan menampilkan seluruh data 

pengguna aplikasi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

pembaruan password pengguna berhasil 

dilakukan dan menampilkan seluruh data 

pengguna aplikasi 

Hasil Pengujian Berhasil 

 

 

Gambar 5.12 Tampilan Hasil Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Skenario 1 
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Gambar 5.13 Tampilan Hasil Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Skenario 2 

 

Gambar 5.14 Tampilan Hasil Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Skenario 3 
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Gambar 5.15 Tampilan Hasil Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Skenario 4 

 

Gambar 5.16 Tampilan Hasil Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Skenario 5 
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Gambar 5.17 Tampilan Hasil Pengujian Mengubah Data Pengguna 

Skenario 6 

5.2.6. Pengujian Menghapus Data Pengguna 

Pengujian menghapus data pengguna merupakan pengujian 
terhadap kemampuan aplikasi dalam menghapus data pengguna 

aplikasi. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 5.8. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 

pada Gambar 5.18 dan Gambar 5.19. 
 

Tabel 5.8 Kasus Pengujian Menghapus Data Pengguna 

ID UJUC06 

Nama Pengujian Menambah Pengguna 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem mampu menghapus 

pengguna aplikasi 

Skenario 1 
Administrator menekan tombol ‘Batal’ pada 

form konfirmasi penghapusan pengguna 

Kondisi Awal Data pengguna telah tersedia di database 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor memilih aksi ‘Hapus Pengguna’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Batal’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan kembali seluruh data 

pengguna aplikasi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan kembali seluruh data 

pengguna aplikasi 
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Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 2 

Administrator menekan tombol ‘Hapus 

Pengguna’ pada form konfirmasi penghapusan 

pengguna 

Kondisi Awal Data pengguna telah tersedia di database 

Langkah 

Pengujian 

1. Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

2. Aktor memilih aksi ‘Hapus Pengguna’ 

3. Aktor menekan tombol ‘Hapus Pengguna’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

penghapusan pengguna berhasil dilakukan dan 
menampilkan kembali seluruh data pengguna 

aplikasi 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan peringatan bahwa 

penghapusan pengguna berhasil dilakukan dan 

menampilkan kembali seluruh data pengguna 

aplikasi 

Hasil Pengujian Berhasil 

 

 

Gambar 5.18 Tampilan Hasil Pengujian Menghapus Data 

Pengguna Skenario 1 
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Gambar 5.19 Tampilan Hasil Pengujian Menghapus Data 

Pengguna Skenario 2 

5.2.7. Pengujian Melihat Data Pengguna 

Pengujian melihat riwayat keluar-masuk kendaraan 
merupakan pengujian terhadap kemampuan aplikasi untuk 

menampilkan riwayat keluar-masuk kendaraan dalam bentuk 

tabel. Rincian kasus pengujian pada kasus penggunaan ini dapat 
dilihat pada Tabel 5.9. Gambar contoh hasil skenario dapat dilihat 

pada Gambar 5.20Gambar 5.1. 

Tabel 5.9 Kasus Pengujian Melihat Data Pengguna 

ID UJUC07 

Nama Pengujian Melihat Data Pengguna 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem mampu menampilkan 

data pengguna aplikasi 

Skenario Administrator melihat data pengguna aplikasi 

Kondisi Awal Data pengguna aplikasi telah tersedia 

Langkah 

Pengujian 
Aktor memilih menu ‘Manajemen Pengguna’ 

Hasil yang 

diharapkan 

Data pengguna aplikasi tampil dalam bentuk 
tabel 

Hasil yang 

diperoleh  

Data pengguna aplikasi tampil dalam bentuk 

tabel 

Hasil Pengujian Berhasil 
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Gambar 5.20 Tampilan Hasil Pengujian Melihat Data Pengguna 

5.3. Skenario Pengujian API 

Pada pengujian API ini akan dilakukan pengujian terhadap 

semua API yang telah dibuat. Pengujian yang digunakan adalah 

pengujian menggunakan skenario. Pengujian dilakukan pada 
endpoint yang membutuhkan pengiriman parameter. 

 

5.3.1. Pengujian API Menyimpan Gambar Plat Kendaraan 

Masuk Parkir 

Detil pengujian menyimpan gambar plat kendaraan masuk 

parkir dijelaskan pada Tabel 5.10. Hasil dari pengujian terdapat 

pada Gambar 5.21 dan Gambar 5.22. 

Tabel 5.10 Pengujian API Menyimpan Gambar Plat Kendaraan 

Masuk Parkir 

ID UJAPI01 

Nama 
Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Masuk Parkir 

Endpoint 

{localhost:8000/api

} 

/save_plat_in 

Method POST 

Kondisi Awal 
Data parkir kendaraan belum tersimpan di 

database 
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Skenario 1 

Dua kendaraan berbeda masuk lahan parkir 

menggunakan kartu atau nomor identitas yang 

sama 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan response code 400 dan 

pesan bahwa kartu yang sama belum keluar 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan response code 400 dan 

pesan bahwa kartu yang sama belum keluar 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 2 Isian lengkap dan tidak ada data yang nomor 

identitas yang digunakan pada motor lain 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan response code 200 dan 
data parkir kendaraan berhasil disimpan 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan response code 200 dan 

data parkir kendaraan berhasil disimpan 

Hasil Pengujian Berhasil 

 

 

Gambar 5.21. Hasil Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Masuk Parkir Skenario 1 

 

Gambar 5.22. Hasil Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Masuk Parkir Skenario 2 
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5.3.2. Pengujian API Menyimpan Gambar Plat Kendaraan 

Keluar Parkir 

Detil pengujian menyimpan gambar plat kendaraan masuk 

parkir dijelaskan pada . Hasil dari pengujian terdapat pada Gambar 

5.21 dan Gambar 5.22. 

Tabel 5.11 Pengujian API Menyimpan Gambar Plat Kendaraan 

Keluar Parkir 

ID UJAPI02 

Nama 
Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar Parkir 

Endpoint 

{localhost:8000/api

} 

/save_plat_out 

Method POST 

Kondisi Awal 
Data parkir kendaraan telah tersimpan di 

database 

Skenario 1 
Identitas yang digunakan tidak ada di dalam 

database 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan response code 400 dan 

pesan bahwa nomor identitas tidak terdaftar 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan response code 400 dan 

pesan bahwa nomor identitas tidak terdaftar 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 2 Nomor plat kendaraan yang keluar berbeda 

dengan pada saat masuk dengan identitas 

yang sama 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan response code 200 dan 
pesan bahwa data tersimpan pada gagal parkir 

Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan response code 200 dan 

pesan bahwa data tersimpan pada gagal parkir 

Hasil Pengujian Berhasil 

Skenario 3 Nomor plat kendaraan dan identitas sesuai 

dengan pada saat masuk lahan parkir 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan response code 200 dan 

pesan bahwa data gambar plat berhasil 

disimpan 
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Hasil yang 

diperoleh  

Sistem menampilkan response code 200 dan 

pesan bahwa data gambar plat berhasil 

disimpan 

Hasil Pengujian Berhasil 

 

 

Gambar 5.23. Hasil Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar Parkir Skenario 1 

 

Gambar 5.24. Hasil Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar Parkir Skenario 2 

 

Gambar 5.25. Hasil Pengujian API Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar Parkir Skenario 3 

5.4. Evaluasi Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan empat 

data sampel foto nomor plat kendaraan yang diambil di dua waktu 
berbeda, dengan intensitas cahaya yang berbeda. Data parkir dari 

data sampel bisa dilihat di Tabel 5.12, sedangkan data sampel dan 

hasil baca data sampel bisa dilihat di Gambar 5.27, Gambar 5.28, 
Gambar 5.29, dan Gambar 5.30. 
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Tabel 5.12 Hasil Simulasi Pengujian Aplikasi 

Nama 

Sampel 
Data Masuk Parkir 

Hasil Baca 

Plat 
Status 

Uji_1_masuk Rabu, 15/07/2020 10:00 S31924U 
Berhasil 

Masuk 

Uji_1_keluar Rabu, 15/07/2020 15:00 S3192U 

Gagal 

Keluar 

Otomatis 

Uji_2_masuk Rabu, 15/07/2020 10:15 S5054J 
Berhasil 
Masuk 

Uji_2_keluar Rabu, 15/07/2020 12:00 J5C54J 

Gagal 

Keluar 

Otomatis 

Uji_3_masuk Rabu, 15/07/2020 10:30 1094 
Berhasil 

Masuk 

Uji_3_keluar Rabu, 15/07/2020 11:00 S094JL 

Gagal 

Keluar 

Otomatis 

Uji_4_masuk Rabu, 15/07/2020 11:00 33174KX 
Berhasil 

Masuk 

Uji_4_keluar Rabu, 15/07/2020 12:15 Y4J42J 

Gagal 

Keluar 

Otomatis 

 
Berdasarkan hasil pengujian, verifikasi otomatis ditemukan 

gagal pada semua kasus, sehingga diperlukan verifikasi manual 

oleh penjaga parkir. Hasil verifikasi manual bisa dilihat di Gambar 
5.26. 
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Gambar 5.27 Data Sampel Simulasi Pengujian Aplikasi - 1 

Gambar 5.26 Hasil Verifikasi Manual Dalam Simulasi Pengujian 

Aplikasi 
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Gambar 5.28 Data Sampel Simulasi Pengujian Aplikasi - 2 

Berdasarkan hasil verifikasi manual, semua kasus diijinkan 

keluar karena berdasarkan pengujian, keempat kasus merupakan 

motor yang sama. Hasil ini didapatkan karena berdasarkan 
simulasi pengujian, kendaraan yang masuk dan keluar merupakan 

motor yang sama dan menggunakan nomor identitas yang sama. 

Hal ini bisa berbeda dengan kondisi riil yang bisa terjadi, dimana 

kasus-kasus yang mungkin terjadi antara lain : pengguna 
menggunakan nomor identitas yang berbeda untuk keluar (masuk 

menggunakan KTP, namun keluar menggunakan KTM), pengguna 

menggunakan motor yang berbeda dengan nomor identitas yang 
sama (meminjam motor teman), atau bahkan keduanya. 
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Gambar 5.29 Hasil Pembacaan Data Sampel Simulasi Pengujian 

Aplikasi - 1

 

 

Gambar 5.30 Hasil Pembacaan Data Sampel Simulasi Pengujian 

Aplikasi - 2 
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5.5. Rekapitulasi Pengujian Kasus Penggunaan dan API 

Di bawah ini merupakan rekapitulasi dari kasus pengujian 

yang telah dilakukan pada skenario pengujian di atas. Tabel 5.13 

merupakan hasil pengujian kasus penggunaan pada aplikasi 
berbasis web dari Tugas Akhir ini. Sedangkan, Tabel 5.14 

merupakan hasil pengujian kasus pada implementasi API endpoint 

yang dibuat pada Tugas Akhir ini.  

Tabel 5.13 Rekapitulasi Pengujian Kasus Penggunaan Aplikasi 

Berbasis Web 

Kasus 

Uji 
Nama Kasus Pengujian Skenario Terpenuhi 

UJUC01 
Melihat riwayat keluar-

masuk kendaraan 
- ✔ 

UJUC02 
Melakukan verifikasi 

pengguna keluar parkir 

Skenario 1 ✔ 

Skenario 2 ✔ 

Skenario 3 ✔ 

Skenario 4 ✔ 

Skenario 5 ✔ 

UJUC03 
Melihat statistik 

penggunaan lahan parkir 
- ✔ 

UJUC04 Menambah pengguna 

Skenario 1 ✔ 

Skenario 2 ✔ 

Skenario 3 ✔ 

UJUC05 
Mengubah data 

pengguna 

Skenario 1 ✔ 

Skenario 2 ✔ 
Skenario 3 ✔ 
Skenario 4 ✔ 
Skenario 5 ✔ 
Skenario 6 ✔ 

UJUC06 
Menghapus data 

pengguna 

Skenario 1 ✔ 

Skenario 2 ✔ 
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Kasus 

Uji 
Nama Kasus Pengujian Skenario Terpenuhi 

UJUC07 Melihat data pengguna - ✔ 

 

Tabel 5.14 Rekapitulasi Pengujian API Endpoint 

Kasus 

Uji 
Nama Kasus Pengujian Skenario Terpenuhi 

UJAPI01 
Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Masuk Parkir 

Skenario 1 ✔ 

Skenario 2 ✔ 

UJIAPI02 
Menyimpan Gambar Plat 

Kendaraan Keluar Parkir 

Skenario 1 ✔ 

Skenario 2 ✔ 

Skenario 3 ✔ 
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6 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh selama 

pengerjaan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil pengujian dan hal 
lainnya yang telah dilakukan. Selain itu, juga terdapat beberapa 

saran terhadap Tugas Akhir yang penulis ajukan terhadap 

pengembangan Tugas Akhir ini untuk pengembangan kedepannya. 

 
6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pengerjaan Tugas Akhir ini dan hasil yang 

didapatkan pada tahap uji coba aplikasi, penulis mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengambilan data foto plat nomor kendaraan dan nomor 

identitas dilakukan dengan menggunakan metode Automatic 
License Plate Recognition berbasis CCTV dan card reader. 

Klasifikasi karakter pada proses pengenalan plat nomor 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan berdasarkan 

pengujian, aplikasi berhasil mengakomodasi proses keluar-
masuk dari seluruh kendaraan yang menggunakan lahan 

parkir. 

2. Pembuatan aplikasi sebagai sistem pendataan keluar-masuk 
kendaraan bermotor berhasil diimplementasikan. Hal ini 

dibuktikan dengan rekapitulasi uji coba pada Tabel 5.13 dan 

Tabel 5.14. 

3. Aplikasi ini berhasil menyajikan data penggunaan lahan parkir 
beserta dengan data penggunanya, yaitu nomor plat kendaraan, 

nomor identitas, serta waktu masuk dan keluarnya. Aplikasi ini 

juga dapat mendeteksi apabila seseorang terindikasi 
melakukan tindak kejahatan dibuktikan dengan 

ketidakcocokan antara data masuk dan keluarnya. 

4. Pada aplikasi ini tersedia fitur pencarian untuk nomor plat, 
nomor identitas, waktu keluar atau masuk, serta status 

penggunaan yang dapat digunakan untuk mencari data 

penggunaan lahan parkir pengguna tertentu. 
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6.2. Saran 
Terdapat beberapa saran terkait Tugas Akhir ini yang 

diharapkan bisa membuat Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. 

Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Melakukan uji coba usabilitas terhadap aplikasi. 
2. Memperbaiki metode klasifikasi pengenalan karakter untuk 

meningkatkan akurasi pembacaan plat nomor. 

3. Menambahkan alat keluaran berupa speaker pada tiap 
gerbang parkir untuk memberikan umpan balik kepada 

pengguna yang gagal masuk atau keluar sesuai dengan 

kondisinya masing-masing. 
4. Melakukan sosialisasi perubahan SOP penggunaan lahan 

parkir sebelum menggunakan aplikasi ini secara penuh. 
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