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ABSTRAK 

Sistem monitoring saat ini menjadi hal yang penting, apalagi sistem ini dapat 
meringankan kerja yang dilakuakan manusia. Apalagi jika daerah yang ingin diamai merupakan 
daerah yang terpencil. Suhu dan kelembaban merupakan faktor dasar yang sering menjadi 
parameter monitoring dalam suatu penelitian. Sistem monitoring suhu dan kelembaban yang 
akan dibuat ini dapat memonitoring suhu dan kelembaban pada daerah penelitian yang sulit di 
jangkau oleh manusia. Dimana sistem ini dapat dioprasikan jarak jauh jika telah tersambung 
dengan internet sehingga dapat memudahkan dalam melakukan monitoring suhu dan 
kelembaban. 
 Proses pengujian dan pengambilan data penelitian dilakukan dengan melakukan 
uploading data ke web server yang telah disediakan. Pada saat pengambilan data sensor, 
waktu pengambilan data akan dicatat oleh GPS, yang nantinya akan disinkronkan dengan data 
sensor. Data sensor sebelum dapat diupload pertama – tama akan dikalibrasi menggunakan 
alat ukur yang telah disediakan, agar dapat mengetahui besar error yang didapatkan oleh 
sensor. 

Percobaan dilakukan dengan cara melakukan kalibrasi pada sensor. Lalu membuat 
data logger dari hasil pencatatan yang didapat oleh sensor, kemudian data tersebut diupload ke 
local server. Jika telah berhasil diupload ke local server, maka data data hasil monitoring dapat 
diupload ke web server yang telah di sediakan.  

 
Kata kunci : Data logger, web server, GPS,  internet, local server.  

 

 
ABSTRACT 

 
 In this days the monitoring system becomes an important thing, let alone this system 
can make human task easier. Moreover the area to be observed is a remote area. Temperature 
and humidity are the basic factors that often become the monitoring parameters in a research. 
This temperature and humidity monitoring system can monitor temperature and humidity in 
research areas that are difficult to reach by humans. Where this system can be operated 
remotely if it is connected to the internet so it can facilitate in monitoring temperature and 
humidity. 
 The process of testing and retrieving research data is done by uploading data to a web 
server that has been provided. At the time of sensor data retrieval, data retrieval time will be 
offset by GPS, which will be synchronized with the data sensor. The data sensor before it can 
be uploaded will first be calibrated using the provided measuring tool, in order to get how much 
error  the system will provide. 
 The experiment was done by calibrating the sensor. Then create logger data recording 
results obtained by the sensor, then the data is uploaded to the local server. If it has been 
successfully uploaded to the local server, then the monitoring data  can be uploaded to the web 
server that has been provided. 
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PENDAHULUAN 

Sistem monitoring suhu dan 
kelembaban  menjadi sangat penting pada 
era ini, karena dapat membantu 
mengurangi andil manusia dalam 

mengawasi suatu objek, dan membantu 
mengefisiensikan waktu serta tenaga yang 
dibutuhkan dalam melakukan monitoring 
suatu lingkungan ataupun monitoring 
ruangan.  



 

Alat yang akan di rancang untuk 
memperbaharui sistem yang telah ada 
dengan mengganti dan menambah 
beberapa komponen , seperti 
menggunakan raspberry pi sebagai unit 
prosesing data dan sensor yang di gunakan 
adalah sensor suhu dan kelembaban yang 
dapat membaca suhu dan kelembaban 
suatu ruangan, serta menambahkan GPS 
(Global Positioning System) untuk 
mengetahui waktu saat sensor melakukan 
monitoring suhu dan kelembaban ruangan. 
Ketika sensor membaca perubahan suhu 
ruangan dan kelembaban maka gps akan 
mencatat waktu pengambilan data tersebut 
lalu akan diproses pada raspberry pi  untuk 
nantinya akan di upload ke internet.                                                                    
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Candra, Robby (2006), membuat 
sebuah sistem monitoring suhu ruangan 
berbasis mikrokontroler AT89S51 yang 
diintegrasikan dengan sensor LM35 untuk 
menghitung suhu ruangan. Pada tugas 
akhir ini data dari sensor akan diproses 
pada mikrokontroler lalu hasil kalkulasi dari 
mikrokontroler akan dikirim ke web server, 
untuk memproses data pada web server 
dibutuhkan perangkat lunak yang dapat 
mengkonfigurasi manajemen web site. 
Prangkat lunak yang digunakan pada web 
server pada tugas akhir ini adalah IIS 
(Internet Information Service). 

Firmansyah, Akbar dan Yuwana, 
Lila, membuat sistem monitoring dengan 
menggunakan sensor LM35 dan 
ditambahkan webcam yang diintegrasikan 
dengan ATmega 8535, data yang 
didapatkan oleh sensor dan webcam akan 
diolah pada mikrokontroler, lalu data 
tersebut disimpan pada sebuah server data 
base yang sekaligus berfungsi sebagai 
server web dan webcam.   

 
 
Raspberry Pi 

 Raspberry Pi, sering juga disingkat 
dengan nama Raspi, adalah komputer 
papan tunggal (Single Board Circuit /SBC) 
yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. 
Mini computer ini didukung dengan 
operating system ( OS ) Linux. Raspbian 
adalah salah satu system operasi berbasis 
Debian GNU / Linux dan dioptimalkan untuk 
perangkat keras Raspberry Pi. Raspberry 
Pi bisa digunakan untuk berbagai 
keperluan, seperti spreadsheet, game, 

bahkan bisa digunakan sebagai media 
player karena kemampuannya dalam 
memutar video high definition. Raspberry Pi 
dikembangkan oleh yayasan nirlaba, 
Rasberry Pi Foundation yang digawangi 
sejumlah developer dan ahli komputer dari 
Universitas Cambridge, Inggris. 
 
Bahasa Pemrograman Python 

Python adalah bahasa pemrograman 
interpretatif multiguna dengan filosofi 
perancangan yang berfokus pada tingkat 
keterbacaan kode. Python diklaim sebagai 
bahasa yang menggabungkan kapabilitas, 
kemampuan, dengan sintaksis kode yang 
sangat jelas, dan dilengkapi dengan 
fungsionalitas pustaka standar yang besar 
serta komprehensif. 

Python mendukung multi paradigma 
pemrograman utamanya namun tidak 
dibatasi pada pemrograman berorientasi 
objek, pemrograman imperatif, dan 
pemrograman fungsional. Salah satu fitur 
yang tersedia pada python adalah sebagai 
bahasa pemrograman dinamis yang 
dilengkapi dengan manajemen memori 
otomatis. Seperti halnya pada bahasa 
pemrograman dinamis lainnya, python 
umumnya digunakan sebagai bahasa skrip 
meski pada praktiknya penggunaan bahasa 
ini lebih luas mencakup konteks 
pemanfaatan yang umumnya tidak 
dilakukan dengan menggunakan bahasa 
skrip. Python dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan pengembangan 
perangkat lunak dan dapat berjalan di 
berbagai platform sistem operasi. 

Bahasa Pemrograman C++ 

Bahasa Pemrograman C dan C++ 

merupakan salah satu bahasa 

pemrograman komputer, C awalnya dibuat 

untuk memprogram sistem dan jaringan 

komputer sedangkan bahasa pemrograman 

C++ merupakan bahasa pemrograman 

pengembangan dari bahasa C++ 

Bahasa C dibuat pada tahun 1972 

oleh Dennis Ritchie untuk Sistem Operasi 

Unix di Bell Telephone Laboratories. 

Meskipun awalnya C dibuat untuk 

memprogram sistem dan jaringan komputer 



 

namun sekarang bahasa ini juga sering 

digunakan dalam mengembangkan 

software aplikasi. C juga banyak dipakai 

oleh berbagai jenis platform sistem operasi 

dan arsitektur komputer, bahkan beberapa 

compiler yang sangat populer telah 

tersedia.  

Bahasa C++ yang diciptakan oleh Bjarne 
Stroustrup pada 1983, sangat kompatibel 
dengan berbagai jenis mesin dan platform 
(seperti DOS, UNIX, VMX, Windows dan 
sebagainya) karena pembuatan bahasa 
pemrograman ini mengacu pada standar 
ANSI  
Bahasa C++ juga dapat mendukung 
pemrograman berorientasi Objek 
 
Sensor suhu (LM35) 

 LM35 adalah komponen sensor suhu 

berukuran kecil seperti transistor (TO-92), 

komponen yang sangat mudah digunakan 

ini mampu mengukur suhu hingga 100 

derajad celcius. Sensor suhu LM35 adalah 

komponen elektronika yang memiliki fungsi 

untuk mengubah besaran suhu menjadi 

besaran listrik dalam bentuk tegangan. 

Sensor Suhu LM35 yang dipakai dalam 

penelitian ini berupa komponen elektronika 

elektronika yang diproduksi oleh National 

Semiconductor. LM35 memiliki keakuratan 

tinggi dan kemudahan perancangan jika 

dibandingkan dengan sensor suhu yang 

lain, LM35 juga mempunyai keluaran 

impedansi yang rendah dan linieritas yang 

tinggi sehingga dapat dengan mudah 

dihubungkan dengan rangkaian kendali 

khusus serta tidak memerlukan penyetelan 

lanjutan. Dengan tegangan keluaran yang 

terskala linear dengan suhu terukur, yakni 

10 milivolt per 1 derajat celcius. 

 Meskipun tegangan sensor ini dapat 

mencapai 30 volt akan tetapi yang 

diberikan kesensor adalah sebesar 5 volt, 

sehingga dapat digunakan dengan catu 

daya tunggal dengan ketentuan bahwa 

LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 

60 µA hal ini berarti LM35 mempunyai 

kemampuan menghasilkan panas 

(selfheating) dari sensor yang dapat 

menyebabkan kesalahan pembacaan yang 

rendah yaitu kurang dari 0,5 ºC pada suhu 

25 ºC. Aplikasi-aplikasi seperti thermometer 

ruang digital, mesin pasteurisasi, atau 

termometer badan digital. 

 Sensor DHT11 
 Gambar 2.6 Sensor DHT11 

 DHT11 adalah sensor digital 

yang dapat mengukur suhu dan 

kelembaban udara di sekitarnya. Sensor ini 

sangat mudah digunakan bersama dengan 

Arduino. Memiliki tingkat stabilitas yang 

sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat 

akurat. Koefisien kalibrasi disimpan dalam 

OTP program memory, sehingga ketika 

internal sensor mendeteksi sesuatu, maka 

module ini menyertakan koefisien tersebut 

dalam kalkulasinya, DHT11 ini termasuk 

sensor yang memiliki kualitas terbaik, dinilai 

dari respon, pembacaan data yang cepat, 

dan kemampuan anti-interference. 

Ukurannya yang kecil, dan dengan 

transmisi sinyal hingga 20 meter,dengan 

sepsifikasi: Supply Voltage: +5 V,    

Temperature range : 0-50 °C error of ± 2 

°C,    Humidity : 20-90% RH ± 5% RH 

error,dengan sesifikasi digital interfacing 

system. membuat produk ini cocok 

digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi 

pengukuran suhu dan kelembaban. 

cara kerja dari sensor kelembaban 

udara/Humidity DHT11 memiliki empat 



 

buah kaki yaitu: pada bagian kaki(VCC), 

dihubungkan ke bagian Vss yg bernilai 

sebesar 5V,pada board arduino uno dan 

untuk bagian kaki GND dihubungkan ke 

ground  (GND) pada board arduino uno, 

sedangkan pada bagian kaki data yang 

merupakan keluaran (Output) dari hasil 

pengolahan data analog dari sensor DHT11 

yang dihubungkan ke bagian analog input 

(pin3), yaitu pada bagian pin PWM (Pulse 

Width Modulation) pada board arduino uno 

dan yang tak ketinggalan terdapat satu kaki 

tambahan yaitu kaki NC (Not Connected), 

yang tidak dihubungkan ke pin manapun. 

 
 
 Oprasi Opening atau Oprasi 

Pembukaan juga merupakan kombinasi 
antara operasi erosi dan dilasi yang 
dilakukan secara beruntun, tetapi citra asli 
dierosi terlebih dahulu baru kemudian 
hasilnya didilasi. Operasi ini digunakan 
untuk memutus bagian bagian dari objek 
yang hanya terhubung dengan satu atau 
dua ttitik saja. Sianipar, Rismon H. (2013). 
 
 Oprasi Closing atau Oprasi 

Penutupan adalah kombinasi antara 
operasi dilasi dan erosi yang dilakukan 
secara berurutan.citra asli didilasi terlebih 
dahulu, kemudian hasilnya dierosi. Operasi 
ini digunakan untuk menutup atau 
menghilangkan lubang-lubangkecil yang 
ada dalam segmen objek. Operasi 
penutupan juga digunakan untuk 
menggabungkan dua segmmen objek yang 
saling berdekatan. Sianipar, Rismon H. 
(2013). 
 
 Gambaran umum Perangkat lunak 
yang digunakan dalam mengerjakan tugas 
akhir ini menggunakan software aplikasi 
GUI MATLAB untuk merancang, desain, 
serta pengujian dari sistem yang dirancang. 
Untuk menjalankan perangkat lunak 
tersebut, menggunakan sebuah computer 
(laptop) dengan model dan spesifikasi 
sebagai berikut, Toshiba dengan model 
Satellite L840, Processor Intel Core-i5, 
Instal memory (RAM) 6 GB, System type 

64-bit Operating System, Sistem Operasi 
Windows 8.1, 
 

Alat dan Bahan sebagai berikut, 

Perangkat keras (Hardware), raspberry pi, 
sensor LM35, Sensor DHT11, Arduino nano 
Perangkat lunak (Software), Arduino Nightly 
 
Metode Penelitian 
Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur dilakukan 
pengumpulan buku, jurnal, artikel, makalah, 
maupun situs internet yang membahas 
tentang pengekstraksian objek-objek pada 
citra digital dengan teknik-teknik morfologi 
citra untuk dipelajari lebih lanjut. 
 
Diagram Alir Penilitian 
 

MULAI

Instalasi GPS 
pada 

Raspberry Pi

Instalasi 
Sensor LM35 
dan DHT11 

pada Arduino

Perakitan 
Alat

Selesai

 

Gambar 1 Diagram alir pembuatan Alat 
Diagram Alir Sistem 

 



 

MULAI

Inisiasi  Raspberry
Inisiasi MK Arduino
Deklarasi variabel

Pembacaan 
data waktu oleh 

GPS (UTC)

Pembacaan suhu 
dan kelembaban  

oleh sensor

Sinkronisasi pembacaan 
sensor dan data waktu dari 

GPS

If = sinkron
tidak

Upload data hasil 
sinkronisasi ke web 
server (raspberry pi)

ya

SELESAI
 

Gambar 2 Diagram alir sistem 
 
Tampilan form menu utama  

Gambar 3 Merupakan tampilan form menu 

utama aplikasi ekstraksi karakter dengan 
morfologi citra. Ada 1 tombol menu yang 
didalamnya terdapat halaman ekstraksi 
karakter dengan morfologi citra. 

 
 

Gambar 3 Tampilan form menu utama 
aplikasi ekstraksi citra dengan metode 
morfologi 
 

Pada Gambar 4 merupakan 
Tampilan program ekstraksi karakter 
dengan morfologi citra. Langkah pertama 
yang dilakukan untuk memulai program 
ekstrak citra ini adalah dengan mengambil 
citra menggunakan tools pada GUI yaitu 
buka citra untuk memilih citra yang akan 
diproses, setelah itu pilih tombol filter 
pengaburan. Tahap berikutnya 
menekan tombol RGB to Gray untuk 
mngkonversi dari citra berwarna menjadi 
citra. Maka akan keluar hasil dari citra yang 
telah di konversi tadi, setelah itu menekan 
tombol area potong dan potong untuk 
memotong citra plat nomor kendaraan 
dengan tujuan memfokuskan pengolahan 
citra hanya pada plat nomor saja, setelah 
itu menentukan parameter elemen 
penstruktur yang akan digunakan untuk di 
kombinasikan dengan metode morfologi 
yang akan digunakan selanjutnya. Setelah 
itu memilih mask yang akan digunakan 
untuk eksraksi karakter pada citra uji. 
Setelah semua proses pengolahan citra 
nomor kendaraan dirasa cukup selanjutnya 
menekan tombol Ekstraksi Fitur untuk 
mengekstrak karakter yang ada pada citra 
nomor kendaraan. Hasil ekstraksi dapat 
dilihat pada axes yang telah disediakan 
pada sisi kanan aplikasi. 

 

 
 

Gambar 4  Tampilan program ekstraksi 

karakter dengan morfologi citra  

Mengekstrak Karakter Pada Citra 
Dengan Metode Morfologi dengan Nilai 
Input Elemen Penstruktur Line (panjang 
3 dan drajat kemiringan 45

0
) 

Gambar 5 berikut tampilan proses untuk 

mengekstrak citra plat nomor kendaraan B 
1894 NJB yang nantinya akan diektrak 



 

menjadi karakter karakter tunggal, dan 
merupakan hasil ektraksi citra uji dengan 
menggunakan metode morfologi yaitu 
Dilasi. Dimana citra di konversi menjadi 
citra keabuan yang kemudian di 
potong(crop) dan diolah menggunakan 
elemen penstrukur Line dengan parameter 
panajng 3 dan drajat kemiringan 45

0
 yang 

di kombinasikan dengan masing-masing 
metode morfologi. Didapatkan citra hasil 
ekstraksi yang lebih tegas dari citra semula 
yang dapat dilihat pada kolom hasil 
ekstraksi. 

 

Gambar 5 Mengekstraksi objek-objek pada 
citra uji riil dengan elemen perstruktur ‘Line’ 
dan metode morfologi ‘Dilasi’ 

Gambar 6 berikut tampilan proses untuk 

mengekstrak citra plat nomor kendaraan B 
1894 NJB yang nantinya akan diektrak 
menjadi karakter karakter tunggal, dan 
merupakan hasil ektraksi citra uji dengan 
menggunakan metode morfologi yaitu 
Erosi. Dimana citra di konversi menjadi citra 
keabuan yang kemudian di potong(crop) 
dan diolah menggunakan elemen 
penstrukur Line dengan parameter panajng 
3 dan drajat kemiringan 45

0
 yang di 

kombinasikan dengan masing-masing 
metode morfologi. Didapatkan citra hasil 
ekstraksi yang lebih tipis dari citra semula 
yang dapat dilihat pada kolom hasil 
ekstraksi. 

 
 
Gambar 6 Mengekstraksi objek-objek pada 
citra uji riil dengan elemen perstruktur ‘Line’ 
dan metode morfologi ‘Erosi’ 
 
Gambar 7 berikut tampilan proses untuk 
mengekstrak citra plat nomor kendaraan B 
1894 NJB yang nantinya akan diektrak 
menjadi karakter karakter tunggal, dan 
merupakan hasil ektraksi citra uji dengan 
menggunakan metode morfologi yaitu 
Pembukaan (Opening). Dimana citra di 
konversi menjadi citra keabuan yang 
kemudian di potong(crop) dan diolah 
menggunakan elemen penstrukur Line 
dengan parameter panajng 3 dan drajat 
kemiringan 45

0
 yang di kombinasikan 

dengan masing-masing metode morfologi. 
Didapatkan citra hasil ekstraksi yang lebih 
menyatu dari citra semula yang dapat 
dilihat pada kolom hasil ekstraksi. 
 

 
 
Gambar 7 Mengekstraksi objek-objek pada 

citra uji riil dengan elemen perstruktur ‘Line’ 
dan metode morfologi ‘Opening’ 
 



 

Gambar 8 berikut tampilan proses untuk 
mengekstrak citra plat nomor kendaraan B 
1894 NJB yang nantinya akan diektrak 
menjadi karakter karakter tunggal, dan 
merupakan hasil ektraksi citra uji dengan 
menggunakan metode morfologi yaitu 
Penutupan (Closing). Dimana citra di 
konversi menjadi citra keabuan yang 
kemudian di potong(crop) dan diolah 
menggunakan elemen penstrukur Line 
dengan parameter panajng 3 dan drajat 
kemiringan 45

0
 yang di kombinasikan 

dengan masing-masing metode morfologi. 
Didapatkan citra hasil ekstraksi yang lebih 
membulat dari citra semula yang dapat 
dilihat pada kolom hasil ekstraksi. 
 

 
 
Gambar 8 Mengekstraksi objek-objek pada 

citra uji riil dengan elemen perstruktur ‘Line’ 
dan metode morfologi ‘Closing’ 
 
Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan 
pada citra masukan (citra uji), diperoleh 
tabel yang menunjukkan hasil Pengamatan 
hasil ekstraksi.  
 

Line Square Disk Diamond Octagon Ball

Terhubung / Terputus Terhubung / Terputus Terhubung / Terputus Terhubung / Terputus Terhubung / Terputus Terhubung / Terputus

DILASI Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

EROSI Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

OPENING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

CLOSING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

DILASI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

EROSI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

OPENING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

CLOSING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

DILASI Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

EROSI Terhubung Terhubung Terputus Terputus Terputus Terhubung

OPENING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

CLOSING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

DILASI Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

EROSI Terhubung Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

OPENING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

CLOSING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

DILASI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

EROSI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

OPENING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

CLOSING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

DILASI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

EROSI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

OPENING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

CLOSING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

DILASI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

EROSI Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

OPENING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

CLOSING Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung Terhubung

DILASI Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

EROSI Terputus Terhubung Terputus Terputus Terputus Terhubung

OPENING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus

CLOSING Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus Terputus
B

4

N

J

8

9

Elemen Penstruktur

NOMOR KENDARAAN METODE MORFOLOGI

1

D 1894 NJB

B

 

Tabel 1  Tabulasi pengujian citra nomor 

kendaraan B 1894 NJB 

Dari tabel Tabel 1 dapat dilihat dari ke-
empat metode morfologi yang digunakan 
dapat mengekstrak karakter dengan baik 
pada karakter 1, 4, N, dan J. Karakter 8 
hanya dapat di ekstrak dengan kombinasi 
metode Erosi dengan elemen penstruktur 
Line, Square, dan Ball. Karakter 9 hanya 
dapat di ekstrak dengan kombinasi metode 
Erosi dengan elemen penstruktur Line, 
Square, dan Ball., dan 9 hanya dapat di 
ekstrak dengan kombinasi metode Erosi 
dengan elemen penstruktur Line. 
Sedangkan karakter B hanya dapet di 
ekstrak dengan baik oleh kombinasi 
metode Erosi elemen penstruktur Square 
dan Ball.  

KESIMPULAN 
Berdasarkan Tabulasi Hasil Pengujian 

Citra Uji Plat Nomor Kendaraan dapat 
disimpulkan beberapa poin kesimpulan  

a. Metode Morfologi Dilasi dapat 
mengekstraksi karakter pada citra 
nomor kendaraan dengan baik saat 
kombinasikan dengan Elemen 
Penstruktur Line untuk  karakter yang 
memiliki satu sisi tepian. 

b. Metode Morfologi Erosi dapat 
mengekstraksi karakter pada citra 
nomor kendaraan dengan baik saat 
kombinasikan dengan Elemen 
Penstruktur Line dan Square untuk 
karakter yang memiliki dua sisi 
tepian. 

c. Metode Morfologi Opening dapat 
mengekstraksi karakter pada citra 
nomor kendaraan dengan baik saat 
kombinasikan dengan Elemen 
Penstruktur Square untuk karakter 
yang memiliki dua sisi tepian. 

d. Metode Morfologi Closing dapat 
mengekstraksi karakter pada citra 
nomor kendaraan dengan baik saat 
kombinasikan dengan semua 
Elemen Penstruktur untuk  karakter 
yang memiliki satu maupun dua sisi 
tepian. 
 

SARAN 

1. Melakukan pengujian lebih banyak 
lagi terhadap segala jenis dan kondisi 
(berdebu, cat terkelupas, ataupun 
cacat) citra uji yang dijumpai 
dilapangan 



 

2. Menambahkan keluaran atau hasil 
ekstraksi ke penggolongan kategori 
hasil ekstraksi untuk dinyatakan layak 
(Sangat Baik, Baik, Cukup, ataupun 
Kurang)..  
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