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ABSTRAK
Untuk mengurangi human error dalam pencatatan parkir diperlukan sebuah sistem parkir
terkomputerisasi. Sistem yang diperlukan memiliki akurasi dan komputasi yang baik. Untuk itu
diperlukan penelitian untuk mendapatkan sistem yang baik. Dalam penelitian ini menggunakan
metode deteksi tepi untuk mengidentifikasikan letak plat dan untuk pengenalan plat dilakukan
dengan ekstraksi fitur menggunakan integral projection dan Linear Discriminant Analysis (LDA)
serta klasifikasi menggunakan k-NN. Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan
objek plat menggunakan deteksi tepi turunan pertama didapatkan operator Roberts lebih baik
dalam mendapatkan tepian objek plat dalam citra dengan persentase 78%. Selanjutnya dalam
melakukan tahap pengenalan didapatkan hasil yang paling baik adalah 72,92% dengan
menggunakan pemotongan secara vertical-horizontal dan untuk pemotongan diagonal dan
gabungan tidak dapat dilakukan karena didapatkan matriks singular. Secara keseluruhan metode
deteksi tepi dapat mengidentifikasi objek plat dan pengenalan dengan ekstraksi fitur integral
projection dan LDA serta klasifikasi menggunakan k-NN terdapat peningkatan dari penelitian
sebelumnya.

Kata kunci: Pengenalan plat kendaraan, LDA, deteksi tepi, integral projection, k-NN.

ABSTRACT
In order to reduce the human error in parking arrangement, it is needed a computerized parking
system. The system should have a fast computation and high accuracy. Therefore, a research of
vehicle plate recognition using linear discriminant analysis and integral projection is proposed. In
this research, edge detection method is employed to detect plate location and segmented
characters on that particular plate number. The character’s features extraction is performed by
using Linear Discriminant Analysis (LDA) and integral projection, and using k-NN is implemented
for classification. The experimental results show that plate segmentation by using first derivative
of edge detection is better than other edge detection methods which is indicated by 78% level of
accuracy. Furthermore, on the next stage where the recognition takes place, the highest result is
72.92% of accuracy by using vertical-horizontal cutting. For diagonal cutting and the combination
cutting are unable to conduct due to singular matrix on its LDA. Overall, performance of our
proposed method is better than that of the previous research on detection method that is based
on PCA.

Keyword: Vehicle plate recognition, LDA, edge detection, integral projection, k-NN.

PENDAHULUAN
Pada era terkomputerisasi dan digitalisasi saat ini, banyak hal yang telah diubah dari bentuk

hard copy menjadi digital, seperti buku, kartu keanggotaan perpustakaan, dan sebagainya. Karcis
parkir atau tiket parkir kendaraan bermotor adalah salah bentuk perubahan manual menjadi
terkomputerisasi untuk bertujuan mempermudah dalam pencatatan plat kendaraan. Dengan
menggunakan sistem yang terkomputerisasi dapat mempercepat proses pengambilan karcis



parkir dibandingkan dengan menggunakan pencatatan secara manual dan mengurangi
terjadinya human error. Maka diperlukan sebuah program yang dapat mengenali kendaraan
secara baik dan akurat, serta komputasi yang baik.

Pada paper ini, akan sebuah sistem yang dapat melakukan pencarian letak plat dengan
deteksi tepi dan thresholding, segmentasi karakter dan pengenalan plat kendaraan baik huruf
dan angka dari plat kendaraan menggunakan LDA dan integral projection, serta modifikasi citra.
Model pengenalan ini diharapkan memberikan hasil pengenalan yang lebih baik dari penelitian
sebelumnya (Prasetyo, 2014). Mengingat kompleksnya sistem parkir tersebut, maka dalam paper
akan memfokuskan pada mencari posisi letak plat kendaraan, segmentasi, ekstraksi fitur karakter
plat kendaraan dan pengenalannya.

Telah dilakukan penelitian tentang pengenalan plat nomor polisi kendaraan bermotor. Dalam
penelitian tersebut dilakukan deteksi tepi citra yaitu sobel untuk menemukan posisi plat
kendaraan tersebut dana metode Euclidian Distance Pattern Matching (Mellolo, 2012).

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pengenalan karakter tulisan tangan
menggunakan ekstraksi fitur PCA dan LDA. Dimana metode lebih unggul dibandingkan degan
PCA (Lim, 2002).

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pengenalan plat kendaraan bermotor
menggunakan metode LDA dengan proses klasifikasi menggunakan K-NN. Dengan hasil
penelitian didapatkan bahwa LDA berpengaruh terhadap data latihnya yaitu semakin banyak data
latih dan eigen vector maka akan semakin tinggi keberhasilan pengenalan karakter plat
kendaraan yang dilakukan (Prasetyo, 2014).

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai segmentasi plat kendaraan bermotor
menggunakan metode normalisasi pencahayaan dan binary processing. Dengan dilakukan
pengujian pada citra asli dan citra hasil normalisasi pencahayaan. (Fikrie, 2014).

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pengembangan sistem pengenalan
ekspresi wajah menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation (Abidin, 2013).

Citra Digital, Suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi ( , ) berukuran M baris dan N
kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial, dan amplitude f di titik koordinat ( , ) dinamakan
intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada titik tersebut. Apabila nilai x, y dan nilai amplitudo
f secara keseluruhan berhingga (finite) dan bernilai diskrit maka dapat dikatakan bahwa citra
tersebut adalah citra digital (Putra, 2010).

Deteksi Tepi, tepian dari suatu citra mengandung informasi penting dari citra yang bersangkutan.
Tepian citra dapat mempresentasikan objek-objek yang terkandung dalam citra tersebut, bentuk,
dan ukurannya serta terkadang juga informasi tentang teksturnya. Tepian citra adalah posisi di
mana intensitas pixel dari citra berubah dari nilai rendah ke nilai tinggi atau sebaliknya. Deteksi
tepi umumnya adalah langkah awal melakukan segmentasi citra. Deteksi tepi turunan pertama:

a) Operator Roberts
Operator Robert merupakan suatu teknik deteksi tepi sederhana dan memiliki tingkat
komputasi yang cepat. Pada umumnya operator ini digunakan untuk citra greyscale.
Operator Robert dapat digambarkan dengan dua matriks berukuran 2x2 seperti Pers. (1).= 1 00 −1 = 0 1−1 0 .....................................................................................(1)

b) Operator Sobel
Operator Sobel lebih sensitif terhadap tepian diagonal dari pada tepian vertikal dan
horisontal. Operator ini terbentuk dari matriks berukuran 3x3 seperti Pers. (2).= −1 −2 −10 0 01 2 1 = −1 0 1−2 0 2−1 0 1 ...........................................................................(2)

c) Operator Prewitt
Operator Prewitt merupakan kebalikan dari operator Sobel. Operator ini lebih sensitif
terhadap tepian horizontal dan vertikal dari pada tepian diagonal. Operator ini terbentuk
dari matriks berukuran 3x3 seperti Pers. (3).= −1 −1 −10 0 01 1 1 = −1 0 1−1 0 1−1 0 1 ............................................................................(3)



d) Operator Kirsch
Operator ini mirip dengan operator Prewitt. Tapi Krisch dapat dipetakan ke delapan arah
mata angin sehingga operator ini dapat menentukan gradien dari kedelapan arah tersebut.
Operator Krisch terbentuk dari matriks 3x3 seperti Pers. (4) (Putra, 2010).= 0 1 1−1 0 1−1 −1 0 = −1 −1 0−1 0 10 1 1 ...........................................................................(4)

Threshloding (Pengambangan) yaitu pengelompokan citra sesuai dengan distribusi properti
pixel penyusun citra. Teknik thresholding atau pengambangan akan menghasilkan citra biner
(Sa’adah, 2009). Secara umum proses pengembangan citra grayscale untuk menghasilkan citra
biner menggunakan Pers. (5) (Sa’adah, 2009).( , ) = 1 ( , ) ≥0 ( , ) < .................................................................................................... (5)

Integral Projection adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari daerah atau lokasi dari
obyek. Teknik ini dikemukakan oleh T. Kanade (dalam Yisu et al, 2009). Ide dasar tentang integral
projection pada tingkat keabuan adalah menjumlahkan pixel per baris dan pixel per kolom.
Misalkan sebuah gambar berukuran m×n, dan tingkat keabuan setiap pixelnya adalah I(x,y),
maka fungsi vertical projection dapat dirumuskan seperti Pers. (6) (Abidin, 2013).( ) = ∑ ( , ) ............................................................................................................... (6)
Sedangkan untuk persamaan fungsi horizontal projection ditunjukkan pada Pers. (7).( ) = ∑ ( , ) ............................................................................................................... (7)

Linear Discriminant Analysis (LDA) bekerja berdasarkan analisa matrik penyebaran (scatter
matrix analysis) yang bertujuan menemukan suatu proyeksi optimal sehingga dapat
memproyeksikan data input pada ruang dengan dimensi yang lebih kecil dimana semua pola
(pattern) dapat dipisahkan semaksimal mungkin. Karenanya untuk tujuan pemisahan tersebut
maka LDA akan mencoba untuk memaksimalkan penyebaran data-data input diantara kelas-
kelas yang berbeda dan sekaligus juga meminimalkan penyebaran input pada kelas yang sama.
Perbedaan antar kelas direpresentasikan oleh matriks (scatter between class) dan perbedaan
dalam kelas direpresentasikan oleh matriks (scatter within class) (Azizah, 2008).

K-Nearest Neighbor adalah supervised learning algorithm dimana sebuah objek diklasifikasikan
berdasarkan kelas mayoritas dari k buah tetangga terdekatnya. Klasifikasi memanfaatkan
mekanisme voting dari k buah objek terdekat dan bila hasil voting seri, maka label untuk objek
akan dipilih secara acak.

K-Nearest Neighbor berdasarkan konsep ‘learning by analogy’. Data learning dideskripsikan
dengan atribut numerik n-dimensi. Tiap data learning merepresentasikan sebuah titik dalam
ruang n-dimensi.

Jika sebuah data query yang labelnya tidak diketahui diinputkan, maka K-Nearest Neighbor
akan mencari k buah data learning yang jaraknya paling dekat dengan data query dalam ruang
n-dimensi. Jarak antara data query dengan data learning dihitung dengan cara mengukur jarak
antara titik yang merepresentasikan data query dengan semua titik yang merepresentasikan data
learning dengan rumus Euclidian Distance, seperti ilustrasi pada Gambar 1 (Hidayat, 2007).

Gambar 1 Proses klasifikasi K-NN



METODOLOGI PENELITIAN
Secara garis besar teknik pengenalan plat kendaraan terdiri atas empat subbagian besar yaitu

Segmentasi plat, Ekstraksi fitur, pelatihan dan pengenalan plat.

Segmentasi Plat, Dalam Tahap Ini dilakukan proses segmentasi terhadap citra uji, untuk
mendapatkan plat kendaraan dalam citra uji tersebut. Segmentasi dilakukan secara vertical dan
horizontal dengan menggunakan proses deteksi tepia dan thresholding.

Setelah plat didapatkan, selanjutnya dilakukan proses segmentasi untuk karakter-karakter
dalam plat agar dapat dilakukan proses pengenalan. Flowchart untuk proses segmentasi
disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Proses Segmentasi

Ekstraksi Fitur, Sebelum dilakukan ekstrkasi fitur citra latih atau data latih dilakukan proses
pembagian atau dipotong menjadi beberapa bagian, ilustrasi pemotongan citra karakter
ditampilkan pada Gambar 3.

(a) (b) (c)
Gambar 3 Citra latih dipotong secara (a) Vertical-Horizontal (b) Diagonal (c) Vertical-Diagonal-Horizontal

Setelah dilakukan proses pemotongan diatas, selanjutnya diakukan proses ekstraksi fitur
menggunakan integral projection dan ekstraksi fitur dilakukan secara vertical dengan persaman
(6) dan dilakuka secara horizontal dengan persamaan (7) . Hasil esktraksi fitur dari dan



digabungkan dalam satu matriks yang sama. Selanjutnya matriks tersebut akan diklasifikasi
menggunakan Linear Discriminant Analysis (LDA).

Pelatihan yang disini maksudnya adalah proses ekstraksi fitur dan proses LDA. Proses LDA
untuk mendapatkan sebaran antar kelas dan sebara tiap kelas, sehingga dapat klasifikasi. Hasil
dari klasifikasi menggunakan LDA akan disimpan dalam database. Database disini diperlukan
untuk menyimpan data latih dan hasil dari sistem pelatihan. Flowchart untuk sistem pelatihan
ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Proses Sistem Pelatihan

Pengenalan dilakukan setelah proses segmentasi telah berhasil menemukan letak plat dan
berhasil melakukan segmentasi karakter. Proses pengenalan menggunakan metode k-NN.
Flowchart untuk sistem pelatihan ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 5 Proses Sistem Pengenalan



HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan proses pelatihan data latih dengan

memotong citra seperti Gambar 3 dan melakukan estraksi fitur dengan integral projection serta
pengoptimalan menggunakan LDA. Hasil proses LDA selanjutnya disimpan dalam database yang
nanti akan digunakan untuk proses pegujian atau pengenalan.

Pengaruh Jumlah Data Latih Terhadap Hasil Pengenlan, Hasil pengujian yang dari sistem
usulan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian dengan data latih 5, 10 dan 15 dengan pemotongan vertical-horizontal
Eigen Vector 2 (%) 4 (%) 8 (%)
Data Latih 5 13,33 32,08 47,08

Data Latih 10 19,58 22,92 29,17
Data Latih 15 23,92 30,83 29,17
Eigen Vector 16 (%) 32 (%) 64 (%)
Data Latih 5 64,58 70,42 72,92

Data Latih 10 31,67 30,83 34,58
Data Latih 15 35,42 41,67 41,67

Tabel diatas merupakan hasil pengujian dengan pemotongan data latih secara vertical-horizontal
untuk pemotongan secara diagonal dan gabungan keduanya, hasil yang didapatkan berupa
matriks singular dikarenakan pada pemotongan diagonal dan gabungan kebanyakan memiliki
nilai 0 saat dilakukan ekstraksi fitur dengan integral projection.

Pengaruh Jumlah Data Latih Terhadap Waktu Pengenalan, Hasil pengujian dari sistem usulan
ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengujian data latih 5, 10 dan 15 terhadap waktu pengenalan
Eigen Vector 2 (s) 4 (s) 8 (s)
Data Latih 5 16,62 17,58 20,21

Data Latih 10 24,92 26,99 32,35
Data Latih 15 29,71 33,53 39,85
Eigen Vector 16 (s) 32 (s) 64 (s)
Data Latih 5 24,51 35,9 52,47

Data Latih 10 39,99 55,31 87,34
Data Latih 15 48,07 67,20 110,65

Semakin banyak data latih dan semakin besar eigen vector, maka semakin lama waktu yang
dibutuhkan dalam melakukan pengenalan karakter kendaraan.

Pengaruh K Terhadap Proses Pengenalan, Pengujian yang dilakukan dengan mengubah
parameter k dalam k-NN, hasil pengujian dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil pengujian dengan menrubah parameter k

Dapat dilihat dalam Tabel 3, bahwa dengan nilai yang semakin banyak atau semakin besar, maka
tingkat keberhasilan pengenalan juga lebih meningkat dengan mengambil salah satu sample data
latih.

k 1 (%) 3 (%) 5 (%) 7 (%)
Data

Latih 5 13,33 18,75 17,5 20,42



Pengaruh Operator Deteksi Tepi Dalam Menentukan Posisi Plat, Hasil pengujian terhadap
operator deteksi ditampilkan pada Gambar 6.

Gambar 6 Grafik hasil segmentasi plat terhadap operator deteksi tepi

Dapat dilihat dalam Gambar 6, deteksi operator lebih baik dalam menentukan posisi plat
dibandingkan operator lainnnya dalam penelitian ini.

Perbandingan Hasil Pengujian, Hasil pengujian dari Tabel 1 dibandingkan dengan hasil
pengujian sebelumnya tentang pengenalan plat kendaraan bermotor menggunakan meotde LDA
dengan proses kalsfikasi menggunakan k-NN (Prasetyo, 2014).

Gambar 7 Grafik perbandingan data latih 5 dengan pengujian yang baru dan pengujian yang lama

Untuk data latih 5 dengan metode pemotongan data latih vertical-horizontal hasilnya bisa lebih
baik dari penelitian sebelumnya dimana hasinya dalah 72,92% dan penelitian sebelumnya 62,5%
dengan eigen vektor yang sama yaitu 64. Hasil pengujian ditampilkan pada Gambar 7.
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Hasil Pengujian untuk data latih 10 ditampilkan pada Gambar 8.

Gambar 8 Grafik perbandingan data latih 10 dengan pengujian yang baru dan pengujian yang lama

Dapat dilihat dalam gambar 8 bahwa dengan data latih 10 dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya, lebih baik hasil penelitian sebelumnya denganhasil penelitian yang sekarang
dengan hasil penelitin sebelumnya adalah 62,1% dan hasil penelitian yang baru 34,58% dengan
eigen vektor 64.

Hasil Pengujian untuk data latih 10 ditampilkan pada Gambar 9.

Gambar 9 Grafik perbandingan data latih 15 dengan pengujian yang baru dan pengujian yang lama

Dapat dilihat dalam Gambar 9 grafik perbadingan dengan data latih 15 bahwa hasilnya sama
dengan perbandngan data latih 10 yaitu hasil penelitian sebelumnya lebih baik dibandingkan
dengan penelitian yang dilakukan dalam paper ini..

Perhitungan Hasil Akurasi, False Positive Rate (FPR) dan False Negative Rate (FNR),
Setelah dilakukan pengujian dan didapatkan hasilnya, selanjutnya adalah melakukan
perhitungan untuk mendapatkan akurasi, false positive rate (FPR) dan false negative rate (FNR)
dengan mengambil sample hasil pengujian yang bagus. Tujuannya adalah untuk melihat unjuk
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kerja dari metode yang digunakan sudah bagus atau kurang bagus, berikut ini adalah rumus yang
digunakan dalam menghitung akurasi, FPR dan FNR (Wijaya, 2015).= × 100%.............................................................................................(8)= × 100% ..........................................................................................................(9)= × 100% ......................................................................................................... (10)

Hasil Perhitungan akurasi, FPR dan FNR ditampilkan pada Gambar 10.

Gambar 10 Grafik hasil perhitungan akurasi, FPR, dan FNR dengan hasi pengujian terbaik
Dengan mengambil sampel terbaik yaitu pada saat data latih 5, k = 1, dan eigen value = 64, maka
didapatkan nilai akurasi yang tinggi yaitu 98,45% dan didapatkan nilai FPR yang kecil yaitu 0,8%
dan nilai FNR yaitu 22,18%. Dengan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa unjuk kerja yang
didapatkan cukup baik dalam melakukan pengenalan.

Sebaran Data Hasil Ekstraksi Fitur, Untuk mengetahui jarak antara data tiap karakter, maka
diambil data pada nilai eigen value 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 agar dapat diketahui kemungkinan
karakter yang akan dikenali, hasil sebaran data ditampilkan pada Gamabr 11.

Gambar 11 Grafik sebaran data hasil ekstraksi fitur dengan jumlah data latih 5
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Dapat dilihat dalam Gambar 11 sebaran data dari hasil ekstraksi fitur hampir berhimpitan
sehingga pengenalan pun kemungkinan terjadinya pengenalan dengan karakter berbeda.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Untuk hasil pengenalan menggunakan metode LDA dan integral projection:

a) Secara umum metode LDA dapat digunakan dalam melakukan pengenalan plat
kendaraan, dengan data dari fasilitas parkir Fakultas Teknik Universitas Mataram.

b) Dengan metode integral projection dan pembagian citra latih, hasil yang optimal dihasilkan
pada saat data latih berjumlah 5 dan eigen vektor 64 dengan tingkat keberhasilan
mencapai 72%, sedangkan untuk data latih 10 dan 15 tingkat keberhasilan yang
didapatkan adalah 34% dan 41%.

c) Semakin banyak data latih yang digunakan dan semakin besar eigen vector, maka
semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pengenalan.

d) Method yang dapat digunakan untuk pembagian citra adalah pembagian secara vertical-
horizontal, sedangkan untuk pembagian secara crossing dan vertical-horizontal-crossing
tidak dapat dilakukan pengambilan fitur menggunakan LDA, karena menghasilkan nilai
matriks singular dan banyak nilai 0 yang dihasilkan.

e) Waktu pengenalan beberapa pengaruh terhadap eigen value dan banyak data latih,
semakin besar eigen value dana semakin bayak data latih, maka semakin lama waktu yang
dibutuhkan dalam pengenalan.

f) Metode pembagian citra ini kurang efektif digunakan apabila menggunakan data yang
banyak.

g) Dengan merubah nilai k dalam k-NN dapat meningkatkan hasil keberhasilan pengenalan.
h) Pada penelitian ini didapatkan hasil perhitungan akurasi yang tinggi yaitu 98,45% dengan

FPR 0,8% dan FNR 22,18%, dimana diambil pada hasil pengujian yang paling bagus yaitu
pada saat data latih 5, k =1 , dan eigen value = 64.

2. Untuk hasil deteksi tepi dalam menentukan letak plat kendaraan:
a) Secara keseluruhan, semua operator deteksi tepi dapat menemukan tepian plat dengan

bagus apabila plat dan karakter sesuai standar penomoran plat kendaraan.
b) Dalam mendapatkan plat kendaraan tersebut, operator Roberts lebih baik dari operator

Sobel, Prewitt, dan Kirsch degan tingkat keberhasilan Roberts 78%, Sobel 76%, Prewitt
74%, dan Kirsch 72%.

c) Plat yang tidak dapat ditemukan biasanya terletak terlalu jauh dari jarak pengambilan, plat
yang tidak sesuai standar, serta banyak tepian dari objek lain.

d) Proses pengembangan atau thresholding juga memegang peranan yang sangat penting
dalam menentukan letak plat.

e) Ada beberapa citra yang tidak bisa didapatkan karakternya secara utuh dikarenakan jenis
font dari plat tidak standar terkadang terlalu besar dan terlalu kecil, sehingga hasil
segmentasi karakter tidak maksimal, serta warna plat yang telah berubah warna
merupakan faktor yang susah untuk di segmentasi karakternya.

f) Karena tidak adanya metode untuk menghilangkan noise dan metode untuk memperbaiki
posisi palt dalam program yang dibuat, sehingga hasil pengujian tidak dapat maksimal.

SARAN
Dari hasil kesimpulan yang didapatkan, ada pun saran-saran untuk peneliti selanjutnya apabila
akan melanjutkan penelitian ini, antara lain:
1. Kurangnya beberapa karakter untuk data latih sehingga pengenalan belum sepenuhnya

maksimal seperti karakter Z yang tidak ada dan beberapa karakter yang kurang banyak,
sehingga peneliti selanjutnya untuk bisa melengkapi data karakter yang kurang.

2. Diperlukan sebuah metode untuk menghilangkan noise dan memperbaiki citra seperti posisi
plat yang miring atau angka yang hilang agar posisi plat dapat ditemukan dan pengenalan
menjadi lebih baik.



3. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan apabila data latih semakin besar dan
eigen vector semakin besar juga, maka diperlukan gabungan atau tambahan metode lain
untuk mempercepat waktu pengenalan.

4. Dalam pengambilan data perlu diperhatikan tentang intensitas pencahayaan serta jarak
pengambilan agar mendapatkan data yang tepat, serta sesuai dengan standar dan tidak
berubah.
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