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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Saat ini kehidupan manusia tidak lepas dari transportasi, manusia selalu 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena hal tersebut semua 

manusia membutuhkan kendaraan transportasi baik untuk berpergian ke tempat 

yang jauh maupun dekat. Saat ini transportasi yang hampir digunakan oleh semua 

orang adalah kendaaran bermotor. Menurut KBBI, parkir adalah menghentikan 

atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah 

disediakan.  

Karena kendaraan tersebut diletakkan pada suatu tempat, maka 

diperlukan sebuah sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya pencurian 

kendaraan bermotor. Saat ini ada beberapa sistem parkir yang sudah digunakan 

seperti menggunakan karcis, dan RFID. Saat ini di Indonesia sistem parkir yang 

banyak digunakan adalah menggunakan karcis. Sistem ini menggunakan karcis 

yang harus disimpan hingga kendaraan keluar dari area parkir. Saat kendaraan 

masuk ke area parkir, nomor plat kendaraan akan dicatat, kemudian pengemudi 

mengambil karcis yang harus disiimpan. Saat kendaraan akan keluar dari area 

parkir, maka pengemudi diwajibkan untuk mengembalikan karcis parkir yang tadi 

diambil saat pengendara masuk ke dalam area parkir.  

Nomor plat kendaraan merupakan nomor identifikasi kendaraan. Nomor 

plat ini merupakan kombinasi alfa numerik yang menghasilkan angka yang unik 

Karena setiap kendaraan memiliki nomor plat yang berbeda-beda. Untuk 

Christopher Alexander Tanujaya, Sistem Parkir Mobil Dengan Deteksi NOmor Plat MObil Otomatis Menggunakan Deteksi Citra, 2016
UIB Repository©2016



2 
 

Universitas Internasional Batam 

pencatatan nomor plat kendaraan pada sistem parkir yang digunakan di kota 

Batam masih dilakukan dengan cara manual, yakni menggunakan seseorang untuk 

mencatat nomor plat kendaraan yang masuk ke area parkir. Cara ini kurang efektif 

karena diperlukan seseorang yang harus selalu bersiaga ketika kendaraan hendak 

masuk ke dalam area parkir. Kemudian adanya human error dalam proses 

pencatatan sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat 

mengakibatkan antrian yang panjang.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini dirancang sebuah alat yang mampu 

mendeteksi dan mencatat plat nomor kendaraan motor secara otomatis 

menggunakan pengolahan citra digital.  

1.2  Rumusan masalah 

Bagaimana membuat sistem pencaatatan plat nomor mobil menjadi 

otomatis menggunakan deteksi citra? 

1.3  Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

- Plat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plat standar Indonesia 

dengan warna dasar hitam dan berwarna putih 

- Karakter yang akan dikenali pada plat nomor kendaraan berupa huruf 

alphabet (A hingga Z) dan angka (0 hingga 9) 

- Plat yang diuji pada penelitian ini adalah plat mobil. 
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1.4  Tujuan & Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

- Menciptakan suatu alat yang dapat mencatat nomor plat mobil secara 

otomatis menggunakan pengolahan citra digital. 

- Membuat sistem pencatatan nomor plat kendaraan mobil menjadi lebih 

efektif dan menghemat waktu pencatatan nomor plat mobil. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur. Dicari 

literatur yang menunjang penelitian baik dari buku maupun jurnal yang  

berkaitan dengan topik penelitian skripsi yang dikerjakan. 

2. Metode Analisis 

a. Mempelajari metode 

b. Mempelajari sistematika perhitungan penggunaan. 

c. Mempelajari penggunaan metode Haar-like feature untuk 

segmentasi citra dan OCR sebagai deteksi nomor plat kendaraan. 

Kemudian mengaplikasikannya untuk mendeteksi nomor plat 

kendaraan.  

d. Mempelajari proses memasukkan data menggunakan komputer. 

3. Metode Perancangan 

Tahapan perancangan dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa 

tahapan : 
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a. Perancangan algoritma dan tahapan langkah metode Haar-like 

Feature dan OCR untuk mempelajari karakteristik bentuk nomor 

plat kendaraan. 

b. Perancangan sensor dengan menggunakan kamera. 

c. Perancangan interface program aplikasi bagi pengguna program 

aplikasi 

4. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan menganalisa keakuratan dan kecepatan 

respon program yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latarbelakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai teori dasar yang merupakan referensi 

yang langsung berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang objek penelitian, sistem atau langkah kerja, 

perancangan dan langkah – langkah penelitian. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 
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Dalam bab ini diuraikan mengenai pengujian penelitian yang telah 

dibuat, serta pengambilan data. 

BAB V PENUTUP 

Memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan diakhiri 

dengan saran. 
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