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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Current Research 

Pada saat ini, terdapat beberapa peneltian yang dilakukan untuk 

mendeteksi plat nomor kendaraan dengan menggunakan beberapa metode yang 

berbeda-beda. Penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk plat nomor 

kendaraan antara lain adalah metode color code, KNN (K-Nearest Neighbor), 

Euclidian Distance Pattern Matching, OCR (Optical character recognition), JST 

Self Organizing Map (SOM), PCA (Principal Component Analysis). 

Resmana L., Lukman V.W., dan Kartika G. melakukan penelitian untuk 

sistem pengenalan plat nomor mobil dengan metode Principal Components 

Analysis (PCA). Sistem pengenalan plat nomor mobil menggunakan teknik 

computer vision. Image mobil diambil dari kamera, dan selanjutnya diidenfikasi 

secara otomatis dengan cara mencari lokasi plat nomor mobil tersebut, 

mengsegmentasi setiap karakter yang ada dari plat tersebut dan kemudian 

melakukan pengenalan pada setiap karakter dengan metode feature reduction 

PCA. Sistem telah diujicobakan pada suatu basis data yang mewakili 26 karakter 

(0-9, A-Z) yang masing-masing terdiri dari beberapa variasi gambar mobil. Hasil 

menunjukkan tingkat keberhasilan dari sistem mendeteksi letak plat dengan 

sempurna dan mensegmentasi serta mengenalinya dengan benar dari 257 

kendaraan sebesar 42,8 %. Tingkat keberhasilan pendeteksian letak plat nomor 

secara sempurna dari 257 kendaraan sebesar 69,26%. Tingkat keberhasilan proses 

segmentasi plat nomor kendaraan secara sempurna dari 202 plat adalah 58.91%. 
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Tingkat keberhasilan proses segmentasi karakter secara sempurna dari 1224 

karakter adalah 85,86%. Dan tingkat keberhasilan proses pengenalan karakter 

dengan benar dari 1051 karakter adalah sebesar 94.67%. (Resmana Lin, Lukman 

Vendy W., Kartika Gunadi, 2003) 

Noerditryo I., Koredianto U. dan Ledya N. melakukan penelitian untuk 

mendesain dan mengimplementasi color code untuk verifikasi nomor kendaraan 

bermotor pada sistem parkir. Color code merupakan 2D color code matrix yang 

terdiri dari blok warna berukuran 3 x 3. Terdapat 4 warna yang digu.nakan yaitu 

hitam, merah, biru dan hijau. Pertama dilakukan proses mengenali warna pada 

color code. Kemudian dibuat sensor warna dan sensor background supaya 

penempatan posisi color code tepat dan terbaca dengan benar. Setiap sensor warna 

akan mensampling komponen yeber untuk mengenali tiap warnanya. Selanjutnya 

dilakukan proses pencarian posisi plat nomor kendaraan. Metode yang digunakan 

untuk pengenalan karakter yaitu K-Nearest neighbor (KNN). Hasil penelitian 

menunjukkan deteksi plat menggunakan color code pada sepeda motor adalah 

96.67% dan untuk pencarian plat mobil adalah sebesar 100% dengan waktu rata-

rata 8.49 detik. (Noerdityo Iswanto, Koredianto Usman dan Ledya Novamizanti, 

2010) 

Arini, Feri F., Andre A. dan Asep T.M. melakukan penelitian terhadap 

deteksi posisi plat nomor mobil menggunakan metode morfologi dengan operasi 

dilasi, filling holes dan opening. System tersebut hanya melakukan hingga pada 

proses pendeteksian posisi plat, yaitu tahap mendeteksi letak dan melakukan 

pemotongan citra objek plat nomor mobil yang dapat dijadikan dasar untuk 

pengembangan lebih jauh. Pada penelitian ini diterapkan metode morfologi dalam 
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pendeteksian posisi plat nomor mobil dalam suatu citra. Operasi-operasi 

morfologi yang digunakan yaitu operasi dilasi, opening, dan filling holes, untuk 

mendeteksi posisi dari plat mobil dalalm sebuah citra. Hasil pada penelitian 

menunjukkan dari 25 citra sampel yang digunakan, 20 citra plat dapat terdeteksi. 

Sedangkan 5 citra plat tidak dapat terdeteksi. (Arini, Feri Fahrianto, Andre 

Agusta, Asep Taufik Muharam, 2015) 

Nanang T., Achmad H. dan R. Rizal I. melakukan penelitian terdahap 

pendeteksian posisi plat nomor kendaraan menggunakan metode morfologi 

matematika. Citra kendaraan bermotor ditangkap menggunakan kamera digital. 

Citra digital kemudian diproses melalui 3 tahap, yaitu tahap pra-pengolahan, tahap 

pencarian objek plat dengan operasi morfologi, dan tahap verifikasi posisi plat. 

Hasil akhir yang diperolah adalah letak/posisi plat nomor kendaraan yang ditandai 

dengan area persegi pada citra masukan. Hasil menunjukkan tingkat keberhasilan 

pendeteksian sebesar 91,11%. (Nanang Trisnadik, Achmad Hidayatno, R. Rizal 

Isnanto, 2013) 

Tianqing G., Wenting L. Honggang Z., Jun G. melakukan penelitian 

pendeteksian dengan cepat letak plat menggunakan boosted cascade of haar-like 

features. Sistem ini mampu mendekti letak dari plat kendaraan menggunakan 

boosted cascade of haar-like features dengan sangat cepat dan tingkat deteksi plat 

yang tinggi. Setelah lokasi plat ditentukan oleh cascade classifier, plat diuji 

dengan gambar binary. Hasil menunjukkan deteksi lokasi plat melebihi dari 98% 

dengan kecepatan rata-rata 50 ms. (Tianqing Guo, Wenting Lu, Honggang Zhang, 

Jun Guo, 2009) 
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Pada tahun 2011, Reza P.W. melakukan penelitian pengenalan plat nomor 

kendaraan secara otomatis untuk pelanggaran lalu lintas. Pada penelitian tersebut, 

dibuat sistem atau program untuk mengenali plat nomor kendaraan menggunakan 

metode OCR (Optical Character Recognition). Citra kendaraan dijadikan sebagai 

masukkan sistem, citra tersebut lalu diolah dengan cara mendeteksi kontur obyek 

yang berbentuk plat nomor pada ecitra untuk mendapatkan lokasi plat nomor. 

Pada citra plat nomor inilah proses ekstrasi obyek karakter dilakukan kemudian 

dikenali dengan menggunakan metode OCR (Optical Character Recognition).  

Pengujian aplikasi telah dilakukan pada 25 sampel gambar dengan kondisi 

pencahayaan yang cukup dan posisi dilakukan dari sudut yang tepat didapatkan 

akurasi sebesar 72%. (Riza Prasetya Wicaksana, 2011) 

Pada penelitian ini, akan dilakukan 2 tahap dalam proses pencatatan nomor 

plat secara otomatis yakni tahap segmentasi dan tahap deteksi karakter pada plat 

kendaraan bermotor. Untuk mendeteksi plat kendaraan digunakan metode yang 

sederhana, cepat dan tidak membutuhkan memory yang besar pada computer 

untuk melakukan proses pendeteksian. Pada tahap segmentasi metode yang 

digunakan adalah boosted cascade of haar-like features untuk mendapatkan letak 

plat kendaraan secara cepat dan untuk tahap deteksi karakter, digunakan metode 

OCR (Optical Character Recognition).  

 

2.2 Sensor PIR (Passive Infra Red) 

Sensor PIR (Passive Infra Red) adalah sensor yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya pancaran sinar infra merah. Sensor PIR bersifat pasif, artinya 
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sensor ini tidak memancarkan sinar infra merah tetapi hanya menerima radiasi 

sinar infra merah dari luar. 

 

 

Gambar 2.1 - Sensor PIR, sumber: http://sainsdanteknologiku.blogspot.co.id/ 

2011/07/sensor-pir-passive-infra-red.html 

Sensor ini biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerakan 

berbasis PIR. Karena semua benda memancarkan energi radiasi, sebuah gerakan 

akan terdeteksi ketika sumber infra merah dengan suhu tertentu (misal: manusia) 

melewati sumber infra merah yang lain dengan suhu yang berbeda (misal: 

dinding), maka sensor akan membandingkan pancaran infra merah yang diterima 

setiap satuan waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan 

pembacaan pada sensor. 

 

2.3 Arduino 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328. Arduino 

Uno memiliki 14 digital pin input/output, dimana 6 pin digunakan sebagai output 

PWM, 6 pin input analog, 16 MHz resonator keramik, koneksi USB, jack catu 

daya eksternal, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua berisi hal-hal yang 

diperlukan untuk mendukung mikrokontroler; sederhana saja, hanya dengan 
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menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan 

dengan adaptor AC-DC dan atau baterai untuk memulai menggunakan papan 

arduino. 

Arduino Uno R3 berbeda dari semua papan Uno sebelumnya yang sudah 

tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sekarang, Arduino Uno 

menggunakan fitur Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai dengan versi R2) yang 

diprogram sebagai konverter USB-to-serial. 

 

Gambar 2.2 – Arduino Uno R3, sumber: http://hendrayadifariansyah27.weebly. 

com/ 

Sebagaimana kita ketahui dengan mikrokontroler kita membuat program 

untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Program yang kita buat 

dengan bahasa pemrograman didownload ke mikrokontroler, yang kemudian 

mikrokontroler akan bekerja sesua dengan program yang kita buat. Dan dengan 

Arduino Uno itu sendiri lebih memudahan pernggunanya untuk membuat berbagai 

hal yang berkaitan dengan mikrokontroler, karena didalamnya sudah tersedia yang 

dibutuhkan oleh mikrokontroler. 
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Platform Arduino sekarang ini menjadi sangat populer dengan 

pertambahan jumlah pengguna baru yang terus meningkat. Hal ini karena 

kemudahannya dalam penggunaan dan penulisan kode. Tidak seperti kebanyakan 

papan sirkuit pemrograman sebelumnya, Arduino tidak lagi membutuhkan 

perangkat keras terpisah (disebut programmer atau downloader) untuk memuat 

atau meng-upload kode baru ke dalam mikrokontroler. Cukup dengan 

menggunakan kabel USB untuk mulai menggunakan Arduino. Selain itu, Arduino 

IDE menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan versi yang telah 

disederhanakan, sehingga lebih mudah dalam belajar pemrograman. Arduino 

akhirnya berhasil menjadi papan sirkuit pemrograman paling disukai hingga 

menjadikannya sebagai bentuk standar dari fungsi mikrokontroler dengan paket 

yang mudah untuk diakses. 

 

2.4 Pengertian Citra 

Pengolahan citra digital (digital Image Processing) adalah sebuah disiplin 

ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. Citra yang 

dimaksud disini adalah gambar diam (foto) maupun gambar yang bergerak (yang 

berasal dari webcam). Sedangkan digital disini mempunyai maksud bahwa 

pengolahan citra/gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. 

Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinyu (continue) dengan 

intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Agar dapat diolah dengan komputer 

digital, maka suatu citra harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai 

diskrit. Repersentasi dari fungis kontiinyu menjadi nilai-nilai diskrit disebut 
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digitalisasi citra. Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks dua 

dimensi f(x,y) yang terdiri dari M kolom dan N baris, dimana perpotongan antara 

kolom dan baris disebut piksel (pixel = picture element) atau element terkecil dari 

sebuah citra.  

�(�, �) ≈ 	 �

�(0,0) �(0,1)
�(1,0) �(1,1)

… �(0,� − 1)
… �(1,� − 1)

⋮ ⋮
�(� − 1,0) �(� − 1,1)

⋮ ⋮
… �(� − 1,� − 1)

�… (2.1) 

Suatu citra f(x,y) dalam fungsi matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

0≤x≤M-1 

0≤y≤N-1 

0≤f(x,y)≤G-1 

Dimana: 

 M = jumlah piksel baris (row) pada array citra 

N = jumlah piksel kolom (column) pada array citra 

G = nilai skala keabuan (graylevel) 

Besarnya nilai M, N, dan G pada umumnya merupakan perpangkatan dari dua. 

M = 2m; N = 2n; G = 2k 

Dimana nilai m, n dan k adalah bilangan bulat positif. Interfal (0,G) 

disebut skala keabuan (grayscale). Besar G tergantung pada proses digitalisasinya. 

Biasanya keabuan 0 (nol) menyatakan intensitas hitam dan 1 (satu) menyatakan 

intensitas putih. Untuk citra 8 bit, nilai G sama dengan 28 = 256 warna (derajat 

keabuan). 
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Gambar 2.3 - Representasi citra digital dalam 2 dimensi, sumber: Pengolahan 

Citra Digital untuk Mendeteksi obyek menggunakan pengolahan warna model 

Normalisasi RGB. 

2.5 Grayscale 

Citra digital black and white (grayscale) setiap pikselnya mempunyai 

warna gradasi mulai dari putih sampai hitam. Rentang tersebut berarti bahwa 

setiap piksel dapat diwakili oleh 8 bit, atau 1 byte. Rentang warna pada black and 

white sangat cocok digunakan untuk pengolahan file gambar. Salah satu bentuk 

fungsinya digunakan dalam kedokteran (X-ray). Black and white sebenarnya 

merupakan hasil rata-rata dari color image, dengan demikian maka persamaannya 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

���(�, �) = 	
��(�, �) +	��(�, �) +	 ��(�, �)

3
… (2.2) 

  

Dimana: 

��(�, �)= nilai piksel Red titik (x, y) , 
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 ��(�, �) = nilai piksel Green titik(x, y)  

��(�, �) = nilai piksel Blue titik (x, y)  

���(�, �) = nilai piksel black and white titik (x, y) . 

 

Gambar 2.4 - Black and White (Grayscale) sumber: Pengolahan Citra Digital 

untuk Mendeteksi obyek menggunakan pengolahan warna model Normalisasi 

RGB. 

2.6 Haar Cascade Classifier 

Haar-cascade classifier adalah salah satu metode pendeteksian wajah 

dengan metode Viola dan Jones dengan menggunakan fitur simple haar-like yang 

mendapatkan representasi citra baru dengan menghasilkan kumpulan fitur citra 

integral dan mengurangi kompleksistas waktu dengan menggunakan boosting 

algoritm (Dabhade, S.A. 2012). 

Untuk Pembuatan haar cascade classifier itu sendiri digunakan  

haarcascade_frontalface_alt_tree.xml yang merupakan library yang telah 

disedikan oleh emgucv untuk proses deteksi frontal face. Pengklasifikasi haar 

cascade tersimpan pada file dengan ekstensi XML berfungsi untuk memutuskan 

bagaimana pengklasifikasian masing-masing lokasi keberadaan image (Heri 

Pratikno, 2014). 
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Gambar 2.5 Deteksi wajah dengan Haar Cascade Classifier, sumber :Heri 

Pratikno, 2014 

Berikut ini adalah konsep bagaimana Haar Cascade Classifier dapat 

melakukan proses pendeteksian wajah (Dwisnanto Putro, Teguh Bharata & 

Bondhan Winduratna, 2012). 

1. Haar akan membentuk sebuah gelombang persegi untuk mendapatkan 2 

dimensi, dimana dimensi tersebut satu terang dan satu gelap. 

2.  Setelah didapatkan 2 dimensi tersebut digunakan integral image untuk 

mencari fitur haar yang terdapat pada gambar atau wajah yang terdeteksi 

oleh kamera. 

3. Nilai fitur haar yang didapat dari integral image akan digabung menjadi 

satu classifier dengan menggunakan Adaboost 

4.  Setelah pengabungan classifier berhasil, cascadeakan menentukan apakah 

melakukan proses pengklasifikasi apakah itu wajah atau bukan wajah. 
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2.7 Haar Feature 

Haar Feature adalah fitur yang didasarkan pada Wavelet Haar. Wavelet 

Haar adalah gelombang tunggal bujur sangkar (satu interval tinggi dan satu 

interval rendah). Untuk dua dimensi, satu terang dan satu gelap. Selanjutnya 

kombinasi-kombinasi kotak yang digunakan untuk pendeteksian objek visual yang 

lebih baik. Setiap Haar-like feature terdiri dari gabungan kotak - kotak hitam dan 

putih. 

 

Gambar  2.6 - Macam-macam variasi feature pada Haar, Sumber: Aplikasi Sensor 

Vision untuk Deteksi MultiFace dan Menghitung Jumlah Orang (2012) 

2.8 OCR (Optical Character Recognition) 

Pada tahap OCR ini proses pengenalan karakter, proses untuk 

menggunakan metode OCR dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 - Diagram blok OCR, sumber: Reza P.W., 2011 

Langkah pertama adalah proses segmentasi ini tertujuan untuk 

memisahkan wilayah (region) objek dengan wilayah latar belakang agar objek di 

dalam citra mudah dianalisis dalam rangka mengenali objek, dengan demikian 

citra yang besar terdiri dari obyek karakter dapat di segentasi menjadi masing-

masing karakter.  

Proses selanjutnya adalah normalization, di dalam proses normalisasi ini 

terdapat beberapa tahap diantaranya: 

 Scalling 

Scalling adalah fungsi yang mengubah ukuran suatu gambar dimana 

scaling cenderung merupakan sebutan untuk perbesaran dan Shrink 

cenderung merupakan sebutan untuk memperkecil ukuran gambar. 

 Thinning 

Thinning adalah operasi morfologi yang digunakan untuk menghapus 

piksel foreground yang terpilih dari gambar biner, biasanya digunakan 

untuk proses mencari tulang dari sebuah obyek. 
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Langkah selanjutnya adalah feature extraction. Feature extraction adalah 

suatu proses image analysis dalam mengindentifikasi sifat-sifat yang melekat dari 

tiap-tiap karakter atau disebut juga dengan fitur dari sebuah obyek atau atribut 

dari sebuah obyek, kemudian fitur yang dimiliki oleh karakter dapat digunakan 

sebagai proses recognition. 

 

Setelah mendapatkan citra biner proses segmentasi gambar setiap karakter 

dilakukan dengan cara pemetaan warna, yaitu mencari komponen-komponen 

warna yang terhubung satu sama lain 

 

2.9 Tesseract OCR 

Tesseract adalah mesin OCR open-source yang dikembangkan oleh HP 

sekitar tahun 1984-1994. Tesseract OCR bisa digunakan dalam 6 bahasa dan terus 

bertambah setiap waktunya. Tingkat akurasi pembacaan karakternya sudah baik di 

tahun 1995. Tesseract OCR dapat dijalankan di sistem operasi Linux, Mac, 

Windows dan lainnya. 

2.9.1 Pencarian garis dan kata 

2.9.1.1 Pencarian garis 

Algoritma pencarian garis dibuat supaya halaman yang miring dapat 

dikenali tanpa harus meluruskan halaman dimana kualitas gambar tetap terjaga. 

Kunci dari bagian proses ini adalah blob filtering dan line construction. 
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2.9.1.2 Baseline Fitting 

Setelah garis teks sudah ditemukan, garis dasar disesuaikan lagi agar lebih 

presisi menggunakan quadratic spline. Baseline disesuaikan dengan mempartisi 

gumpalan ke dalam grup dengan mengganti garis lurus baseline yang asli.  

 

Gambar 2.8 – Contoh sebuah fitted baseline yang miring, sumber: Ray Smith, 

2007 

2.9.1.3 Deteksi Fixed Pitch dan pemisahan 

Tesseract menguji menggunakan garis teks untuk menentukan pakah teks 

yang diuji adalah fixed pitch. Tesseract memotong kata menjadi karakter 

menggunakan pitch, dan menonaktifkan pemisah dan asosiator pada kata tersebut 

untuk melakukan pengenalan kata.  

 

Gambar 2.9 – Sebuah kata yang sudah dipisah menggunakan fixed-pitch, sumber: 

Ray Smith, 2007 

2.9.1.4 Pencarian kata yang proporsional 

Jarak pada teks yang proporsional merupakan hal yang perlu diperhatikan, 

seperti pada Gambar 2.10 
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Gambar 2.10 – Beberapa spasi kata-kata yang sulit, sumber: Ray Smith 2007 

Jarak antara puluhan dan satuan pada ‘11,9%’, memiliki ukuran yang 

mirip dengan spasi biasa dan tentu lebih besar dari ruang kernel antara ‘erated’ 

dengan ‘junk’. Tidak adalah jarak horizontal antara kotak yang terhubung dari ‘of’ 

dan ‘financial’. Tesseract kebanyakan menyelesaikan masalah ini dengan 

mengukur jarak pada jarak vertical yang terbatas antara baseline dan mean line. 

Spasi yang mendekati treshhold pada langkah ini dibuat menjadi kabur agar 

keputusan akhir dapat dibuat setelah pengenalan kata. 

2.9.2 Pengenalan kata 

Bagian dari proses pengenalan untuk mesin pengenalan karakter adalah 

untuk mengindentifikasi bagaimana kata harus di segmentasi menjadi karakter. 

Awal dari output segmentasi dari pencarian garis ditentukan terlebih dahulu. Sisa 

dari langkah pengenalan kata hanya berlaku pada teks non-fixed-pitch. 

2.9.2.1 Pemotongan karakter yang tergabung 

Tesseract meningkankan hasil pembacaan dengan memotong gumpalan 

pada character classifier. Titik yang akan dipotong ditemukan dari vektor 

cekungan dari pendekatan poligonal. Ini membutuhkan 3 pasang titik potong 

untuk memisahkan karakter yang tergabung dari set ASCII. 
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Gambar 2.11 – Kandidat titik potong, sumber: Ray Smith, 2007 

2.9.2.2 Menghubungkan karakter yang rusak 

Ketika pemotongan telah dilakukan dan hasilnya belum cukup baik, maka 

akan digunakan associator. Associator membuat pencarian terbaik pertama dari 

segmentasi grafik dari kemungkinan kombinasi dari gumpalan yang sudah 

dipotong ke dalam karakter kandidat.   

 

Gambar 2.12 – Kata yang mudah dikenali, sumber: Ray Smith, 2007 
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