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ABSTRAK 

Hidayah, M.R. 2017. Pengenalan Nomor Plat Kendaraan dengan Metode Otsu 
dan Klasifikasi K-Nearest Neighbour. Skripsi, Jurusan Ilmu Komputer Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing utama Isa Akhlis, S.Si., M.Si. dan Endang Sugiharti, S.Si., M.Kom. 

Kata kunci: Plat Kendaraan, Citra, KNN, LPR, Pengenalan Pola. 

 

Peningkatan pertumbuhan kendaraan juga harusnya diimbangi dengan 

peningkatan pelayanan dan manajemen kendaraan. Topik yang sedang menarik 

sebagai solusi mengenai hal tersebut adalah License Plate Recognition (LPR), 

namun masih perlu adanya penelitian pengembangan dari metode LPR tersebut. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan K-Nearest Neighbour (KNN) 

berhasil pada pengenalan plat kendaraan mobil. Penelitian ini menggunakan 

metode KNN dan metode Otsu pada sepeda motor. Penelitian ini memaparkan 

pembangunan program LPR dan mencari hasil tingkat akurasi dari hasil 

pengenalan nomor plat kendaraan sepeda motor dengan binerisasi Otsu dan KNN. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi dan akurasi penerapan 

metode Otsu dan klasifikasi KNN pada pengenalan nomor plat kendaraan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Otsu untuk 

mengekstraksi ciri dari citra plat (binerisasi) dan KNN sebagai metode 

klasifikasinya. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, merumuskan masalah, 

mengumpulkan dan mengolah data-data penelitian, merancang sistem, 

mengimplementasi sistem, mengevaluasi sistem dan menarik kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah pembangunan program pengenalan plat nomor 

kendaraan dengan metode Otsu dan klasifikasi dengan memanfaatkan GUI Matlab 

R2014a. Pengenalan plat nomor pada kendaraan motor menjadi lebih sulit 

daripada pengenalan plat nomor mobil karena kondisi fisik plat motor banyak 

yang kurang layak serta posisi plat yang tidak sama antar sepeda motor.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenalan 

plat nomor kendaraan dengan metode Otsu dan klasifikasi KNN dengan 

mengikuti langkah dari pengenalan pola seperti input and sensing, pre-processing, 
extraction feature, segmentation and grouping, classification dan post-processing. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil pengenalan sebanyak 82% plat dari 100 

plat uji. Tingkat akurasi pengenalan angka sebesar 93,75% dan akurasi 

pengenalan huruf sebesar 91,92%. Pengenalan plat nomor ini diharapkan dapat 

dikembangkan menjadi sistem informasi parkir dengan pengenalan plat nomor 

kendaraan secara otomatis, serta perlu adanya standarisasi plat nomor kendaraan 

secara merata di Indonesia untuk pemanfaatan yang lebih luas.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan kendaraan di Indonesia dinilai semakin meningkat secara 

signifikan. Data BPS Kota Semarang pada Kariada(2011), menyatakan bahwa 

pertumbuhan kendaraan rata-rata kota besar di Indonesia sekitar 8% per tahun 

dengan pertumbuhan ruas jalan hanya sekitar 2 – 5% per tahun. Kota Semarang 

sendiri memiliki pertumbuhan kendaraan pribadi(mobil dan motor) sebanyak 2%. 

Peningkatan pertumbuhan kendaraan tersebut juga harus diimbangi dengan upaya 

peningkatan pelayanan untuk kendaraan seperti pada sistem parkir dan tol. 

Dampak yang dapat ditimbulkan jika kurangnya peningkatan pelayanan tersebut 

salah satunya adalah masalah efisiensi waktu.  

Beberapa waktu terakhir, trend dan topik yang sedang menarik mengenai 

upaya peningkatan pelayanan terhadap kendaraan umum seperti pada sistem 

parkir dan tol adalah pengenalan nomor plat kendaraan secara otomatis atau 

License Plate Recognition (LPR) (Xia, 2011 dan Anishiya, 2011). Tujuan LPR 

adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam sistem parkir dan jalan tol. LPR ini 

memanfaatkan plat nomor kendaraan sebagai masukan identitas kendaraan dalam 

sistem parkir atau tol.  

Plat nomor kendaraan merupakan identitas kendaraan yang menunjukkan 

nomor registrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian
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Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa 

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah 

tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka 

yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas 

Ranmor (Kendaraan Bermotor).  

LPR dapat dilakukan dengan pengolahan citra dari plat yang ditangkap 

menggunakan kamera. Sistem parkir di Indonesia masih banyak yang belum 

memanfaatkan LPR karena masih banyaknya kendala dalam pemanfaatannya 

terutama pada kendaraan sepeda motor. Penelitian pengembangan masih perlu 

banyak dilakukan agar LPR dapat diterapkan secara efisien dengan mencari 

metode yang terbaik dalam mengurangi kesalahan pengenalan nomor plat 

kendaraan secara otomatis. Penelitian pengembangan mengenai LPR tersebut 

membutuhkan kombinasi antara pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Menurut 

Khedidja(2015), tahapan dalam proses LPR yaitu preprocessing, feature 

extraction (ekstraksi ciri) dan classification (pengelompokan). Tahapan proses 

LPR tersebut sama dengan proses dari pengenalan pola. Karakter pada plat nomor 

kendaraan sebagai objek juga bisa disebut sebagai pola. Pola adalah objek, proses 

atau kejadian yang dapat diberi nama (identitas). Proses LPR dapat dijabarkan 

lebih luas dengan penerapan pengenalan pola, proses pengenalan pola terdiri dari 

sensing, segmentation and grouping, feature extraction, classification dan post 

processing (Duda et al., 1991). 
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Bentuk plat nomor kendaraan pada mobil dan sepeda motor secara umum 

sama, namun kondisi fisik dari plat sepeda motor banyak yang kurang baik. Mata 

manusia dapat dengan mudah memisahkan background dengan foreground pada 

plat, namun citra digital masih sulit melakukannya. Thresholding dapat membantu 

secara efisien membantu membentuk citra biner dari histogram gray-level. 

Menurut analisis Vala (2013), thresholding Otsu merupakan pengembangan dari 

histogram yang dapat memberikan hasil segmentasi yang baik, sehingga membuat 

hasil yang bersih dari noise salt and papper tanpa perhitungan gaussian. 

Penelitian Putra (2004) juga menunjukkan bahwa proses binerisasi Otsu ini juga 

akan mempermudah dalam proses segmentasi objek karena menghasilkan hasil 

citra biner yang konsisten sehingga terlihat jelas polanya. Hasil segmentasi 

tersebut nantinya yang akan diklasifikasikan. 

Pengklasifikasian merupakan proses dalam pembagian objek yang sudah 

diketahui labelnya (kelas). Metode yang digunakan dalam LPR baiknya adalah 

metode klasifikasi yang tetap konsisten pada jumlah data besar. Jenis klasifikasi 

yang dapat digunakan dalam jumlah data besar tersebut adalah k-Nearest 

Neighbour(KNN). Algoritma KNN mengklasifikasikan berdasarkan jarak terdekat 

antara data yang akan dievaluasi dengan titik terdekatnya dalam data pelatihan 

(Lili et al., 2008). Kelebihan lain dari algoritma KNN adalah tangguh terhadap 

noise data latih plat nomor yang memang memiliki banyak noise. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pramesti (2013) yaitu mengidentifikasi plat nomor kendaraan 

menggunakan ekstraksi gabungan ICZ dan ZCZ dengan pengelompokannya 

menggunakan k-Nearest Neighbours yang menghasilkan akurasi sebanyak 
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98,17%. Penelitian ini lebih besar akurasinya dibandingkan dengan penelitian 

oleh Lesmana (2012) mengenai pengenalan nomor plat kendaraan menggunakan 

ICZ dengan ekstraksi ciri Backpropagation yang hanya menghasilkan akurasi 

sebanyak 82%. Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan KNN untuk 

klasifikasinya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan metode Otsu dan 

klasifikasi KNN pada LPR, oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tingkat 

akurasi dari penggunaan metode Otsu dan klasifikasi KNN. Objek yang akan 

digunakan dalam pengenalan nomor plat kendaraan ini adalah citra plat motor 

yang berada di halaman parkir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka akan dilakukan 

penelitian yang berjudul “PENGENALAN NOMOR PLAT KENDARAAN 

DENGAN METODE OTSU DAN KLASIFIKASI K-NEAREST 

NEIGHBOUR”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengenalan nomor plat kendaraan dengan Metode Otsu dan K-

Nearest Neigbour. 

2. Berapa tingkat akurasi dari pengenalan nomor plat kendaraan dengan Metode 

Otsu dan K-Nearest Neigbour.  
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1.3  Batasan Masalah 

Sebuah aplikasi yang baik harus jelas sistem apa yang ada, sehingga tujuan 

dari pembuatan aplikasi tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, 

ruang lingkup perlu dibatasi. Berikut merupakan batasan-batasan dari penelitian 

ini. 

1. Citra masukan adalah citra plat nomor kendaaraan dalam aras RGB dengan 

format file .jpg.  

2. Objek citra yang digunakan untuk pengamatan adalah sepeda motor. 

3. Plat yang digunakan adalah plat kendaraan pribadi (bukan kendaraan dinas). 

4. Penelitian ini menggunakan 100 data uji dan 294 font data latih. 

5. Citra masukan hanya bagian plat atas (identitas kendaraan). 

6. Penelitian dilaksanakan pada halaman parkir Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang. 

7. Pengambilan citra plat nomor dilakukan pada pagi hari. 

8. Penangkapan citra plat nomor kendaraan menggunakan kamera DSLR. 

9. Metode yang digunakan untuk ekstraksi ciri adalah Metode Otsu. 

10. Metode yang digunakan untuk pengelompokan (klasifikasi) adalah k-Nearest 

Neighbour. 

11. Pengenalan nomor plat kendaraan ini akan dilakukan melalui penggunaan 

aplikasi pendukung seperti Matlab R2014a dan Paint. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengenalan nomor plat dengan Metode Otsu dan 

klasifikasi KNN adalah sebagai berikut. 

1. Untuk membangun sebuah aplikasi untuk pengenalan nomor plat motor 

dengan Metode Otsu dan K-Nearest Neigbour. 

2. Untuk mengetahui tingkat akurasi dari pengenalan nomor plat kendaraan 

dengan Metode Otsu dan K-Nearest Neigbour. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pengenalan nomor plat ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Manfaat yang dapat didapat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan 

penelitian sebelumnya untuk mencari metode terbaik pada pengenalan nomor plat 

kendaraan.  

1.5.2 Bagi Institusi 

Manfaat yang didapat bagi instansi, seperti Jurusan Ilmu Komputer dan 

Universitas Negeri Semarang adalah dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penelitian mengenai pengolahan citra, Metode Otsu dan K-Nearest Neigbour. 

1.5.3 Bagi Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini menambah 

pengetahuan mengenai penggunaan pengolahan citra dalam kehidupan sehari-hari, 

serta diharapkan dapat membantu dalam upaya meningkatkan pelayanan sistem 

parkir dan tol dan pemanfaatan lain untuk LPR tersebut. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi tiga 

bagian utama seperti berikut. 

1) Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran. 

2) Bagian isi skripsi 

Bagian isi skripsi ini terdiri dari 5 bab inti yaitu sebagai berikut. 

a. Bab 1: Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari landasan teori dan penelitian terkait. 

c. Bab 3: Metode Penelitian 

Bab ini terdiri atas objek, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, dan analisa 

dan metode yang digunakan. 

d. Bab 4: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 

e. Bab 5: Penutup 

Bab ini terdiri dari simpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

  



9 
 

 
 

3) Bagian akhir skripsi  

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka yang merupakan daftar referensi 

buku, jurnal dan sumber-sumber ilmiah lain yang digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi ini, serta lampiran-lampiran yang mendukung dalam penulisan 

skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Plat Nomor Kendaraan   

Plat nomor kendaraan merupakan identitas kendaraan yang mencantumkan 

nomor registrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa 

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB 

adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf 

dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi 

sebagai identitas Ranmor (Kendaraan Bermotor).  

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang biasa disebut dengan 

plat nomor dijelaskan pada pasal 1 ayat 10 yang didefinisikan sebagai tanda 

registrasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi 

pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan 

spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor 

registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. TNKB berbentuk plat 

aluminium yang terdiri dari dua baris, baris pertama menunjukan kode wilayah 

dalam huruf, nomor polisi dalam angka, serta kode akhir wilayah dalam huruf. 

Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku plat. Bahan baku 

TNKB
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adalah aluminium dengan tebal 1 mm. Ukuran standar TNKB pada kendaraan 

bermotor roda 2 adalah 275 x 110 mm. 

 

2.2 Pengenalan Plat nomor Kendaraan  

Menurut Roberts (2012), sistem pengenalan plat nomor sudah ada sejak 

tahun 1976 di U.K. dan masih digunakan hingga sekarang ini. Sistem pengenalan 

plat ini berfungsi untuk secara otomatis menangkap gambar dari plat kendaraan, 

mengubah citra plat menjadi karakter alfanumerik dapat menggunakan Optical 

Character Recognition (OCR) atau pengolahan citra. Pengenalan plat dengan 

membandingkan plat nomor yang diperoleh pada database kendaraan yang 

menarik bagi penegak hukum (polisi) untuk mengingatkan ketika kendaraan 

masuk. Pengenalan plat nomor yang baik adalah ketika citra di tangkap dan 

dianalisis dan perbandingan secara otomatis dapat terjadi dalam hitungan detik. 

Adanya pengenalan plat nomor secara automatis ini bukan berarti tanpa campur 

tangan manusia, petugas juga diperlukan untuk pemantauan dan validasi bahwa 

pengenalan plat nomor tersebut valid. 

 

2.3  Pengenalan Pola 

 Pola merupakan sebuah entitas yang terdefinisi karena ciri-cirinya (feature) 

yang dapat membedakan antara yang satu dengan yang lain. Menurut Nasution 

(2010), ciri yang baik adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi 

sehingga pengklasifikasian dapat dihasilkan dengan keakuratan yang tinggi. 

Pengenalan pola adalah suatu model, algoritma, dan sistem untuk 
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mengklasifikasikan pola ke dalam beberapa kelas untuk menemukan hubungan 

suatu pola terhadap pola sebelumnya. Pengenalan pola dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan dan 

pengenalan kematangan makanan.  

Contoh penerapan (aplikasi) pengenalan pola menurut Theodoridis (2006: 

1-3), dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penerapan Pengenalan Pola pada Kehidupan Sehari-hari 

No. Jenis Pengenalan Penerapan 

1. Optical Character 

Recognition (OCR) 

� Handwritten: mengklasifikasikan karakter 

dengan kode postal 

� Printed texts: mesin pembaca untuk orang 

buta, dan mendigitalisasikan teks 

dokumen. 

2. Biometrics � Face recognition, verification, retrieval. 

� Finger prints recognition. 

� Speech recognition 

3. Diagnostics Systems � Diagnosis medis: X-Ray, ECG analysis. 

4. Military Applications � Automated target recognition (ATR) 

� Image segmentation and analysis 

(recognition from aerial or satelite 

photographs). 

 

Sebuah objek agar dapat mengenali suatu pola menurut Duda et 

al.(1991:16-17), maka perlu adanya rule dari data menurut ada 3 jenis seperti 

berikut. 
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a. Supervised learning: user menyediakan nilai atau bobot untuk masing-masing 

pola dalam data uji. 

b. Unsupervised learning: sistem membentuk cluster atau pengelompokan 

secara alami dari pola yang dimasukan. 

c. Reinforcement learning: terdapat kelas sementara dan target yang sudah 

diketahui dapat dikembangkan menjadi pengklasifikasian. 

Proses pengenalan pola terdiri dari beberapa langkah seperti sensing yaitu 

proses pengambilan dan pemasukan data yang kemudian data diproses dengan 

karakteristik yang ada. Segmentation and grouping yaitu memisahkan objek yang 

satu dengan yang lain kemudian dibagi dalam beberapa kelas. Feature extraction 

yaitu  menemukan ciri khas dari segi fitur objek. Classification yaitu 

menggunakan fitur dan algoritma pembelajaran untuk menetapkan pola pada 

suatu kelas tertentu. Post-processing yaitu dengan melakukan evaluasi tingkat 

keberhasilan dalam keputusan(Duda et al., 1991). 

Sistem pada pengenalan pola dapat diartikan sebagai keseluruhan bagian 

dari pengenalan pola mulai dari input, proces dan output. Pengenalan pola 

menurut Kusumadewi (2003), memiliki siklus desain sistem yaitu Collect data, 

mengumpulkan data training (data latih) dan data uji. Langkah tersebut kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan features dan pemilihan model. Pengujian kemudian 

dapat dilakukan baik berupa supervised learning, unsupervised learning, maupun 

reinforcement learning. Tahapan siklus yang terakhir adalah evaluasi, dengan 

menghitung kinerja fitur data yang digunakan.  
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2.4 Citra Digital 

Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi 2 Dimensi, f(x,y) dengan x dan y 

sebagai koordinat spasial amplitudo f pada pasangan koordinat (x,y) yang disebut 

intensitas atau tingkat keabuan citra titik tersebut. Jika x, y dan f semuanya 

sehingga dan nilainya diskrit, citra tersebut biasa disebut sebagai citra digital 

(gonzales et al, 2011). Citra digital berasal dari pantulan cahaya yang ditangkap 

oleh alat-alat optik seperti mata manusia, kamera, scanner, dan sebagainya, 

sehingga bayangan objek disebut citra tersebut terekam. 

Citra digital yang disimpan memiliki beberapa format penyimpan citra 

seperti BMP, GIF, TIFX, PCX, JPG dan lain-lain. Format yang paling banyak 

digunakan adalah JPG (JPEG) karena format tersebut ukuran filenya tidak terlalu 

besar dibandingkan dengan BMP dengan kualitas yang cukup baik. 

Pengolahan citra digital adalah proses gambar 2 dimensi dengan 

menggunakan komputer. Citra digital adalah sebuah larik (array) yang berisi 

nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dalam barisan bit 

tertentu (Putra, 2010: 19). Pengolahan citra dilakukan proses filter, filter adalah 

proses citra yang menggunakan citra asli untuk mendapatkan citra yang lebih 

bagus. Pengolahan citra merupakan proses mengubah citra kedalam bentuk yang 

lebih baik. Citra dalam dunia komputer tidak hanya terdapat bidang pengolahan 

citra (image processing), tetapi juga ada grafika komputer (computer graphics), 

dan pengenalan pola(pattern recognition). 
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan citra plat nomor kendaraaan. Citra 

yang telah penulis tangkap dan olah adalah citra plat nomor kendaraan yang pada 

pengolahan citra dan pengenalan pola. 
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2.5 Citra Gray-level 

Citra gray-level (grayscale) merupakan salah satu hasil pengolahan citra 

sebagai penyederhanaan proses. Citra grayscale lebih sederhana karena setiap 

nilai pikselnya adalah sampel tunggal. Grayscale didapat dari pemanfaatan warna 

gray (abu-abu) sebanyak 256 tingkat gradasi. Setiap pikselnya (picture element) 

mempunyai nilai kecerahan antara 0 (hitam) hingga 255 (putih). Menurut Otsu 

(1979), rumus untuk konversi citra RGB pada tiap sel (x,y) menjadi ke skala 

keabuan adalah sebagai berikut.  

 

Fungsi pada matlab (Mathworks, --) untuk mengubah citra RGB pada tiap sel(x,y) 

menjadi aras keabuan adalah rgb2gray, namun jika dengan fungsi tersebut 

maka rumus perhitungan konversi menjadi seperti berikut. 

 

Suatu citra grayscale terdiri dari sekumpulan kotak penyimpanan bit-bit citra 

yang masing-masing kotak menyimpan nilai grayscale antara 0 hingga 2
g
, g 

merupakan nilai integer. Kotak-kotak tersebut terisi suatu piksel dan array dari 

piksel-piksel tersebut dibentuk dengan M baris horisontal dan N kolom vertikal. 

Tampilan grayscale untuk memperoleh warna putih pada permukaan 

phosphorescent, hanya diberi warna yang tidak benar-benar putih. Permukaan 

hitam pada phosphorescent diperoleh dari warna gray yang digelapkan. Jadi 

warna putih harus sangat cerah untuk lebih menegaskan penglihatan 

mempersepsikan warna gray sebagai hitam. Ekstraksi ciri matriks kookurensi 

grayscale diperoleh dari perhitungan probabilitas hubungan ketetanggan antara 
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dua piksel pada jarak dan sudut orientasi sudut tertentu. Langkah-langkah untuk 

mengekstraksi ciri pada matriks kookurensinya adalah 1) tentukan area kerja 

matriks; 2) tentukan hubungan spasial piksel referensi dengan piksel tetangga; 3) 

tentukan jumlah kookurensi dan isi pada area kerja; 4) jumlah matriks kookurensi 

dengan transposenya agar simetris kemudian; 5) normalisasi matriks 

(Eksaprianda, 2011 : 34). 

 

2.6 Citra Biner 

 Citra biner adalah citra yang hanya memiliki nilai hitam dan putih. Menurut 

Gonzales et al, (2011) proses binerisasi citra grayscale menjadi citra biner adalah 

dengan persamaan sebagai berikut. 

 

dengan adalah citra biner dan  adalah citra grayscale, T adalah nilai 

ambang. Nilai ambang T dapat ditentukan dengan 3 jenis cara seperti berikut. 

(1) Nilai ambang global (Global Threshold) 

 

Dengan T berdasarkan pada nilai grayscale dari pixel pada posisi x,y. 

(2) Nilai ambang lokal (Local Threshold) 

 

dengan T berdasarkan pada piksel ketetanggaan, dan A(x,y) adalah piksel 

tetangga. 

(3) Nilai ambang dinamis (Dynamic Threshold) 
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Dengan T berdasarkan pada koordinat piksel. 

Jadi citra biner merupakan citra yang hanya terdiri dari nilai 0 (hitam) dan 255 

(putih). 

    0 255 0 

    0 255 0 

    0 0 0 

    0 255 0 

    0 255 0 

 

Gambar 2.1 Citra Biner dalam bentuk piksel dan matriks 

 

2.7  Metode Otsu 

Metode Otsu adalah metode yang mengubah citra grayscale menjadi 

kumpulan bilangan biner berdasarkan nilai threshold dengan nilai warna piksel 

citra digital. Threshold metode Otsu diperkenalkan pertama kali oleh Otsu (1979) 

dalam artikelnya yang berjudul A Threshold Selection Method from Gray-Level 

Histogram. Pendekatan yang dilakukan metode Otsu adalah dengan analisis 

diskriminan yaitu dengan menentukan variabel yang dapat membedakan antara 

dua atau lebih kelompok secara alami tanpa menentukan nilai ambang dengan 

bantuan user (Putra, 2010). Analisis diskriminan ini berfungsi untuk 

memaksimumkan variabel sehingga objek dapat membagi latar depan 
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(Foreground) dan latar belakang (Background), sehingga metode ini disebut juga 

Optimum Threshold Otsu. 

Menurut Gonzales (2009), metode Otsu menggunakan nilai histogram untuk 

menunjukan nilai intensitas dari setiap piksel pada citra 1 dimensi. Nilai pada 

histogram tersebut kemudian dapat dikelompokan berdasarkan nilai ambang atau 

threshold. Threshold yang dapat mengelompokan intensitas sedemikian rupa 

sehingga nilai threshold  ini dapat dinyatakan optimal. Jadi metode Otsu ini 

metode segmentasi yang dilakukan berdasarkan nilai intensitas. Hasil dari teks 

grayscale  yang telah dilakukan metode Otsu seperti pada gambar 2.2 berikut. 

 

Gambar 2.2 Tampilan teks yang telah dilakukan Metode Otsu  

Nilai citra grayscale berkisar antara 1 hingga 255 sehingga nilai ambang 

yang dicari ada dalam jangkauan nilai tersebut. Sedangkan nilai citra biner 

berkisar hanya 0 dan 1.  

Algoritma metode Otsu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

(1)  Membuat histogram citra grayscale, 

(2)  Mengubah nilai intensitas piksel dengan thresholding, 

(3)  Pada citra 2D grayscale, fungsi metode Otsu yaitu dengan menentukan 

probabilitas intensitas citra dengan membagi nilai jumlah piksel dengan nilai 

piksel, 
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(4)  Kemudian membandingkan dengan nilai ambang batas (T) tanpa input dari 

user. 

Sedangkan proses penentuan nilai ambang batas menurut Putra(2004) adalah 

sebagai berikut. 

a. Mengetahui nilai probabilitas grayscale, dengan formula seperti berikut 

 

dengan   = jumlah piksel pada level ke i  dan N = total jumlah piksel pada 

citra. 

b. Mengetahui zeroth cumulative moment adalah sebagai berikut. 

 

c. Mengetahui nilai total rata-rata adalah sebagai berikut. 

 

d. Nilai ambang T dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. 

 

dengan  

 

e. Membandingkan nilai piksel dengan nilai batas ambang (variansi). 
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dengan   = citra biner dari grayscale , dan T= nilai ambang 

batas. 

Jika nilai kurang dari nilai ambang bernilai menjadi 0 dan jika lebih dari 

nilai ambang maka nilai piksel menjadi 1. 

Sedangkan pada penggunaan matlab, fungsi untuk metode Otsu adalah 

graythresh. Penggunaan metode Otsu pada penelitian ini digunakan untuk 

memudahkan pengenalan objek(karakter) sebelum diklasifikasikan. 

 

2.8  Metode K-Nearest Neighbour (KNN) 

K-Nearest Neighbour (KNN) adalah salah satu metode untuk 

pengklasifikasian. KNN dalam mengklasifikasikan berdasarkan jarak terdekat 

antara data yang akan dievaluasi dengan KNN terdekatnya dalam data pelatihan 

(Lili et al., 2008). Berikut fungsi yang digunakan untuk mencari jarak tersebut 

dengan menggunakan rumus Euclidean. 

 

 sampel data (data latih) 

 data uji  

i = variabel data 

 jarak 

p  = dimensi data 
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Menurut Han et al. (2012: 421-425), metode KNN pertama kali dijelaskan pada 

awal 1950-an. Seiring meningkatnya penggunaan daya komputasi yang tersedia, 

sehingga KNN berkembang hingga digunakan pada bidang pengenalan pola 

(pattern recognition). Pengklasifikasian KNN didasarkan pada analogi seperti 

membandingkan data uji dengan data latih yang mirip dengannya. Data latih 

diberikan sebanyak n atribut. Setiap data merupakan titik dalam ruang n-dimensi. 

Semua data pelatihan disimpan diruang pola n-dimensi. Ketika data yang tidak 

diketahui, KNN akan mencari ruang pola untuk k data pelatihan yang terdekat 

dengan data yang tidak diketahui. Pengklafikasian KNN, data akan masuk dalam 

kelas yang paling umum (banyak kesamaan) diantara k tetangga terdekatnya.  

KNN ketika diberikan “unknown” data maka data akan mencari pola ruang k data 

latih yang paling dekat dengan “unknown” data tersebut. k data latih ini adalah k 

nearest neighbour dari “unknown” data. “Unknown”  data ditetapkan dengan 

kelas yang paling banyak kesamaan diantara k nearest neighhbour. Ketika k=1, 

maka “unknown” data ditetapkan dengan kelas dari data latih yang paling dekat 

dengan polanya. Algoritma dalam pengklasifikasian KNN adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan parameter k yaitu jumlah tetangga terdekat, 

(2) Hitung jarak antara data baru dengan semua data latih, 

(3) Mengurutkan jarak antara data baru dan data latih tersebut, 

(4) Menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke-k, 

(5) Memeriksa kelas dari tetangga terdekat, 

(6) Menggunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat untuk 

mengetahui nilai prediksi data uji (baru). 
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 Tingkat akurasi pengelompokan KNN dipercaya sangat bagus pada jarak 

tertentu. Penelitian secara luas dilakukan sebagai pengembangan dari metode 

KNN yang fokus pada cara baru dalam penentuan jarak dengan pembelajaran 

otomatis (Keller, 1985).  

2.9 Penelitian Terkait 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Taningrum (2013) yang berjudul Sistem 

Pengidentifikasian Plat Nomor Kendaraan Mobil Menggunakan Principal 

Component Analysis dan Klasifikasi K-NN. Tujuan dari penelitian ini 

adalah pemantauan ketertiban kendaraan. Metode yang digunakan adalah 

Principal Component Analysis sebagai metode ekstraksi ciri dan K-NN 

sebagai pengklasifikasikan karakter. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

sistem mampu mengenali 44 letak plat uji dengan akurasi 97,78%, akurasi 

segmentasi karakter sebesar 99,10%. 

2) Penelitian pengenalan nomor plat sudah dilakukan oleh beberapa orang, 

seperti yang dilakukan oleh Pramesti (2013) yaitu mengidentifikasi plat 

nomor kendaraan menggunakan ekstraksi gabungan ICZ dan ZCZ dengan 

pengelompokannya menggunakan k-Nearest Neighbours yang 

menghasilkan akurasi sebanyak 98,17 %. Penelitian ini lebih besar 

akurasinya dibandingkan dengan penelitian oleh Lesmana (2012) mengenai 

pengenalan nomor plat kendaraan menggunakan ICZ dengan ekstraksi ciri 

Backpropagation yang hanya menghasilkan akurasi sebanyak 82%.  

3) Dikutip dari sebuah artikel ilmiah yang berjudul Pengenalan Plat Nomor 

Kendaraan Secara Offline dengan Teknik Optimasi Algoritma Genetika. 
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Penelitian ini yang dilakukan oleh Yuli Sun Hariyani, Bambang Hidayat dan 

Iwan Iwut Tirtoasmoro pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah 

proses deteksi dan ekstraksi plat dengan kombinasi deteksi tepi dan 

morfologi citra menghasilkan akurasi sebesar 76,67%. Penelitian yang 

dilakukan dengan ekstraksi pola, ekstraksi ciri grid, ekstraksi ciri grid 

dengan overlapping dan ekstraksi ciri gabungan, maka ekstraksi ciri grid 

yang menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 93,8% pada jumlah grid 16 x 8 

dengan jumlah ciri 128. Hasil akurasi dengan pengklasifikasian KNN 

dengan karakter uji sebesar 90,63% dan menghasilkan 86,46% dengan 

pengklasifikasian JST-Backpropogation. Optimasi pemilihann ciri dan 

klasifikasi dengan KNN  didapat akurasi sebesar 100% mengenali karakter 

uji dengan jumlah ciri berkurang sebesar 48%, sedangkan dengan 

Backpropogation sebesar 95,31%. Pengklasifikasian KNN menghasilkan 

akurasi sebesar 92,31% yang inputnya berupa video dan 89,62% yang 

berupa masukan citra. Pengklasifikasian Backpropogation menghasilkan 

88,46% dan 87,26%. 

4) Penelitian mengenai metode Otsu dilakukan oleh Putra (2004), yang 

berjudul Binerisasi Citra Tangan dengan Metode Otsu. Tujuan penelitian ini 

adalah menentukan ciri-ciri geometri citra tangan yang dapat digunakan 

dalam sistem autentikasi. Hasil penelitian menunjukan metode Otsu mampu 

memberikan hasil citra tangan biner sangat memuaskan dan membuat citra 

biner yang lebih konsisten.  
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5) Vala (2013) mereview metode Otsu pada segmentasi citra menyatakan 

bahwa metode Otsu adalah salah satu metode paling berhasil untuk image 

thresholding karena perhitungannya yang sederhana. Metode Otsu 

segmentasi threshold otomatis berdasarkan pemilihan daerah citra. 

6) Avianto (2016), melakukan penelitian mengenai pengenalan pola karakter 

plat nomor kendaraan menggunakan algoritma momentum Backpropagation 

Neural Network. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengembangkan 

penelitian mengenai kebutuhan sistem identifikasi kendaraan. 

Backpropagation Neural Network tersebut untuk mengenali karakter dari 

citra plat nomor yang sebelumnya sudah tersegmentasi. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 268 dari 276 karakter angka dan huruf dapat dikenali 

dengan tingkat akurasi sebanyak 97,10%.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses pengenalan nomor plat kendaraan menggunakan metode Otsu dan 

klasifikasi KNN pada penelitian ini berbasis proses pengenalan pola dengan 

memanfaatkan vektor biner dengan tanpa pengaruh penententuan nilai batas 

ambang terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasil segmentasi yang lebih 

bagus. Proses pengenalan pola memiliki tahapan-tahapan seperti tahap input 

and sensing citra ke dalam program, tahap pre-processing dengan mengubah 

citra menjadi grayscale dan membersihkan citra dari noise, tahap extraction 

feature dengan menggunakan metode Otsu menjadi citra biner, tahap 

Segmentation yaitu terdiri dari segmentasi baris dan perkarakter, Classification 

dengan metode KNN berdasarkan nilai kedekatan data latih dengan data uji, 

dan post-processing yaitu mengevaluasi keberhasilan dengan menghitung nilai 

akurasinya.  

2. Tingkat akurasi dari pengenalan nomor plat kendaraan dengan menggunakan 

metode Otsu dan klasifikasi KNN yaitu dapat mengenali 82% plat nomor 

kendaraan dari 100 plat nomor data uji, akurasi pengenalan angka 93,75% dan 

akurasi pengenalan huruf sebesar 91,92%. 
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5.2  Saran 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran 

dengan tujuan memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat untuk dibuatnya sistem parkir dengan pengenalan plat nomor 

kendaraan secara otomatis. 

1. Sistem pengenalan plat nomor kendaraan ini diharapkan dikembangkan 

menjadi sebuah sistem informasi parkir yang secara otomatis untuk mengenali 

plat nomor kendaraan. Sistem tersebut terhubung dengan perangkat lain seperti 

kamera CCTV, komputer loket dan lain sebagainya. Hal ini agar implementasi 

dari penelitian ini dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Plat nomor kendaraan berbeda-beda dan keadaan fisik dari plat masih banyak 

yang kurang layak, terutama plat nomor kendaraan motor. Perlu adanya 

standarisasi bentuk plat secara nasional, agar implementasi sistem menjadi 

mudah. Pengenalan plat nomor motor lebih sulit dibandingkan dengan 

pengenalan plat nomor mobil. 

3. Penggunaan metode Otsu masih pada penelitian masih bergantung terhadap 

hasil bentuk input plat nomor kendaraan, sehingga perlu adanya penggunaan 

deteksi tepi untuk mempermudah mengetahui proses bentuk plat. Selain itu, 

pencahayaan pengambilan citra juga akan mempengaruhi hasil segmentasi 

sehingga perlu adanya algoritma untuk mengatur intensitas cahaya citra. 
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