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ABSTRACT 

The Realization of Vehicle License Plate with Image Histogram 

Method and Neural Network Backpropagation 

By 

Muhammad Syuhada 

Vehicle’s license plate character identification system use image 

hystogram method and neural network backpropagation.Currently, 

The registration process in parking’s system is still waste a lot of time. 

With image processing technology with neural network has potentions 

to solve this problem. 

The developed system in image processing stage include, bineritation, 

median filtering, slicing, rezising, hystogram and hystogram to vector 

and also introduce pattern stage using neural network backpropagation 

method. Phase is started with training the characters, i.e. 26 characters 

of letter (A-Z), 10 characters of number (0-9) and 1 empty character 

by using Matlab program.  

This system testing is performe in 2 times, i.e. experiment with use 

data sample of neural network traning and the experiment without 

image data in process of neural network experiment. The result from 

the experiment is found the error is 12% and 40% from test of 50 and 

10 vehicle’s plate images. Respectively. The result is good enough 

and need to improve and also to developed in the future. 

 

Keywords: vehicle’s license plate, hystogram image, neural network 

back propagation, image processing. 



ABSTRAK 

 

REALISASI PENGENALAN PLAT NOMOR KENDARAAN 

DENGAN METODE HISTOGRAM CITRA DAN 

JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION 

 

Oleh 

MUHAMMAD SYUHADA 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang sistem identifikasi karakter tanda 

nomor kendaraan menggunakan Metode Histogram Citra dan Jaringan Syaraf 

Tiruan Backpropagation. Yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini 

adalah masih lamanya proses pencatatan pada sistem parkir yang ada sekarang. 

Dengan teknologi pengolahan citra serta jaringan syaraf tiruan (JST) mempunyai 

potensi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Sistem yang dikembangkan yaitu tahap pengolahan citra meliputi operasi-operasi 

seperti binerisasi, median filtering, slicing, resizing, histogram dan konversi 

histogram kevektor serta tahap pengenalan pola dengan metode JST 

Backpropagation. 

Tahap pengenalan pola JST Backpropagation dimulai dengan terlebih dahulu 

melatih karakter-karakter yang akan dipakai pada tahap pengenalan pola, yaitu: 26 

karakter huruf (A-Z), 10 karakter angka (0-9) dan 1 karakter kosong 

menggunakan program Matlab.  



Pengujian sistem dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pengujian dengan 

menggunakan data sampel pelatihan JST dan pengujian dengan data citra yang 

tidak diikut-sertakan dalam proses pelatihan jaringan. Dari hasil pengujian yang 

didapatkan tingkat kegagalan sistem sebanyak 12% dan 40% dari masing-masing 

pengujian sebanyak 50 dan 10 buah citra plat kendaraan. Hasil yang didapatkan 

ini sudah cukup baik dan perlu dilakukan perbaikan serta pengembangan untuk 

kedepannya. 

 

 

Kata kunci: Tanda Nomor Kendaraan, Histogram Citra, Jaringan Syaraf Tiruan 

Backpropagation,  Pengolahan Citra 
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I . PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer semakin meningkatkan kebutuhan akan 

aplikasi komputer yang mampu mendukung kinerja manusia. Pengolahan 

citra digital (digital image processing) adalah bidang yang berkembang 

sangat pesat sejalan dengan kemajuan teknologi pada industri saat ini. 

Digital image processing dikembangkan dan diaplikasikan dengan tujuan 

memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau 

mesin (dalam hal ini komputer).  

Dengan disiplin ilmu ini manusia mendapatkan kemudahan hidup. Salah 

satunya adalah kebutuhan akan aplikasi yang mampu mengenali plat nomor 

kendaraan bermotor. Nomor polisi kendaraan bermotor merupakan ciri atau 

tanda pengenal dari suatu kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap 

kendaraan bermotor (Semua jenis) memiliki nomor yang berbeda-beda, 

Bahkan setiap daerah memiliki kode nomor polisi yang berbeda-beda. 

Pengenalan nomor polisi yang tercantum pada plat setiap kendaraan  

dilakukan secara manual (dilihat dan dicatat). Hal ini melibatkan petugas 

(manusia), yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam hal pencatatan. 

Saat ini pengambilan data plat kendaraan bermotor untuk kepentingan 

identifikasi dalam sistem perparkiran yang diterapkan di sebagian wilayah di 

Indonesia masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan dilakukan 

dengan cara menuliskan nomor plat ke dalam komputer untuk diproses lalu 
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dicetak dan dihitung waktu parkirnya. Dengan cara ini kemungkinan 

terjadinya kesalahan akibat kelalaian manusia (human error) dalam proses 

memasukkan data masih cukup tinggi, yang tentu saja dapat mempengaruhi 

lamanya proses pelayanan dari sistem parkir yang ada. 

Melalui teknologi pengolahan citra, data berupa gambar plat nomor 

kendaraan bermotor yang mengandung gambar suatu karakter (huruf 

maupun angka) dapat diambil informasinya dan dikonversikan ke dalam 

bentuk teks, Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka 

diperlukan aplikasi sistem identifikasi tanda nomor kendaraan bermotor 

menggunakan teknologi pengolahan citra digital dan jaringan syaraf tiruan, 

karena kedua teknologi tersebut mempunyai potensi untuk memecahkan 

masalah yang ada dalam proses pencatatan sistem perparkiran menggunakan 

kamera. 

Timeline dari penelitian yang berkaitan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian 

No Nama-NPM Tahun Judul Penelitian 

1 Dwi Ferdiana S.T (0415031047) 2011 Sistem deteksi lokasi plat nomor 

kendaraan berbasis pengolahan citra 

menggunakan metode integral 

proyeksi. 

2 Quriz Pucu S.T (0515031030) 2011 Sistem pengenalan plat kendaraan 

otomatis menggunakan metode 

backpropagation jaringan syaraf 

tiruan dengan program matlab 

3 M.Syuhada (0855031025) 2015 Realisasi pengenalan plat nomor 

kendaraan dengan metode histogram 

citra dan jaringan syaraf tiruan 

backpropagation. 
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Dwi Ferdiana melakukan proses deteksi lokasi plat nomor yang dilakukan 

dengan pengolahan citra digital, digunakan untuk memisahkan citra plat 

nomor dengan latar belakang (background). Pengolahan citra disini 

menggunakan metode integral proyeksi, yaitu suatu metode yang dapat 

digunakan untuk mencari suatu daerah atau lokasi dari objek dengan 

memproyeksikan citra secara vertikal dan horizontal. Sehingga dari hasil 

dapat ditentukan batas-batas objek (dalam hal ini plat nomor kendaraan) 

pada citra.Yang dilakukan oleh Quriz Pucu adalah:data berupa gambar plat 

nomor kendaraan bermotor yang mengandung gambar suatu karakter (huruf 

maupun angka) dapat diambil informasinya dan dikonversikan ke dalam 

bentuk teks. Yang dilakukan oleh Muhammad Syuhada adalah : melakukan 

suatu sistem pengenalan plat nomor kendaraan menggunakan metode 

jaringan syaraf tiruan dengan program matlab, data berupa gambar yang 

mengandung plat nomor kendaraan bermotor melalui kamera gambar 

diambil dan dapat diambil informasinya serta dikonversikan ke dalam 

bentuk gambar yang lebih rinci yaitu dalam bentuk teks. 

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan aplikasi 

sistem identifikasi tanda nomor kendaraan bermotor menggunakan teknologi 

pengolahan citra digital dan jaringan syaraf tiruan. Karena kedua teknologi 

tersebut mempunyai potensi untuk memecahkan masalah yang ada dalam 

proses pencatatan sistem perparkiran saat ini. 
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1.2    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi komputer (software) 

yang dapat mengenali pola gambar plat kendaraan dan menterjemahkan 

dalam bentuk taks. 

 

1.3    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat 

dibuat berhubungan dengan penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana mengubah data gambar menjadi data teks menggunakan 

metode histogram citra dan jaringan syaraf tiruan backpropragation. 

2. Menganalisis hasil identifikasi yang telah didapat untuk melihat tingkat 

akurasi dan kecepatan proses pengolahan datanya. 

 

1.4    Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan terhadap masalah yang akan 

dibahas, yaitu: 

1. Jenis tulisan  (font) plat kendaraan bermotor yang digunakan untuk 

penelitian hanya jenis ukuran dan warna tulisan standar yang digunakan 

pada plat kendaraan bermotor  di Indonesia. 

2. Kamera yang digunakan untuk pengambilan gambar adalah kamera 

digital biasa. 
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3. Plat nomor kendaraan hanya dikhususkan untuk wilayah Bandar 

Lampung dan sebagaian wilayah di Indonesia. 

4. Citra plat yang berwarna dasar hitam dan tulisan berwarna putih serta 

beberapa warna plat yang lain. 

5. Tidak membuat sistem pengcroppingan data secara otomatis. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

memperbaiki serta meningkatkan efektifitas kinerja dari sistem identifikasi 

plat nomor kendaraan dengan mongoptimalkan waktu pengidentifikasian 

dan mengurangi kesalahan pencatatan akibat human error. 

 

1.6    Hipotesis 

Sistem mampu mengenali citra plat nomer kendaraan dan menampilkan 

dalam bentuk teks dengan waktu pemrosesan dan tingkat akurasi yang lebih 

baik. Karena penelitian sebelumnya menggunakan data yang disimpan 

dalam komputer, Sehingga menyebabkan proses pelatihan menjadi lama dan 

nilai error besar. Diharapkan dengan adanya metode pengolahan citra yang 

langsung menggunakan kamera, menjadi lebih cepat dan nilai error menjadi 

kecil. 
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1.7    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah:  

I. PENDAHULUAN 

Dalam  bab  ini  diuraikan  tentang  latar  belakang,  rumusan  masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai sejarah, spesifikasi teknis plat kendaraan 

bermotor dan teori pengolahancitra digital, pengenalan pola serta proses 

pelatihan jaringan syaraf tiruan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai bagaimana metode pengerjaan tugas akhir ini 

dilakukan dan langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil pengujian serta pembahasan kinerja sistem 

pendeteksian plat kendaraan bermotor yang telah dibuat. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang 

telah didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

 

II. TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1   Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 

Plat nomor atau nomor polisi (Nopol) atau sering disebut juga dengan Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), adalah plat aluminium tanda 

kendaraan bermotor di indonesia yang sudah didaftarkan pada kantor 

bersama samsat. Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap) adalah 

suatu sistem administrasi yang dibuat untuk memperlancar dan 

mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya 

diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah  dalam 

pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem 

kerja sama secara terpadu antara polri, dinas pendapatan provinsi dan PT. 

Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan 

Tanda Nomor Kendaraan yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas 

negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) biaya balik nama 

kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 

(SWDKLJJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor 

Bersama Samsat”. 

Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penerbitan STNK. Dinas pendapatan 

propinsi menetapkan besarnya Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendraan Bermotor (BBN-KB) sedangkan PT. Jasa Raharja 
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mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) 

lokasi kantor bersama samsat umumnya berada di lingkungan polri 

setempat, atau dilingkungan Satlantas atau Ditlantas Polda setempat. Samsat 

ada dimasing-masing provinsi serta memiliki unit pelayanan disetiap 

kabupaten atau kota. 

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan 

bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan 

setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan 

sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor. Untuk wilayah DKI Jakarta: 

a. 1 - 2999, 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang. 

b. 3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.  

c.    Mulai Februari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode 

T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3. 

d. Mulai awal 2011 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) 

telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3. 

e.    Mulai November 2012 nomor kendaraan untuk Jakarta Utara (berkode 

U) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3. 

f.    Mulai April 2014 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) 

telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4. 

g. 7000 - 7999, dialokasikan untuk bus. 

h. 9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus
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Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, 

maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah 

dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A - Z di belakang 

angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal 

kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 

huruf seri di belakang angka pendaftaran. Khusus untuk Jabodetabek; 

Bogor(F), Bandung(D), MedanatauSumatera Utara bagian Timur (BK), 

Semarang(H), Surakarta(AD), Malang(N), Kalimantan Selatan(DA), 

Kediri(AG), dan Sumatera Selatan(BG), dapat menggunakan hingga 3 huruf 

seri di belakang angka pendaftaran,  sesuai kategori atau dengan permintaan 

khusus. 

 

 

2.2    Sejarah TNKB 

Plat nomor usianya sama dengan mobil dan muncul saat periode awal 

transisi dari kendaraan berkuda,yaitu antara  1890 hingga 1910. Negara 

bagian New York di Amerika serikat mengharuskan penggunaan plat nomor 

tidak dikeluarkan pemerintah dan di banyak wilayah Amerika para 

pengendara diharuskan membuat plat nomor sendiri. 

 

2.3    Spesifikasi Teknis 

Tanda nomor kendaraan bermotor berbentuk plat almunium dengan catakan 

tulisan dua baris. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jabodetabek
http://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/Medan
http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
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a) baris pertama menunjukkan kode wilayah (huruf) nomor polisi (angka)   

dan  kode atau seri akhir wilayah (huruf). 

b)  Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku. 

Bahan baku TNKB adalah almunium dengan ketebalan 1 mm.Ukuran 

TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250 x 105 mm
2
, 

sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395 x 135 

mm
2
. Terdapat catakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang 

nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku. 

Pada sudut kanan dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security 

mark) cetakan lambang polisi lalu lintas sedangkan pada sisi sebelah kanan 

dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan “DITLANTAS POLRI” 

(Derektorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten 

pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI. 

2.4    Spesifikasi Teknis Baru 

Mabes Polri terhitung mulai april 2011 mengganti desain plat nomor 

kendaraan. Ukuran lebih panjang 5 centimeter dari pada plat nomor 

sebelumnya. Perubahan ukuran plat dilakukan karena ada penambahan 

menjadi tiga huruf di belakang nomor, sementara sebelumnya hanya dua 

huruf. Perubahan ini  membuat angka dan huruf pada plat nomortidak 

berdesakan, jarak antara nomor dan huruf pada plat lebih luas sehingga 

mudah terbaca.Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada tampilan. Plat 

TNKB baru memiliki lis putih di sekeliling plat. Antara nomor TNKB 

dengan masa berlaku TNKB, tidak diberi pembatas lis putih. Namun seperti 
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plat nomor lama, di plat ada 2 baris yaitu baris pertama yang menunjukkan 

kode wilayahkendaraan, nomorpolisi dan kode seri akhir wilayah. Baris 

kedua menunjukkan masa berlaku plat nomor. Ukuran TNKB untuk 

kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, 

sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm 

dengan lebar 135 mm. Sementara ini, plat resmi yang lama masih berlaku. 

  

2.5    Warna 

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a)   Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan 

tulisan berwarna putih. 

b)    Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan 

berwarna  hitam. 

c)   Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan 

tulisan berwarna putih. 

d) Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih 

atau merah dengan tulisan berwarna hitam. 

e) Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: 

warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima 

angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format 

sub-bagian. 
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f) Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) 

yang mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk (berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh 

dioperasionalkan atau dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna 

dasar hijau dengan tulisan hitam. 

 

2.6    Pengolahan Citra 

Citra adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua 

dimensi yang kontinyu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling 

sebagai fungsi dua variabel, f(x,y),dimana x dan y adalah kordinat spesial 

sedangkan nilai f(x,y) adalah intensitas citra pada koordinat tersebut. 

Teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan warna pada citra 

digital berdasarkan pada penelitian bahwa sebuah warna merupakan 

kombinasi dari tiga warna dasar, yaitu merah, hijau dan biru. 

(Red,Green,Blue-RGB).Gonzalez (2002) menyatakan bahwa kata citra atau 

yang sering kita kenal dengan kata “gambar” dapat diartikan sebagai suatu 

fungsi intensitas cahaya dua dimensi, yang dinyatakan oleh f(x,y), di mana 

nilai atau amplitudo dari f pada koordinat spasial (x,y) menyatakan intensitas 

(kecerahan) citra pada titik tersebut.Agar citra yang mengalami gangguan 

mudah diinterpretasi (baik oleh manusia maupun mesin), maka citra tersebut 

perlu dimanipulasi menjadi citra lain  yang kualitasnya lebih baik. Bidang 

studi yang menyangkut hal ini adalah pengolahan citra (image processing). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Pengolahan citra adalah ilmu untuk memanipulasi gambar, yang melingkupi 

teknik-teknik untuk memperbaiki atau mengurangi kualitas gambar, 

menampilkan bagian tertentu dari gambar, membuat sebuah gambar yang 

baru dari beberapa bagian gambar yang sudah ada, dan beberapa teknik 

manipulasi gambar lainnya, pemrosesan citra, khususnya dengan 

menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Gambar 

2.1 merupakan contoh pengolaan citra. Pada Gambar 2.1a memperlihatkan 

citra burung nuri yang agak gelap. Setelah dilakukan perbaikan kontras, citra 

burung nuri menjadi lebih terang seperti yang terlihat pada Gambar 2.1b 

 

 

 

(a) Gambar asli gelap  (b) Gambar terang setelah perbaikan kontras  

Gambar  2.1. Pengolahan Citra 

 

(a) (b) 
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2.7 Jenis-jenis Citra 

Beberapa operasisebuah citra kaya akan informasi, namun sering kali citra 

yang kita miliki mengalami penurunan mutu (degradasi), misalnya 

mengandung cacat atau derau (noise), warnanya terlalu kontras, atau 

kuranga tajam, kabur (blurring), dan sebagainya. Citra yang semacam ini 

lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra 

tersebut menjadi berkurang. 

Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasikan (baik oleh 

mesin maupun manusia), maka citra tersebut perlu dimanipulasi agar 

informasi pada citra kembali utuh bahkan lebih baik. Proses manipulasi citra 

menggunakan komputer ini disebut pengolahan citra. 

Pengolahan citra digital adalah salah satu bentuk pemrosesan informasi 

dengan masukan berupa citra (image) dan keluaran yang juga berupa citra 

atau dapat juga bagian dari citra tersebut. Tujuan dari pemrosesan ini adalah 

memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau 

mesin komputer. Operasi-operasi pada pengolahan citra digital secara umum 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Perbaikan kualitas citra (image enhancement), contohnya perbaikan    

kontras gelap/terang, penajaman (sharpening), dan perbaikan tepian 

objek (edge enhancement) 

b. Restorasi citra (image restoration), contohnya penghilangan kesamaran 

(deblurring) 
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c.    Pengoprasian citra (image compression) 

d. Segmentasi citra (image segmentation) 

e.    Analisa citra (image analysis), contohnya pendeteksian tepi objek 

(edge enhancement) dan ekstraksi batas (boundary) 

f.    Rekonstruksi citra (image recronstruction) 

Beberapa pengolahan citra digital yang digunakan yaitu : 

1. Pembacaan Image 

Pembacaan image yang dibahas adalah pembacaan image menggunakan 

komputer. Gambar digital pertama kali diproduksi oleh kabel sistem 

transmisi Bartlane, pada tahun 1920. Kemudian dikembangkan oleh 2 

penemu dari inggris, Harry G. Bratholomew dan Maynard D. Mcfarlane. 

Prosesnya sendiri terdiri dari “serangkaian negatif pada seng piring yang 

terbuka untuk jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan 

kepadatan yang berbeda-beda.” Kabel Bartlane sistem transmisi gambar 

yang dihasilkan pada kedua transmitter dan receiver yang mengakhiri 

data  menekan kartu atau tape yang diciptakan sebagai gambar.Pada saat 

itu, diperoleh potongan waktu pengiriman data dari 1 minggu menjadi 

hanya kurang dari 3 jam. Foto tersebut dikirim dalam bentuk kode 

digital, selanjutnya diubah kembali oleh suatu printer telegraph pada sisi 

penerima. Masalah yang muncul pada saat itu berkisar pada teknik 

transmisi data secara digital serta teknik reproduksi pada sisi penerima 

untuk mendapatkan satu resolusi gambar yang baik.  
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Perkembangan secara pesat baru tercatat pada sekitar tahun 1960. Pada 

saat itu, pertama kali ditemukannya peralatan yang menghasilkan 

gambar digital secara realtime yaitu radiografi digital fluoroscopic pada 

saat itu, teknologi komputer juga telah dianggap memenuhi suatu 

kecepatan proses serta kapasitas memori yang dibutuhkan oleh berbagai 

algoritma pengolahan citra. Hingga sekarang, kemajuan teknologi 

menjadikan kebutuhan akan digitalisasi gambar hampir berlaku untuk 

setiap orang yang hidup di Bumi ini. 

2. Media Penyimpanan 

Gambar dalam bentuk hardcopy memerlukan media penyimpanan yang 

luas dan membutuhkan waktu tenaga dan biaya lebih banyak daripada 

penyimpanan gambar dalam bentuk softcopy. Komputer dengan 

kapasitas memori 500 Gb dapat menampung lebih dari 500.000 gambar 

dengan asumsi setiap gambar memiliki ukuran data 1 Mb. Bandingkan 

jika semua gambar tersebut berupa hardcopy, maka akan diperlukan 

ruang penyimpanan yang sangat luas dan rentan terjadi kerusakan. 

 

3. Backup data 

Salah satu alasan manusia untuk melakukan digitalisasi gambar adalah 

untuk mem-backup data mereka. Backup data dapat dijadikan bukti 

penguat kepemilikan dan bukti-bukti penting lainnya, apabila terjadi 

kehilangan data atau gambar. 
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4. Pengolahan gambar 

Manipulasi gambar sudah menjadi kebutuhan hidup di zaman sekarang. 

Hampir semua gambar yang berada di layar monitor komputer 

merupakan hasil dari pengolahan citra/gambar. Di dalam semua 

khazanah keilmuan, pengolahan citra memiliki peran yang besar. 

Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran, pengolahan citra digunakan 

untuk mendeteksi jenis penyakit organ dalam, seperti jantung (EKG), 

scanning otak, pencarian tulang yang patah (Rontgent), pengecekan janin 

(USG), dan lainnya. Dalam bidang pertanian, pengolahan citra juga 

memiliki peran-peran penting seperti dalam pendeteksian hama dan 

penyakit,  kesuburan tanah, dan lainnya. 

 

5. Pengiriman data 

Pengiriman data menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting bagi 

kehidupan manusia. Saat ini dengan digitalisasi gambar, kita dapat 

melakukan pengiriman gambar apapun, kepada siapapun, dan kapanpun 

dengan cepat dan murah, dengan ketentuan terdapat akses jaringan 

komunikasi dan alamat yang tepat. Sehingga orang-orang dapat saling 

berbagi gambar untuk menunjukan kebahagiaan, saling bertukar kabar, 

dan sebagainya.  

Secara urutan digitalisasi gambar  adalah sebagai berikut : 

a. Media pengambilan gambar 
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Diperlukan untuk mengambil objek gambar secara langsung. Setelah 

gambar diambil, kemudan disimpan dalam format yang bisa dibaca oleh 

komputer dan media pengolahan citra lainnya. Contoh : kamera digital, 

scanner, kamera handphone, dan lainnya. 

 

b.  Media koneksi 

Media koneksi diperlukan untuk melakukan pengiriman gambar digital 

dari media pengambilan gambar ke dalam komputer. Contoh media 

koneksi: USB flshdisk, kabel USB, bluethooth, Infrared, dan lain 

sebaginya. 

 

c. Media komputer 

Media komputer diperlukan untuk berbagai kegiatan dalam rangka 

mempermudah urusan manusia. Secara khusus dalam pembacaan image, 

komputer memiliki peran sentral sebagai media penyimpanan, 

penampilan, dan pengolahan citra. Meskipun, saat ini banyak 

dikembangkan media aplikasi pengolahan citra dalam format handphone 

atau smartphone, tetapi komputer (PC dan laptop) memiliki keunggulan 

yang tidak tergantikan, yaitu semua pengembangan aplikasi pengolahan 

citra dilakukan oleh komputer. 

Pembacaan file gambar pada komputer sangat berkaitan dengan format 

penyimpanan file gambar. Format penyimpanan file gambar secara umum 
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dibagi menjadi dua, yaitu format untuk citra bitmap dan format untuk citra 

vector. 

 

6. Format file citra bitmap 

Citra bitmap menyimpan data kode citra secara digital dan lengkap (cara 

penyimpanannya per piksel). Citra bitmap direpresentasikan dalam bentuk 

matrik nilai piksel citra baik dalam bentuk nilai integer, biner atau system 

bilangan lainnya. Kelebihan dari format ini adalah manipulasi warna lebih 

mudah dilakukan. Kemudian format ini mampu menunjukan kehalus gradasi 

bayangan dan warna dari sebuah gambar. Dengan kelebihan seperti dijelaskan 

di atas, maka  format ini sangat sesuai untuk menyimpan gambar dengan 

perpaduan gradasi warna yang rumit, seperti foto dan lukisan digital.  

Kelemahan dari format ini adalah kualitas yang menurun ketika gambar 

diperbesar. Ketika sebuah gambar dengan format ini diperbesar maka akan 

tampak pecah. Kemudian kelemahan yang lain adalah lebih sulit dalam 

mengubah bentuk objek gambar. 

JPEG (adalah jenis format penyimpanan yang paling banyak digunakan. Hal 

ini dikarenakan format ini mampu menyimpan data gambar dengan tingkat 

gradasi warna yang tinggi. Selain JPG, format yang sering digunakan dalam 

penyimpanan gambar adalah PNG (ping). Hal ini karena dalam dapat 

melakukan pemampatan data tanpa menghilangkan kualitas gambar.  
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Format gambar bitmapacapkali di dapat dari penyimpanan scanner, kamera 

digital, dan lainnya. Beberapa format yang bisaanya digunakan dalam 

pengolahan citra secara umum dapat dilihat pada table 2.1. di bawah ini  : 

Table 2.1. Format penyimpanan image bitmap pada komputer. 

Nama format Ekstensi Keterangan 

Microsoft Words Bitmap 

Format 

.bmp 

Format umum yang 

dikembangkan oleh Microsoft 

untuk menyimpan citra bitmap 

Compuserve Graphics 

Interface Format 

.gif 

Graphics Interface Format 

merupakan format yang 

memungkinkan pemampatan 

data hingga 50%. Cocok untuk 

citra yang memiliki area yang 

cukup besar dengan warna yang 

sama. 

Aldus Tagged Image File 

Format 

.tif, .tiff 

Tagged Image File Format 

merupakan format citra yang 

mula-mula dibuat oleh Aldus. 

Kemudian, dikembangkan oleh 

Microsoft dan terakhir oleh 

Adobe. 
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Word Perfect Graphics 

Format 

.wpg 

Format vector yang  juga 

mendukung citra bitmap 

GEM Image Format .img 

Format bitmap yang 

dikembangkan untuk riset digital 

di lingkungan GEM 

ZsoftPengolahan Citra 

Painbrush Format 

.pcx 

Dirancang untuk menyimpan 

citra layar dan merupakan 

format bitmap yang didukung 

luas 

Microsoft Paint Bitmap 

Format 

.msp 

Secara fungsional mirip dengan 

IMG dan PCX, tapi kurang 

popular 

AT & T Targa format .tga 

Format untuk 16-bit dan 24-bit 

citra warna penuh, diciptakan 

untuk sistem truevision 

Apple Mac Paint Format .pntg 

Format asli dari Macintosh 

Macpaint program 

Sun Microsystem Raster 

Format 

.ras 

Format bitmap asli yang 

digunakan pada  sun SPARCS 

X Windows X-11 Bitmap 

Format 

.xbm 

Format umum untuk menyimpan 

citra bitmap yang dikembangkan 

untuk X Windows 
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Joint Photographic Expert 

Group 

.jpg, 

.jpeg 

Joint Photographics Expert 

Group adalah format citra yang 

dirancang agar bias 

memampatkan data dengan rasio 

1:16 

Portable Network Graphics .png 

Portable Network Graphics 

biasa dibaca „ping‟. Asal 

mulanya dikembangkan sebagai 

pengganti format GIF karena 

adanya penerapan lisensi GIF. 

Mendukung pemampatan data 

tanpa menghilangkan informasi 

aslinya. 

 

7. Format file citra vector 

Citra vector dihasilkan tidak berdasarkan piksel, tetapi perhitungan matematis, 

yaitu data tersimpan dalam bentuk vector posisi, di mana yang tersimpan 

hanya informasi vector posisi dalam bentuk sebuah fungsi.  

Secara umum kelebihan dan kekuarangan file vector berbanding terbalik 

dengan format penyimpanan bitmap. Kelabihan format ini adalah tidak 

mengubah kualitas gambar ketika diperbesar ataupun diperkecil. Sedangkan  

kelemahannya adalah kesulitan dalam memanipulasi warna. 
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Terdapat beberapa jenis citra yang umum digunakan dalam pengolahan citra, 

yaitu: 

 

a.  Citra Biner 

Citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan 

nilai pixel yaitu hitam dan putih. Citra biner juga disebut sebagai citra B 

&W (black and white) atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit 

untuk mewakili nilai setiap pixel dari citra biner. Citra biner seringkali 

muncul sebagai hasil dari proses pengolahan seperti segmentasi, 

pengambangan, morfologi ataupun dithering 

 

b.  Citra Grayscale 

Menurut Dharma Putra (2010) citra grayscale merupakan citra digital 

yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pixel-nya, dengan kata 

lain nilai pada bagian RED=GREEN=BLUE. Nilai tersebut digunakan 

untuk menunjukkan tingkat intensitas. Warna yang dimiliki adalah 

warna dari hitam, keabuan dan putih. Tingkat keabuan di sini merupakan 

warna abu dengan berbagai tingkatan dari hitam hingga mendekati putih.  

 

c. Citra Warna 

Citra warna yaitu citra yang nilai pixelnya mempresentasikan warna 

tertentu. Banyaknya warna yang mungkin digunakan bergantung pada 

kedalaman pixel citra yang bersaangkutan. Citra warna dipresentasikan 
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dalam beberapa kanal yang menyatakan komponen-komponen warna 

penyusunnya. Banyaknya kanal yang digunakan bergantung pada model 

warna yang digunakan pada citra tersebut. Intensitas warna suatu titik 

pada citra warna merupakan kombinasi dari tiga intensitas derajat 

keabuan, yaitu  merah, hijau dan biru. 

 

2.8    Metode-Metode Pengolahan Citra Digital 

Adapun metode pengolahan citra digital yang digunakan pada penelitian ini  

adalah binerisasi, slicing, cropping, inverting, dilasi, resizing dan histogram 

citra. 

1. Binerisasi Citra 

Binerisasi citra adalah salah satu proses penting yang biasanya 

dilakukan dalam pengolahan citra. Binerisasicitra merupakan proses 

merubah citra ke dalam bentuk biner (0 atau 1). Proses ini menyebabkan 

citra hanya memiliki 2 warna yaitu hitam dan putih. 

 

 

2. Slicing 

Slicing merupakan proses pemotongan sebuah citra menjadi beberapa 

bagian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada penelitian 

ini, fungsi slicing yaitu untuk memisahkan file citra plat nomor hasil 
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binerisasi yang terdiri atas 8 karakter (4 karakter angka dan 4 karakter 

huruf) menjadi satu file citra yang hanya satu buah karakter terpisah. 

 

3. Croping 

Croping diperlukan untuk memilih gambar secara efisien dan fleksibel 

(tergantung kebutuhan dari user). Sehingga dapat dilakukan pemilihan 

gambar l yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan user. Crop 

digunakan untuk mengambil sebagian persegi panjang dari suatu gambar 

pada aplikasi pengolahan citra, fungsi yang digunakan bervariasi, ada 

yang disimbolkan dengan gambar, ada juga melalui perintah pada 

workspace. Apapun itu, perintah atau fungsi cropmenerima dua argumen 

utama : 

1. Gambar yang akan dipotong 

2. Koordinat persegi panjang yang mendefinisikan area yang di crop 

Penggunaan  fungsi crop tanpa menentukan nilai persegi panjang wilayah 

yang dicrop, dapat menentukan besar persegi panjang wilayah yang akan 

dicrop secara interaktif. Dalam hal ini, kursor berubah menjadi bidik ketika 

berada di atas gambar. Posisi bidik melalui sudut wilayah gambar yang akan 

dicrop kemudian secara bersamaan tekan dan tahan tombol kiri mouse.  

Apabila ditarik garis bidik di atas gambar yang Anda tentukan wilayah persegi 

panjangnya, fungsi crop akan menarik persegi panjang di sekitar area yang 

dipilih. Kemudian  daerah (gambar) baru yang telah  daerah yang dipilih akan 

tertampilkan setelah kursor dilepaskan. Fungsi crop biasanya ditampilkan 
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dalam jendela gambar dan menunggu untuk dilakukan penggambaran atau 

penarikan bidik berbentuk persegi panjang pada gambar. Dalam gambar, 

persegi panjang yang dipilih akan ditampilkan dalam warna yang berbeda. 

 

(a)Citra asli, (b)Citra grayecale, (c)Citra median filter, (d)Citra mean filter 3x3 

Gambar 2.2 Cropping Citra 

 

 

 

 

4.    Inverting 

Inverting image adalah mengubah nilai grayscale tiap-tiap piksel citra 

menjadi nilai inversnya atau kebalikannya. Misalnya piksel yang aslinya 

gelap menjadi citra terang, dan sebaliknya. 

citra asli RGB

 

 

citra syuhada grayecale

citra syuhada dengan median filter

citra syuhada dengan mean filter 3x3
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5.   Dilasi 

Dilasi adalah operasi perubahan bentuk  yang akan menambahkan pixel 

pada batas antar objek dalam suatu citra digital. Atau secara rinci Dilasi 

merupakan suatu proses menambahkan piksel pada batasan dari objek 

dalam suatu image sehingga nantinya apabila dilakukan operasi ini maka 

image hasilnya lebih besar ukurannya dibandingkan dengan image aslin. 

 

6.   Resizing 

Dalam bahasa yang paling sederhana resize berarti mengubah resolusi atau 

ukuran horizontal dan vertikal suatu citra (gambar). Anda dapat membatasi 

dan atau meninggikan serta melebarkan citra yang sudah tertampilkan. 

Pasokan maksimal, terdapat pada  pixel, untuk satu atau kedua dimensi. 

Seperti tercantum dalam preferensi , aspek rasio (Aspek rasio adalah rasio 

panjang dan lebar sebuah foto. Jika panjang dan lebar foto sama, maka 

aspek rasionya 1:1) gambar itu dipertahankan. Jika Anda membatasi 

kedua tinggi dan lebar, beberapa aplikasi pengolahan citra akan 

mempertahankan aspek rasio dengan menggunakan maksimum yang 

ditetapkan untuk satu dimensi dan sesuatu yang kurang maksimal untuk 

dimensi lainnya. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir besar image, 

sehingga process dapat berjalan dengan baik dan cepat.  

Pada dasarnya resize image hanya ada dua, yaitu memperbesar dan 

memperkecil citra. Dalam perbesaran citra, maka akan dilakukan dengan 
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membuat setiap piksel menjadi beberapa piksel. Gambar 2.3. memberikan 

contoh cara memperbesar citra. 

 

 

Gambar 2.3. Cara memperbesar citra. 

Pada contoh di atas pembesaran pada arah vertikal dan horizontal sebesar 

2 kali. Ada juga perbesaran citra yang berbeda antara vertical dan 

horizontalnya. Jadi tergantung algoritma yang digunakan untuk mengatur 

perbesaran citra tersebut. Secara prinsip, pengecilan citra berarti 

mengurangi jumlah piksel. Algoritma yang digunakan untuk mewujudkan 

perbesaran citra dapat digunakan untuk melakukan pengecilan citra 

dengan mengganti nilai pembanding menjadi nilai pecahan seperti 1/2, ¼, 

1/8, dan seterusnya. 

 

7.   Histogram citra 

Histogram citra adalah grafik yang menggambarkanpenyebaran nilai-nilai 

intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari 

sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan(relative) dari 

intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkanbanyak 
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hal tentang kecerahan (brightness) dan kontras (contrast) dari 

sebuahgambar. Karena itu histogram adalah alat bantu yang berharga 

dalam pekerjaanpengolahan citra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Metode yang digunakan dalam histogram : 

 

1. Mengubah nilai tingkat keabuan (grey level value) pixel tertentu tanpa 

memperhatikan lokasinya dalam citra. 

2. Hasil perbaikan kualitas yang diperoleh bergantung pada citra aslinya. 

3. Termasuk proses Contrast Stretching. 

Kontras sebaran terang (lightness) dan gelap (darkness). Proses ini bertujuan 

untuk mengatasi kekurangan cahaya (gelap) atau sebaliknya kelebihan cahaya 

(terang) pada saat pengambilan citra caranya dengan memperluas sebara nnilai 

keabuan pixel. Tanpak pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4.Contrast Stretching 
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Jenis kontras: 

 

 

 

 
Gambar 2.5. Jenis contrast  

 

Gambar 2.6. Fungsi s=T(r) 

Mengubah kontras dari suatuimage dengan cara mengubahgreylevel piksel-

piksel pada citramenurut fungsi s = T(r) tertentu 

›.r1 ≤ r2, s1 ≤ s2 
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›.r1 = r2, s1 = s2 → tidak adaperubahan 

›.r1 = r2, s1 = 0, s2 = 255 → tresholding menjadi citra binerdengan ambang r1 

Citra masukan yang greylevel-nyatidak penuh dari 0 – 255 (low constrast) 

diubah menjadi citrayang greylevel-nya berkisar dari 0– 255 (high contrast). 

Kita dapat lihat pada (gambar 2.6) 

 

(a) Sebelum    (b) Sesudah 

Gambar 2.7.Contoh contrast stretching 

Melalui histogram citra, diketahui bahwa pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 

serta Gambar 2.6 adalah: 

1. Gambar gelap: histogram cenderung ke sebelah kiri. 

2. Gambar terang: histogram cenderung ke sebelah kanan. 

3. Gambar low contrast: histogram mengumpul di suatu tempat. 

4. Gambar high contrast: histogram merata di semua tempat. 

5. Histogram processing: mengubah bentuk histogram agar pemetaan 

greylevel pada citra juga berubah. 
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2.9   Pengenalan Pola 
 

Sebuah pola adalah setiap antar hubungan data (analog atau digital), kejadian 

atau konsep yang dapat dibedakan. Pengenalan pola merupakan bidang dalam 

pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai tindakan mengambil data 

mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data. Dengan demikian, 

pengenalan pola merupakan himpunan kaidah bagi pembelajaran (supervised 

learning). 

Ada beberapa definisi lain tentang pengenalan pola, di antaranya: 

1. Penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau 

beberapa kategori.  

2. Pengetahuan yang menitik beratkan pada deskripsi dan klasifikasi 

(pengenalan) dari suatu pengukuran.  

3. Suatu pengenalan secara otomatis suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, 

susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pengenalan pola dapat didefinisikan 

sebagai cabang kecerdasan yang menitik-beratkan pada metode 

pengklasifikasian objek ke dalam klas-klas tertentu untuk menyelesaikan 

masalah tertentu. Salah satu aplikasinya adalah pengenalan suara, klasifikasi 

teks dokumen dalam kategori, pengenalan tulisan tangan, pengenalan kode 

pos secara otomatis pada sampul surat, atau sistem pengenalan wajah manusia 

dan pengenalan plat nomor kendaraan. Aplikasi ini kebanyakan menggunakan 

analisis citra bagi pengenalan pola yang berkenaan dengan citra digital sebagai 

input ke dalam sistem pengenalan pola. 
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2.10  Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan (JST) atau juga disebut simulated neural network (SNN), 

atau umumnya hanya disebut neural network (NN)), adalah jaringan dari 

sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf 

manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya 

untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal 

yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah sebuah 

alat pemodelan  data statistik non-linier. JST dapat digunakan untuk 

memodelkan hubungan yang kompleks antara masukan dan keluaran untuk 

menemukan pola-pola pada data. Menurut Jong Jek Siang (2009) JST 

dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf  biologi, 

dengan asumsi bahwa: 

1. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron); 

2. Sinyal dikirimkan diantara neuron-neuron melalui penghubung-

penghubung; 

3. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau 

memperlemah sinyal; 

4. Untuk menentukan keluaran, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi 

(biasanya bukan fungsi linear) yang dikenakan pada jumlahan masukan 

yang diterima. Besarnya keluaran ini selanjutnya dibandingkan dengan 

suatu batas ambang. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_saraf_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_saraf_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistik
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Dalam bukunya, Jong Jek Siang juga menuliskan bahwa jaringan syaraf tiruan 

(JST) ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, pola hubungan antar neuron (disebut 

arsitektur jaringan). Kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut 

metode training atau belajar algoritma). Dan fungsi aktivasi. Secara sederhana, 

jaringan syaraf tiruan diilustrasikan seperti pada Gambar 2.8 

 

Gambar 2.8. Arsitektur jaringan syaraf tiruan 

Berdasarkan Gambar 2.8 y menerima masukan dari neuron x1, x2, dan x3 dengan 

bobot hubungan w1, w2, dan w3. Ketiga impuls neuron yang ada dijumlahkan. 

 net = x1 w1 + x2 w2 + x3 w3 

Besarnya impuls yang diterima oleh y mengikuti fungsi aktivasi y = f(net). 

Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai 

fungsi aktivasi (keluaran model jaringan) juga dapat dipakai sebagai dasar untuk 

merubah bobot (Jong Jek Siang,2009). 

 

 

 

x1 

x2 

x3 

w3 

w1 

w2 y 
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2.11 Model Neuron 

Jong Jek Siang (2009) mengatakan bahwa neuron adalah unit pemroses 

informasi yang menjadi dasar dalam pengoperasian jaringan syaraf tiruan. Neuron 

terdiri dari tiga elemen pembentuk: 

1. Himpunan unit-unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi. Jalur-jalur 

tersebut memiliki bobotataukekuatan yang berbeda-beda. Bobot yang bernilai 

positif akan memperkuat sinyal dan yang bernilai negatif akan memperlemah 

sinyal yang dibawanya. Jumlah, struktur dan pola hubungan antar unit-unit 

tersebut akan membentuk arsitektur jaringan (dan juga model jaringan yang 

terbentuk). 

2. Suatu unit penjumlah yang akan menjumlahkan masukan-masukan sinyal 

yang sudah dikalikan dengan bobotnya. Misalkan x1, x2, … , xm adalah unit-

unit masukan dan wj1, wj2, … , wjm  adalah bobot penghubung dari unit-unit 

tersebut ke unit keluaran yj, maka unit penjumlah akan memberikan keluaran 

sebesar uj= x1 wj1+ x2 wj2+ … + xm wjm. 

3. Fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah sinyal dari masukan neuron 

akan diteruskan ke neuron lain atau tidak. 

Fungsi aktivasi akan dijelaskan lebih rinci pada subbab berikutnya. 
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2.12  Arsitektur 

Kita dapat mengetahui bagaimana arsitektur dalam jaringan syaraf tiruan, dan ada 

beberapa contoh yang ada tinggal kebutuhan apa yang hendak kita pakai, 

demikian adalah yang dibutuhkan. 

 

2.12.1  Arsitektur Jaringan 

Ada beberapa arsitektur jaringan yang sering dipakai dalam jaringan syaraf tiruan. 

Menurut Jong Jek Siang beberapa diantaranya adalah: 

1. Jaringan Lapisan Tunggal (Single Layer Network) 

Jaringan lapisan tunggal seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9. Dalam jaringan 

ini, sekumpulan masukan neuron dihubungkan langsung dengan sekumpulan 

keluarannya. Dalam beberapa model (misal perceptron), hanya ada sebuah 

unit neuron keluaran.  

 

Gambar 2.9. Arsitektur single layer network 
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Gambar 2.9. menunjukkan arsitektur jaringan dengan n unit masukan (x1, x2, … , 

xn) dan m buah unit keluaran (y1, y2, … , ym). 

 

2. Jaringan Lapisan Jamak (Multi Layer Network) 

Jaringan lapisan jamak merupakan perluasan dari lapisan tunggal. Dalam 

jaringan ini, selain unit masukan dan keluaran, ada unit-unit lain (sering 

disebut lapisan tersembunyi atau hidden layer). Dimungkinkan pula ada 

beberapa lapisan tersembunyi. Sama seperti pada unit masukan dan keluaran, 

unit-unit dalam satu lapisan tidak saling berhubungan.  

Gambar 2.10. menunjukkan arsitektur jaringan multilayer. 

 

Gambar 2.10. Arsitektur multi layer network 

3. Jaringan Reccurent 

Model jaringan recurrent mirip dengan jaringan lapisan tunggal ataupun 

jamak. Hanya saja, ada neuron keluaran yang memberikan sinyal pada unit 

masukan (sering disebut feedback loop). Gambar 2.11 menunjukkan arsitektur 

recurrent network. 
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Gambar 2.11. Arsitektur recurrent network 

 

2.12.2 Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi diperlukan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Argument 

fungsi aktivasi adalah net masukan (kombinasi linear masukan dan bobotnya). 

Jika     ∑     maka fungsi aktivasinya  

 (   )   (∑    )  (2.1) 

Beberapa fungsi aktivasi yang sering dipakai adalah antara lain: 

1. Fungsi threshold (batas ambang) 

 ( )  {
     
     

  (2.2) 

Fungsi threshold juga dapat berharga -1 dan 1 atau sering disebut 

thresholdbipolar, seperti: 

 ( )  {
     

      
  (2.3) 

 

x1 

x2 

x3 

z1 

z2 

z3 

D1 

D2 

D3 

y1 
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2. Fungsi sigmoid 

 ( )  
 

       (2.4) 

Fungsi ini sering digunakan karena nilai fungsinya terletak antara 0 dan 1. 

Fungsi ini dapat diturunkan dengan mudah. 

  ( )   ( )(   ( ))  (2.5) 

3. Fungsi identitas 

 ( )     (2.6) 

Fungsi identitas sering dipakai apabila kita menginginkan keluaran jaringan 

berupa sembarang bilangan riil (bukan hanya pada range [0,1] atau [-1,1]). 

2.12.3 Bias dan Threshold 

Dalam mendesain jaringan, terkadang ditambahkan sebuah unit masukan yang 

nilainya selalu =1. Unit itulah yag dinamakan dengan bias.  Bias berfungsi untuk 

mengubah nilai threshold menjadi =0. Jika melibatkan bias, keluaran unit 

penjumlah menjadi 

      ∑        (2.7) 

Fungsi aktivasi threshold menjadi: 

 (   )  {
       

        
  (2.8) 

 

2.13  Algoritma Pelatihan Backpropagation 

Pelatihan propagasi balik (backpropagation)  meliputi tiga fase yaitu: 
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Fase I : Propagasi maju 

Selama propagasi maju, sinyal masukan (xi) dipropagasikan kelapisan 

tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Keluaran dari setiap 

unit lapisan tersembunyi (zj) tersebut selanjutnya dipropagasikan maju lagi 

kelapisan tersembunyi di atasnya menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. 

Demikian seterusnya hingga menghasilkan keluaran jaringan (yk). Berikutnya, 

keluaran jaringan (yk) dibandingkan dengan goal yang harus dicapai (tk). Selisih tk 

– ykadalah kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan ini lebih kecil dari batas 

toleransi yang ditentukan, maka iterasi dihentikan. Akan tetapi apabila kesalahan 

masih lebih besar dari batas toleransinya, maka setiap bobot dalam jaringan akan 

dimodifikasi untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. 

 

Fase II : Propagasi mundur 

Berdasarkan kesalahan tk – yk, dihitung faktor δj (k = 1, 2, …, m) yang dipakai 

untuk mendistribusikan kesalahan di unit yk ke semua unit tersembunyi yang 

terhubung langsung dengan yk. δk juga dipakai untuk mengubah bobot yang 

berhubungan langsung dengan unit keluaran.Dengan cara yang sama, dihitung 

faktor δjdisetiap unit di lapisan tersembunyi sebagai dasar perubahan semua bobot 

yang berasal dari unit tersembunyi di lapisan di bawahnya. Demikian seterusnya 

hingga semua faktor δ di unit tersembunyi yang berhubungan langsung dengan 

unit masukan dihitung.  
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Fase III : Perubahan bobot 

Setelah semua faktor δ dihitung, semua bobot akan dimodifikasi bersamaan. 

Perubahan suatu bobot didasarkan atas faktor δ neuron di lapisan atasnya. Sebagai 

contoh, perubahan bobot yang menuju ke lapisan keluaran didasarkan atas δkyang 

ada di unit keluaran.Ketiga fase tersebut diulang-ulang hingga kondisi 

penghentian terpenuhi. Secara umum kondisi penghentian diatur oleh jumlah 

iterasi dan toleransi kesalahan yang telah ditentukan. Iterasi dihentikan jika 

jumlah iterasi sudah sama dengan jumlah maksimum iterasi yang ditentukan, atau 

jika kesalahan yang terjadi sudah lebih kecil dari batas toleransi yang 

diperbolehkan. 

Untuk lebih memahami proses kerja dari propagasi balik, proses kerjanya dapat 

diilustrasikan pada diagaram alir (flowchart) pada Gambar 2.12, dimana proses 

tersebut menggunakan satu buah lapisan tersembunyi dan fungsi aktivasi sigmoid 

biner. 



42 
 

 

 

Gambar 2.12. Diagram alir pelatihan propagasi balik. 

Dari Gambar 2.12 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menginisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. 

2. Meneruskan sinyal masukan ke unit tersembunyi di atasnya. 

Mulai 

Inisialisasi semua  

dengan bilangan acak 

kecil.  

Penghentian 
telah terpenuhi? 

Selesai 

Teruskan sinyal 
masukan ke unit 

tersembunyi di atasnya 

Hitung semua keluaran 
di unit 

tersembunyitersebut 

Teruskan sinyal dari unit 
tersembunyi ke unit di 

atasnya (keluaran) 

Hitung semua keluaran 
di unit di atas unit di 

atasnya tersebut 

Hitung faktor  δdi unit 
keluaran 

Hitung faktor  δdi unit 
keluaran tersembunyi  

Hitung semua 
perubahan bobot.  

Inisialisasi dengan 
semua bobot baru.  

ya 

tidak 
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3. Menghitung semua keluaran di unit tersembunyi zj(j = 1, 2, …, p) 

            ∑      
 
     (2.9) 

     (      )  
 

    
       

  (2.10)  

Meneruskan sinyal dari unit tersembunyi ke unit di atasnya (keluaran) 

4. Menghitung semua keluaran jaringan di unit yk (k = 1, 2, …, m) 

            ∑      
 
     (2.11) 

      (      )  
 

           
  (2.12) 

5. Jika kondisi penghentian (batas toleransi kesalahan yang diperbolehkan) 

terpenuhi maka proses selesai. Jika tidak, jalankan proses ketujuh – kesepuluh.  

6. Menghitung faktor δ  unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit 

keluaran yk (k = 1, 2, …, m) 

  (     ) 
 (      )  (     )  (    )  (2.13) 

δkmerupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layar 

di bawahnya (langkah 7) 

Hitung perubahan bobot wkj (yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot 

wkj) dengan laju percepatan α. 

7. Menghitung faktor δ unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit 

tersembunyizj (j = 1, 2, …, p). 

δ_     ∑      
 
     (2.14) 

Faktor δunit tersembunyi : 
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 (      )          (    )  (2.15) 

 Hitungperubahan bobot vji(yang akan dipakai nanti untuk merubah      bobot 

vji) 

            (2.16) 

j = 1, 2, …, p    ;     i = 0, 1, …, n                    

8. Menghitung semua perubahan bobot 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran : 

   (    )     (    )        (2.17) 

(k=1, 2, …, m;    j=0, 1, …,p) 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi 

   (    )     (    )        (2.18) 

(j = 1, 2, …, m     ;    i = 0, 1, …,p) 

9. Kembali ke langkah dua dan terus berulang sampai kondisi penghentian 

terpenuhi. 

Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola. 

Dalam hal ini hanya propagasi maju (langkah dua dan lima) saja yang dipakai 

untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang digunakan 

bukan sigmoid biner maka langkah kedua dan kelima harus disesuaikan. 

Demikian juga turunannya pada langkah keenam dan kesepuluh. 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan merancang dan membuat sebuah sistem 

identifikasi karakter pada plat nomor kendaraan bermotor menggunakan 

jaringan syaraf tiruan (JST) backpropagation menggunakan program Matlab. 

Setelah sistem dirancang dan dibuat selanjutnya dilakukan perbandingan 

antara metode histogram dengan metode yang sudah ada. Cara ini digunakan 

karena merupakan suatu cara yang praktis dan cukup untuk menghemat 

biaya, karena semua yang diinginkan dapat langsung dimodelkan dengan 

menggunakan suatu program komputer. 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas 

Lampung. Penelitian dimulai pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan 

September 2015. Pada Tabel 3.1 memperlihatkan jadwal dan aktivitas yang 

dilakukan selama penelitian. 

Tabel 3.1. Jadwal dan aktivitas penelitian 

No Aktivitas 

Bulan 

Juni Juli Agustus September 

1 Studi literatur     

2 

Perancangan program 

dan Pembuatan program 

   

 

4 Pengujian program     
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5 Perbaikan program     

6 Analisa hasil     

7 Pembuatan laporan     

 

 

3.3  Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Satu unit Personal Computer (PC) denganspesifikasi. 

a. Processor intel core i3-2370m-2.46 GHz. 

b. Netbook Intel Atom N455 @1,66 GHz dengan RAM 2 GB. 

c. Program MATLAB R2011a. 

d. 2 GB RAM dan kamera digital. 

 

3.4  Tahap-tahap dalam Penelitian 

Untuk memudahkan analisis dan pembahasan maka penelitian dibagi 

kedalam tahapan yaitu: 

 

1. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang penelitian yang telah 

dijelaskan pada bab pendahuluan. 

 

2. Studi Literatur 

Tahap awal penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur yang 

dimaksudkan sebagai langkah untuk mendalami masalah dan memberikan 

solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Studi literatur 
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(kajian pustaka) merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari 

buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan 

untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan 

penelitian. Tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem, 

pengambilan data sampel, pembuatan serta pengujian sistem. 

Literatur yang dipelajari adalah literatur yang berkaitan dengan : 

a. pengenalan tentang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang 

didapat dari internet. 

b.   pengolahan citra dan pemograman yang diperoleh dari buku. 

c. metode histogram citra dan pemogramannya yang diperoleh dari buku 

dan internet. 

d. jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation dan 

pemogramannya yang didapat dari buku dan internet. 

e. pemograman Matlab dan GUI yang didapat dari buku dan internet. 
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Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Proses perancangan hingga pengujian sistem. 

 

 

 

 Apakah sistem telah 

sesuai dengan kriteria 

desain? 

ya 

tidak 

Pengujian sistem 

Mulai 

Penentuan kriteria desain 

 

Perancangan sistem 

Pengumpulan data sampel 

pelatihan dan pengujian 

Analisis teoritis atau 

optimasi rancangan 

Pembuatan sistem 

Selesai 
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Gambar 3.1 Proses perancangan hingga pengujian sistem dengan penjelasan. 

1) Penentuan Kriteria Desain. 

Pada proses penentuan kriteria desain ditentukan spesifikasi dari rancangan 

yang akan dibuat seperti kemampuan dalam menentukan dimana letak plat 

nomor kendaraan dengan deteksi lokasi plat nomor kendaraan berbasis 

pengolahan citra dan histogram, ditampilkan dengan menggunakan GUI 

(Graphical User Interface). 

 

2) Perancangan Sistem. 

Rancangan sistem ini dibuat untuk menentukan metode dan parameter apa 

saja yang digunakan pada proses indetifikasi karakter tanda nomor 

kendaraan. Selain itu juga metode dan parameter ini diguanakan untuk 

menentukan algoritma apa yang digunakan dengan menggunakan program 

Matlab. Pada perancangan sistem ini juga ditentukan target yang akan 

dicapai oleh sistem. 

 

 

3) Pengumpulan Data Sampel 

Pada penelitian ini diperlukan data sampel yang terdiri dari lebih kurangnya 

10 data sampel pelatihan dan 10 data sampel pengujian, serta 10 data sampel 

baru (belum diuji), data sampel pelatihan digunakan untuk melatih sistem 

mendeteksi lokasi plat sedangkan data sampel pengujian digunakan untuk 

menguji kehandalan sistem serta data sampel baru digunakan untuk menguji 

sistem dengan data yang belum ada. 
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4) Pembuatan Sistem 

Dalam pembuatan sistem ini dilakukan pengambilan data gambar mobil 

secara keseluruhan, agar dapat diproses dan diambil plat nomor kendaraan 

dalam bentuk teks secara utuh, yaitu berbentuk huruf dan nomor kendaraan. 

 

5) Pengujian Sistem 

Setelah perangkat aplikasi selesai dibuat, maka selanjutnya adalah menguji 

peraangkat tersebut untuk mengetahui tingkat kehandalan dan kesalahannya. 

 

6) Analisa dan Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil yang didapat dari pengujian 

sistem. Proses analisis ini dilakukan agar dapat mengetahui kekurangan-

kekurangan sebagai dasar untuk penyempurnaan selanjutnya. Proses ini juga 

dilakukan untuk mengambil keputusan. 

 

 

3. Rancangan sistem realisasi pengenalan plat nomor  kendaraan 

Pembuatan rancangan sistem realisasi pengenalan plat nomor kendaraan ini 

dibuat untuk menentukan metode-metode  apa saja yang dipakai dalam proses 

pengenalan karakter pada plat kendaraan. Metode-metode dan parameter ini 

akan diguniakan dalam penentuan algoritma yang digunakan dalam proses 

pembuatan listing program Matlab. 
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4. Pengujian sitem pengenalan karakter plat kendaraan 

Pengujian sistem pengenalan karakter plat kendaraan dilakukan dengan 

mengeksekusi program Matlab yang telah dibuat untuk mengolah citra 

masukkan dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tulisan (teks), serta 

menghitung lamanya waktu yang diperlukan sistem dalam melakukan proses 

pengenalan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang 

dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak dengan cara membandingkan 

hasil pengujian dengan target yang sudah ditentukan. 

 

5. Analisis hasil pengujian 

Setelah melakukan pengujian kinerja sistem yang telah dibuat maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap hasil pengujian tersebut. 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem 

termasuk didalamnya kecepatan dan akurasi kerja sistem tersebut. Jika sistem 

menunjukkan kemampuan yang kurang baik maka dilakukan analisa teoritis 

atau optimasi rancangan untuk mrmbuat sistem mencapai kehandalan yang 

optimal. Adapun parameter yang dianalisa pada tahap ini adalah lamanya 

waktu sistem dalam melakukan pengenalan dan tingkat error yang terjadi 

selama pengenalan. Dari hasil analisa ini dapat dilakukan perbaikan terhadap 

sistem itu sendiri. 

 

6. Kesimpulan dan saran 

Dari hasil pelatihan maupun hasil pengujian yang telah dilakukan serta hasil 

analisis, maka dapat ditarik kesimpulan–kesimpulan dan saran dari sistem 
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yang telah dibuat. Saran yang diberikan dapat dipakai untuk memperbaiki 

sistem untuk kedepannya. 

Secara garis besar tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. tahapan penelitian 

 

 

3.5   Pembuatan Sistem Kerja 

Pembuatan sistem dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu 

pembuatan perangkat pelatihan dan perangkat aplikasi. Kedua-duanya dibuat 

menggunakan program matlab, tetapi untuk perangkat aplikasi dilengkapi 

dengan tampilan GUI (Graphical User Interface).  

1.    Perangkat pelatihan  

Perumusan Masalah 

Analisis Hasil 

Perancangan Sistem 

Pembuatan Program 

Pengujian Sistem 

Kesimpulan Dan Saran 

Studi Literatur 
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Tahapan proses kerja perangkat pelatihan pada Gambar 3.3. Dimana 

input data merupakan citra angka (0-9) dan huruf ( A-Z) dari satu jenis 

font.  

Input Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output Jaringan 

Gambar 3.3. Proses kerja sistem realisasi pengenalan plat nomer kendaraan 

 

Dalam proses kerja perangkat pelatihan sistem ini, data input mengalami 

beberapa tahapan,yaitu tahapan yang pertama adalah preprocessing 

image. Pada tahapan pertama ini, data input mengalami beberapa operasi 

pengolahan citra seperti binerisasi, filtering, slicing dan resizing. 

 

Preprocessing Image 

Binerisasi 

Filtering 

Slicing 

Resizing 

Konversi ke vektor 

Pelatihan data 
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Untuk proses binerisasi citra data pelatihan digunakan metode 

pengembangan (thresholding) dimana sebuah citra akan diubah nilai 

intensitas warna disetiap pikselnya berdasarkan threshold (ambang 

batas) yang telah ditentukan. Jika intensitas piksel lebih besar dari 

ambang batasnya maka intensitas piksel tersebut akan berubah menjadi 

warna putih (bit I), sebaliknya jika intensitasnya lebih kecil dari ambang 

batas yang ada maka intensitas piksel tersebut akan berubah menjadi 

warna hitam (bit 0). 

 

Untuk proses penghilangan noise (filtering) pada citra, digunakan dua 

macam operasi,yaitu operasi opening-closing serta filter median. Operasi 

opening merupakan operasi erosi yang dilanjutkan dengan operasi dilasi 

secara berurut-urut dengan elemen penstruktur yang sama. Operasi ini 

cenderung membuka atau menutup bentuk-bentuk tipis pada objek. 

Gunanya adalah untuk menghapus noise dengan bentuk yang sesuai 

dengan elemen penstruktur yang digunakan. Selai itu, operasi ini juga 

digunakn untuk memisahkan objek-objek yang menempel satu sama 

lain. Sedangkan operasi closing adalah kebalikan dari operasi opening, 

yaitu operasi dilasi yang dilanjutkan dengan operasi erosi secara 

beruturut-turut dengan elemen yang sama. Akibat dari operasi ini adalah 

menutupnya celah-celah atau lubang yang lebih kecil dari elemen 

penystruktur. 
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Setelah operasi opening-closing dilakukan, kemudian citra dihaluskan 

kembali dengan filter median. Filter median menggunakan metode 

sliding neighbourhoods untuk memproses suatu citra, yaitu operasi 

dimana filter ini akan menentukan nilai masing-masing piksel keluaran 

dengan memeriksa tetangga m x n disekitar piksel masukkan yang 

bersangkutan. Filter median mengatur nilai-nilai piksel dalam satu 

tetangga dan memilih nilai tengah atau median sebagai hasil. Alasan 

kenapa penghalusan citra diproses dengan menggabungkan dua operasi 

ini adalah dengan melakukan operaasi opening-closing terlebih dahulu 

maka noise pada citra akan lebih sedikit dan dapat mengicilkan noise-

noise yang cukup besar yang tidak bisa dihilangkan jika langsung 

menggunakan filter median. Dengan menggabungkan kedua operasi ini, 

maka akan dapat hasil keluaran citra yang lebih bersih. 

 

Proses slicing yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode 

pelabelan komponen(connected-components labeling).Operasi pelabelan 

ini akan mencari komponen terkoneksi dalam citra karena suatu 

komponen terkoneksi mewakili sebuah objek. Kmpulan piksel ini 

dianggap sebagai objek tunggal bila tidak lagi tersambung dengan 

kumpulan piksel lainnya. Proses slicing ini bertujuan untuk mendapatkan 

hasil citra dengan karakter tunggal sehingga bisa dipakai dalam proses 

pelatihan maupun saat proses pengujian. 
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Dalam proses pengubahan ukuran (resizing) citra, metode yang 

digunakan adalah interpolas tetangga terdekat. Pada metode interpolasi 

tetangga dekat, nilai piksel keluaran ditetapkan dari nilai piksel dari 

suatu titik yang ditentukan letak posisinya yang terdekat. 

Setelah melalui tahap awal, proses selanjutnya adalah mengkonversi data 

dari format citra digital kedalam format vector. Hal ini dilakukan karena 

data yang dapat diproses pada jaringan syaraf tiruan adalah data vector. 

Cara pengubahan citra ke vector ini adalah dengan cara mengalikan 

kolom dengan baris. Misalnya matriks citra yang akan diubah adalah m 

x n maka hasil vektornya adalah 1 x (mn). Metode ini adalah metode 

pengubahan citra ke vector dengan cara konvensional, yaitu pengubahan 

denggan mengambil nilai disemua koordinat pada citra. Data citra yang 

telah diubah kebentuk vector kemudian masuk kedalam proses 

pengenalan pola huruf dan angka dengan jaringan syaraf tiruan 

menggunaka algoritma backpropagation.  

 

2. Perangkat Aplikasi 

 Pada tahapan proses kerja dari perangkat aplikasi tidak jauh berbeda 

dengan perangkat pelatihan. Melainkan pada perangkat aplikasi tidak 

lagi dilakukan proses pelatihan. Input data akan secara langsung masuk 

ke dalam jaringan dan dikenali. 

  

 Dengan perangkat pelatihan, pada perangkat aplikai program sudah 

dapat digunakan dengan mudah, sebab interface-nya menggunakan 
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General User Interfacf (GUI). Sehingga memungkinkan user untuk 

dapat mengguanakannya dengan sangat mudah.  

   Proses kerja dari program aplikasi terdiri dari beberapa tahap secara 

singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 1. Program akan mendefenisikan fugsi PI (Nama program), dengan input   

= varagin dan output = varagout, penentuan ini secara default ditentukan 

oleh Matlab. 

 2. Menginisialisi kode yang secara default ditentukan oleh Matlab. 

 3. Membaca data untuk menampilkan gambar pada perangkat aplikasi. 

4. Setelah dilakukan pelatihan JST menggunakan metode histogram. 

Perangkat sendiri menggunakan Graphical User Intrface (GUI). 

Perangkat aplikasi ini berfungsi sebagai tampilan grafis untuk 

memudahkan user berinteraksi dengan sistem. Pada perangkat 

aplikasi ini telah disediakan berbagai tombol yang bisa digunakan, 

antara lain: 

 “masukan file”, “gambar citra asli‟‟, “crop plat nomor”, “gambar citra 

hasil cropping‟‟, “analisa”, “nomor polisi”, “brightness”, “contrast”,  

“bersihkan data”. Tombol “masukan file” berfungsi membuka citra 

plat yang akan dideteksi dan ketika file citra yang kita inginkan telah 

kita pilih maka perangkat aplikasi akan langsung melakukan proses 

penampilan gambar utuh yang belum dirubah. Gambar ini bisa kita 

lihat di bagian „gambar citra asli‟ Lalu menampilkan citra input pada 

layar .“crop plat nomor” adalah memotong bagian plat nomor 

kendaraan yang akan kita olah kedalam bentuk citra biner dan kita 
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langsung rubah kedalam bentuk citra slicing. Gambar ini kita bisa 

lihat di bagian „gambar citra hasil cropping‟.  

 

Tombol “analisa”yang berfungsi melakukan pengenalan pola karakter 

dengan propagasi maju jaringan syaraf tiruan menggunakan bobot 

yang telah didapatkan dari hasil slicing. Hasil pengenalan pola akan 

ditampilkan pada kolom “Nomor Polisi”. Setelah nomor polisi 

diketahui maka sistem akan melakukan pengecekkan database yang 

ada untuk mengidentifikasi nomor polisi tersebut masuk dalam 

wilayah daerah mana. Hasilnya akan ditampilkan pada kolom “daerah 

Asal”. Untuk waktu mulai dari proses pendeteksian karakter plat 

sampai dengan pengenalan asal plat akan ditampilkan pada “ waktu 

slicing”. Dan “waktu analisa”. 

 

Tombol “brightnes” untuk mengatur kecerahan gambar agar biasa 

diolah atau dikenali nomor plat kendaraan tersebut dari  kolom yang 

ada.  “contrast” untuk mengatur kontras gambar yang mana tujuannya 

adalah menghilangkan noise yang ada agar plat nomor kendaraan 

yang ada dapat didenteksi oleh sistem, ini artinya perbaikan data yang 

masuk agar terbaca oleh sistem, apabila ada gambar yang tidak 

terdeteksi oleh sistem karna pencahayaan maka akan diperbaiki. 

“close” untuk keluar dari program. 
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3.6  Perancangan Cara Kerja Sistem 

 Adapun cara perancangan kerja sistem dapat kita liat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4. Diagram Alir Perancangan Cara Kerja Sistem 

Gambar 3.4 menjelaskan tahapan cara kerja sistem yang dibuat, seperti dijelaskan 

berikut: 

1. Sistem menerima input secara langsung dengan cara mengambil gambar plat 

nomor kendaraan dari belakang. 

2. Selanjutnya sistem akan melakukan proses pengenalan data input melalui 

jaringan syaraf tiruan  dan menampilkan hasil pengenalannya pada perangkat 

aplikasi. 

3. Setelah proses pengenalan TNKB, sistem akan melakukan pengenalan data 

dengan melakukan kondisi percabangan untuk memastikan apakah gambar 

layak untuk diteruskan. Jika data input tidak tergolong kedalam gambar yang 
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diinginkan tersebut, maka sistem akan memberikan informasi melalui tulisan 

bahwa gambar tidak dikenal, sebaliknya jika dikenali maka sistem akan 

menampilkan gambar dari data input tersebut. 

4. Selanjutnya akan melakukan proses penampilan dengan pemotongan gambar, 

jika dapat menampilkan maka sistem akan menampilkan data hasil terjemahan  

gambar tersebut, jika tidak (karena sistem memiliki data terbatas) maka sistem 

akan member informasi melalui gambar bahwa terjemahan tidak diketahui. 

5. Dan proses terakhir adalah melakukan penampilan informasi data masukan 

dari sistem. 

 



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembuatan, pengujian dan analisa dari penelitian ini, dapat 

diambil beberapa kesimpulan diantaranya:  

1. Meskipun pada perangkat pelatihan nilai kesalahan yang dihasilkan relatif 

kecil, namun pada perangkat aplikasi masih belum bisa mengenali karakter 

secara sempurna. Ini dikarenakan pada perangkat pelatihan pengujian 

dilakukan menggunakan karakter yang sama, sedangkan pada perangkat 

aplikasi tidak. 

2. Pelatihan bertingkat (ganda) atau pelatihan dengan melakukan proses 

pelatihan dan pengenalan secara berulang terhadap karakter yang memiliki 

kemiripan bentuk, akan menyebabkan waktu penerjemahan menjadi lebih 

lama dibandingkan dengan pelatihan tunggal tetapi akurasi pengenalan 

akan lebih akurat. 

3. Kesalahan pengenalan pada perangkat aplikasi dipengaruhi oleh beberapa 

hal yaitu bentuk karakter TNKB, proses pengolahan citra, keberagaman 

bentuk gambar dan penentuan algoritma dan parameter pada jaringan 

syaraf tiruan. 

4. Sistem yang dibuat sudah cukup baik dengan tingkat rata-rata kesalahan 

(error) pelatihan 1.907% dan 1.963% serta tingkat pengujian sebesar 88% 

dan 60%. 

5. Bentuk kualitas citra masukan untuk pelatihan dan pengujian sangat 

berpengaruh dalam melakukan proses pengenalan dan keberhasilannya. 
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5.2 Saran 

Untuk dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem yang telah 

dibuat ini,maka penulis menyarankan untuk dilakukan pengembangan atau 

perbaikan seperti berikut: 

1. Diharapkan pada penelitian berikutnya agar menggunakan bahasa 

pemrograman lain seperti bahasa pemrograman Java, Visual Basic, Scylab 

atau yang lainnya, agar dapat digunakan pada program tersebut. 

2. Aplikasi ini masih sering terjadi suatu kesalahan pendeteksian huruf 

maupun angka, diharapkan kedepannya sistem ini dapat dibuat jaringan 

syaraf tiruannya yang handal agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pendeteksian. 

3. Sistem belum mampu menangani data citra input dengan tingkat kecerahan 

yang berbeda-beda secara otomatis dan keseluruhan, Diharapkan dapat 

menambahkan proses pencahayaan yang dapat menaganinya. 
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