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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat populasi 

kendaraan yang meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data dari 

global status report on road safety yang dipublikasi oleh world health organization 

(WHO) pada tahun 2018 negara Indonesia tercatat memiliki populasi kendaraan 

sebanyak 128.398.594 [1]. Kemudian berdasarkan badan pusat statistika (BPS) 

pada tahun 2018 jumlah populasi kendaraan di Indonesia  sejumlah 138.556.669 

unit yang mana terdiri dari mobil penumpang sejumlah 15.493.068 unit, lalu mobil 

bis sejumlah 2.509.258 unit, selanjutnya mobil barang  sejumlah 7.523.550 unit dan 

yang terakhir sepeda motor sejumlah 113.030.793 unit, berdasarkan data dari BPS 

tersebut kendaraan darat di Indonesia di dominasi oleh sepeda motor dan mobil 

penumpang [2]. 

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negaranya harus taat oleh 

aturan undang-undang yang telah disahkan. Hal itu juga berlaku untuk lalu lintas 

dan kendaraan di jalan raya yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2009 yang menyatakan bahwa setiap kendaraan wajib memasang nomor polisi di 

kendaraannya masing-masing sebagai syarat kendaraan dapat melaju di jalanan, 

selain hukum memasang plat nomor polisi setiap pemilik kendaraan juga wajib 

untuk melakukan pembayaran pajak [3].  

Nomor polisi pada plat kendaraan merupakan sebuah tanda pengenal dari suatu 

kendaraan yang diberikan oleh pihak kepolisian berupa kode unik yang berbeda-

beda dan terdapat pada plat. Berdasarkan data dari BPS populasi kendaraan di 

Indonesia sejumlah 138.556.669 unit dan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya, 

mengingat populasi penduduk yang meningkat [2]. Oleh karena itu dengan 

meningkatnya jumlah kendaraan pasti menimbulkan permasalahan seperti masalah 

pencatatan nomor polisi pada lokasi parkir di Institut Teknologi Sumatera sehingga 

harus mengeluarkan STNK terlebih dahulu dan itu memakan waktu yang cukup 

lama jika terjadi antrian. Berdasarkan hal itulah dibutuhkan sebuah solusi untuk 

melakukan identifikasi karakter nomor polisi pada plat kendaraan secara otomatis. 
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Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan deep 

learning yang mana pada penelitian ini digunakan CNN diharapkan mampu untuk 

menjadi algoritma pendukung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dalam 

pengembangan lebih lanjut. 

Beberapa tahun terakhir terdapat penelitian yang membahas tentang identifikasi 

karakter nomor polisi pada plat kendaraan dengan metode yang berbeda-beda. 

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah deteksi plat kendaraan dilakukan 

Novyantika (2018) dengan metode streaming dan mengaplikasikan convolutional 

neural networks (CNN) menggunakan tensorflow, hasil penelitian ini mendapatkan 

akurasi 70-99% [4]. Anggara (2015) mengaplikasikan CNN untuk mengenali 

karakter pada 58000 data training dan 19000 data testing, menghasilkan akurasi 

81,1% [5]. Taufiq (2018) mendapatkan akurasi lebih dari 97% dari model CNN 

yang dilatih dalam waktu 12 sampai 14 jam [6]. Larsson dan Mellqvist (2019) 

memperoleh akurasi 94,8% dengan menerapkan model CNN dan metode OCR 

yang diimplementasikan pada aplikasi android [7]. Arsenovic dkk (2017) 

mengaplikasikan CNN untuk deteksi objek dan pengenalan karakter mendapatkan 

akurasi 94,5 sampai 98% [8]. Liu dkk (2017) mengaplikasikan CNN terhadap data 

plat kendaraan sejumlah 796 unit, dan mendapatkan akurasi 88,61- 90,07% [9].  

Penelitian ini mengaplikasikan CNN untuk menyelesaikan permasalahan deteksi 

plat kendaraan, seperti yang dilakukan oleh Novyantika (2018) yang mana pada 

penelitiannya melakukan deteksi objek plat dengan media streaming dan 

menggunakan CNN [4]. Selain itu CNN diterapkan untuk identifikasi karakter, 

seperti yang dilakukan oleh Arsenovic dkk (2017) yang mana penelitiannya 

melakukan deteksi objek sekaligus melakukan identifikasi karakter dengan CNN 

[8]. Adapun kelemahan dari penelitian terkait yaitu pada penelitian Novyantika 

(2018) hanya melakukan sebatas deteksi objek sedangkan Arsenovic dkk (2017) 

melakukan identifikasi karakter tertapi hanya 7 karakter saja yang dapat dikenali. 

Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan deteksi objek plat dan identifikasi 

karakter untuk mengetahui tingkat akurasi CNN dalam mengenali karakter pada 

plat kendaraan yang memiliki warna merah, kuning dan hitam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengidentifikasi karakter nomor polisi pada plat kendaraan 

yang memiliki warna hitam, merah, dan kuning dengan mengaplikasikan 

convolutional neural networks? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan model convolutional neural networks untuk 

identifikasi karakter nomor polisi pada plat kendaraan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini  adalah : 

1. Mengenali karakter nomor polisi pada 3 jenis plat kendaraan dengan 

convolutional neural networks. 

2. Mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan dari model convolutional neural 

networks. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi ruang lingkup yaitu : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra berformat JPG. 

2. Data citra yang digunakan diambil di wilayah Provinsi Lampung. 

3. Jumlah data citra yang digunakan adalah 600 gambar yang terdiri dari : 

a. Data latih yang digunakan untuk proses pelatihan sejumlah 500 gambar. 

b. Data uji yang digunakan untuk proses pengujian sejumlah 100 gambar. 

4. Jenis plat yang digunakan ada 3, yang terdiri dari : 

a. Plat dengan warna latar hitam dan tulisan putih dengan data latih sejumlah 

460 gambar dan data uji sejumlah 76 gambar. 

b. Plat dengan warna latar merah dan tulisan putih dengan data latih sejumlah 

25 gambar dan data uji sejumlah 16 gambar. 

c. Plat dengan warna latar kuning dan tulisan hitam dengan data latih sejumlah 

15 gambar dan data uji sejumlah 8 gambar. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu dengan diterapkannya CNN diharapkan 

memperoleh akurasi tinggi sehingga bisa mendukung pengembangan sebuah 

perangkat internet of things yang dapat membantu permasalahan pencatatan nomor 

polisi pada lingkungan parkir khususnya di ITERA. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan metode penelitian pada Tugas Akhir ini adalah : 

• Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan pembelajaran terhadap sejumlah buku, artikel, paper, jurnal, 

makalah dan situs internet yang dapat memberikan informasi yang valid mengenai 

pembahasan pengenalan objek, pemilihan daerah untuk pengambilan data, 

pengolahan citra digital, ruang warna, computer vision dan CNN.  

• Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan analisis masalah terhadap berbagai informasi yang terkait 

dengan penelitian ini dari berbagai sumber yang diperoleh agar dapat memilih 

metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada penelitian Tugas Akhir ini.  

• Perancangan Desain CNN  

Tahap perancangan sistem merupakan tahap pemodelan dari analsis studi literatur 

yang di peroleh. Pada tahap ini dilakukan desain CNN yang digunakan untuk 

penelitian ini sehingga memudahkan tahap implementasi. 

• Implementasi CNN 

Tahap ini merupakan proses implementasi semua fitur-fitur yang diperoleh dalam 

analisis masalah. Pada tahap ini dilakukan seperti penggunaan bahasa 

pemrograman dan lain-lain. 

• Pengujian CNN 

Tahap pengujian sistem merupakan tahap dimana data citra digital dari plat nomor 

kendaraan di input kedalam sistem yang telah berhasil di bangun untuk 

mendapatkan tingkat akurasi terbaik dan ketepatan pembacaan karakter pada 3 jenis 

plat yang digunakan.  
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• Analisis hasil dan pembahasan 

Tahap analisis hasil dan pembahasan merupakan tahap dimana metode CNN 

berhasil diterapkan dan mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga pada tahap ini 

dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh. 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada Tugas Akhir ini yaitu : 

• BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penelitian.  

• BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang Tinjauan Pustaka, Pengolahan Citra Digital, Nomor 

polisi pada plat kendaraan, Jenis-jenis plat pada kendaraan di Indonesia, 

preprossesing pada citra digital dan convutional neural networks (CNN). 

• BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mebahas mengenai cara kerja convutional neural networks (CNN) pada 

pengenalan plat nomor kendaraan mulai dari tahap akuisisi citra, prapengolahan, 

flowchart, dan perancangan yang dibangun. 

• BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil dari penerapan CNN. Selain itu, juga membahas 

tentang pengujian terhadap model dari CNN. 

• BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan rancangan dan saran yang ditujukan bagi 

pembaca atau pengembang untuk penelitian berikutnya. 

 

 


