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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang teori atau bentuk komunikasi yang 

terkait dengan penelitian. 

 

2.1.1 Parkir 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parkir adalah tempat untuk 

menaruh sementara kendaraan bermotor, sedangkan memarkir adalah 

menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat 

yang telah ditentukan [3]. Menurut Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), Tingkat mobilitas dan kendaraan bermotor pada kota besar di Indonesia 

semakin meningkat di setiap tahunnya. Lima kota yang mencatat distribusi 

kendaraan tertinggi pada 2017 yaitu, Jawa Barat sebanyak 192.000 unit, Jakarta 

sebanyak 189.000 unit, Jawa Timur sebanyak 128.000 unit, Jawa Tengah sebanyak  

78.000 unit, dan Banten sebanyak 67.000 unit. Dampak yang ditimbulkan dari 

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah lahan parkir yang semakin sedikit 

jika tidak diolah dengan baik. LIPI juga mengembangkan Smart Parking yang 

bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut [4]. 

 

2.1.2 Smart Parking 

Definisi Parkir Pintar atau Smart Parking (SP) merupakan sistem untuk penataan 

dan pengelolaan kendaraan di lapangan parkir yang memberikan informasi secara 

real-time, sistem ini secara keseluruhan akan terintegrasi pada suatu sistem yang 

lebih besar dan dapat diakses melalui satu jaringan dan platform [5]. Automatic 

Number Plate Recognition (ANPR) adalah bentuk khusus dari pengenalan karakter 

optik atau Optical Character Recognition (OCR). ANPR juga memungkinkan  

sistem komputer membaca secara otomatis nomor registrasi atau pelat nomor 

kendaraan dari gambar digital. Pembacaan pelat nomor secara otomatis berarti 
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mengubah pixel dari gambar digital ke dalam teks ASCII berdasarkan nomor 

tersebut [5]. 

2.1.3 Keamanan Parkir 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, masih terdapat tindak 

kejahatan yang dilakukan di tempat-tempat parkir liar, baik itu di kampus maupun 

di beberapa tempat parkir liar lainnya. Sistem parkir otomatis yang digunakan 

sekarang hanya diterapkan pada tempat-tempat yang memiliki lahan parkir seperti 

hotel, kampus, mal dan lainnya. Berikut ini data tindak kejahatan yang dirangkum 

dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan 

Kekerasan, Tahun 2013 – 2017 [6]. 

Merujuk pada gambar 2.1, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa 

penggunaan kekerasan (property crime without violence) selama periode 2013–

2017 cenderung menurun. Hal ini dilihat dari diagram pada tahun 2016 terjadi 

120.026 kasus, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 107.042 kasus pada 

2017 [6]. 

Adapun sistem parkir yang diterapkan saat ini masih secara konvensional, yaitu 

menggunakan setruk parkir dan operator untuk mengoperasikan sistemnya. Cara 

kerja dari sistem ini adalah pengguna diharuskan untuk menekan tombol untuk 

mengambil setruk parkir di pintu masuk dan pengguna memberikan setruk tersebut 

ke operator di pintu keluar. Harapan ke depannya dengan Smart Parking dapat 

meminimalisir tingkat keamanan di tempat parkir. 
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2.1.4 RFID ( Radio Frequency Identification  ) 

Teknologi RFID yang dapat diterapkan di berbagai bidang, membuat penggunaan 

RFID semakin digemari. RFID sendiri berfungsi sebagai pembaca dari tag RFID. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Li Wei dan Wang Jie pada tahun 2011, 

RFID bekerja dengan memberikan sinyal radio yang diterima oleh tag RFID dan 

memprosesnya dengan memberikan informasi berupa ID unik. Teknologi RFID 

memiliki beberapa keunggulan seperti pemindaian cepat, daya tahan, penggunaan 

berulang, penetrabilitas, pembacaan tanpa penghalang, kapasitas memori yang 

besar dan keamanan yang tinggi [7]. Pembuatan sistem parkir menggunakan RFID 

ini bertujuan untuk membatasi orang yang tidak memiliki kepentingan akses masuk 

dan akses keluar tempat parkir, memudahkan pengguna jasa parkir, dan penjaga 

parkir dalam hal keamanan.  

 

2.1.5 Pengenalan Karakter pada Citra 

Pemanfaatan teknologi pengolahan pada citra yaitu Optical Character Recognition 

(OCR). Teknologi OCR digunakan untuk mengenali karakter yang ada pada sebuah 

gambar atau file secara otomatis. Pemanfaatan lanjutan dari metode OCR adalah 

License Plate Recognition (LPR), LPR ini digunakan untuk proses masukan 

pencatatan pelat nomor kendaraan secara otomatis ke sistem salah satunya adalah 

proses masukan secara otomatis ke dalam sistem parkir [8]. Banyak algoritma yang 

dipakai dalam penggunaan OCR, antara lain logika fuzzy, k-Nearest Neighbor 

algorithm, Sequence Alignment, template matching, dan lain-lain. Tujuan dari 

pembuatan sistem parkir menggunakan OCR ini untuk mempercepat proses 

masukan data pelat kendaraan ke dalam basis data, kemudian dilakukan proses 

pengecekan pelat kendaraan pada saat keluar dari tempat parkir. Manfaat 

penggunaan OCR dalam kasus ini untuk meminimalisir waktu yang digunakan 

dalam pemeriksaan keamanan saat masuk dan keluar dari tempat parkir. 
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2.1.6 Azure Cognitive (COG) Service 

Azure Cognitive (COG) Service adalah layanan yang menerapkan kecerdasan 

buatan Artificial Intelligence (AI) untuk mempermudah pengembangan para 

developer tanpa harus mempunyai keahlian dalam machine learning. Azure 

Cognitive Service mempunyai kemampuan dalam Vision, Language, dan Speech 

[9]. Tujuan penggunaan Azure Cognitive (COG) Service untuk mempermudah 

pengklasifikasian data masuk berupa gambar agar diubah ke dalam bentuk data 

teks, yang nantinya data tersebut akan digunakan sebagai syarat untuk pengecekan 

tempat parkir menggunakan layanan computer-vision dan custom-vision. Gambar 

diambil melalui kamera yang terletak di pintu parkir, kemudian akan di unggah ke 

layanan custom-vision API dengan tujuan mendeteksi pelat nomor kendaraan dan  

keluaran berupa data JSON yang akan ditampilkan di perangkat lunak dan disimpan 

di basis data.  

 

2.2 Tinjauan Studi 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Adapun beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

a. Penelitian oleh Ridho, dkk. (2018) yang berjudul  Sistem Parkir Pintar 

(Menuju Smart Campus dengan Internet of Things) [5]. 

Penelitian ini mengusulkan sistem yang dapat mengetahui jumlah lot parkir 

yang kosong. Sistem yang dikembangkan menerapkan sensor, kamera, dan 

sistem cerdas yang terpasang di depan pintu gerbang atau tempat parkir. 

Penelitian ini menyediakan fitur agar pengguna dapat memasukkan pelat 

nomor kendaraan dan nama pengguna pada web yang telah dibuat. Terdapat 

empat pengujian dalam penelitian ini, yaitu pengujian kinerja kamera dalam 

membaca pelat nomor menggunakan metode ANPR, pengujian koneksi antara 

Arduino Uno dengan Arduino Mega, pengujian koneksi antara Arduino Mega 

dengan Raspberry Pi, dan pengujian kinerja terhadap web server pada jaringan 

lokal.. Hasil dari penelitian ini berupa perancangan smart parking dan lot parkir 

yang dapat dilihat secara real-time melalui web server. Adapun kekurangan 

dari penelitian ini adalah pemesanan tempat parkir masih memasukkan data 
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secara manual, sedangkan kelebihannya adalah sistem ini berhasil mendeteksi 

pelat nomor dengan baik.  

 

b. Penelitian oleh Samuel, dkk. (2015) yang berjudul Optical Character 

Recognition (OCR) Studi Kasus Lahan Parkir Mall Sutos Surabaya [10]. 

Penelitian ini mengusung sistem yang hampir sama dengan penelitian 

sebelumnya di atas. Hanya saja tidak menggunakan alternatif masuk seperti 

pembaca RFID. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini memiliki tingkat 

akurasi sistem yang cukup rendah, dikarenakan sistem tidak menerapkan 

metode dalam pencarian pelat nomor dan pemotongan karakter, serta pelat 

nomor dalam kondisi tidak baik dapat mengakibatkan karakter tidak terbaca 

oleh sistem. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah metode yang 

diterapkan kurang optimal dalam pembacaan pelat nomor sehingga 

mengakibatkan tidak akuratnya hasil dari pembacaan kamera pada pelat 

nomor. 

 

c. Penelitian oleh Eko D, dkk. (2017) yang berjudul Sistem Parkir Berbasis RFID 

dan Pengenalan Citra Pelat Nomor Kendaraan [11]. 

Penelitian ini mengembangkan sistem parkir otomatis berbasis RFID dan 

pengolahan citra pelat nomor kendaraan. Penelitian ini memiliki autentikasi 

menggunakan kamera untuk mengambil gambar pelat nomor kendaraan, 

sehingga Arduino Uno digunakan sebagai controller untuk pembaca RFID, 

pemberi umpan balik, dan pembuka gerbang. Adapun hasil dari pengolahan 

citra menggunakan metode analisis kontur ini mendapatkan tingkat akurasi 

sebesar 91 % di jarak 60 cm dan kecepatan baca 131,89 mili detik. Sistem 

tersebut dapat bekerja untuk membuka dan menutup gerbang secara otomatis  

berdasarkan kecocokan kartu RFID dan nomor pelat kendaraan. Adapun 

kekurangan dalam penelitian ini adalah apabila pengguna berganti kendaraan 

dengan kendaraan yang baru tetapi menggunakan RFID yang lama, maka 

gerbang tidak akan terbuka dikarenakan pelat nomor kendaraan yang baru 

belum terdaftar. 
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d. Penelitian oleh Sigit W. (2020) yang berjudul Sistem Keamanan Parkir 

Berbasis RFID dan Pelat Nomor Kendaraan Menggunakan Metode Leptonica 

[12]. 

Penelitian ini mengembangkan sistem keamanan parkir berbasis RFID dan 

pengenalan pelat nomor kendaraan berdasarkan text recognition menggunakan 

metode leptonica. Proses dari metode leptonica melakukan perubahan citra 

sebanyak dua kali, yaitu citra RGB diubah ke grayscale dan citra grayscale 

diubah lagi ke dalam bentuk biner. Metode leptonica ini memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi teks atau karakter bila tidak 

terdapat noise sama sekali. RFID di sini berfungsi mencocokkan RFID dan ID 

pada saat masuk dan keluar. Hasil dari text recognition ditentukan oleh proses 

segmentasi citra frame grayscale. Metode leptonica dapat mendeteksi setiap 

teks atau karakter dengan sangat akurat hingga tingkat akurasi 98,75% tanpa 

terhalang objek lain. Kekurangan dari penelitian ini adalah hanya sebagai 

bentuk algoritma kemudian di uji bukan sebagai sistem tertanam ataupun 

Internet of Things yang diterapkan. Dimana dalam proses pengembangan 

tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data berupa citra pelat dan 

hasil deteksi pelat ke dalam cloud, Data yang sudah tersimpan ke cloud dapat 

dilakukan pemantauan dengan mudah. Selain itu, sistem ini juga dapat 

diintegrasikan menggunakan perangkat android untuk menambah tingkat 

fleksibilitas pemakaian oleh pengguna. 
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e. Penelitian oleh Kiki K, dkk. (2017) yang berjudul Penerapan Teknologi 

Optical Character Recognition Untuk Mendeteksi Pelat Nomor Kendaraan 

[13]. 

Penelitian ini dikembangkan dengan menerapkan metode pada teknologi OCR 

yaitu metode Template Matching. Penerapan metode ini bertujuan agar proses 

parkir kendaraan dapat lebih aman. Hasil dari penelitian ini adalah proses 

pengenalan pada pelat nomor kendaraan akan terlihat lebih jelas di siang hari 

atau menggunakan pencahayaan yang cukup. Adapun kekurangan dari 

penelitian ini adalah tidak semua pelat nomor kendaraan dapat dikenali oleh 

sistem, dikarenakan kurangnya data sampel segmentasi untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat. Terdapat saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu 

sistem yang dikembangkan untuk kedepannya dapat menambahkan Teknologi 

RFID untuk menutupi kelemahan metode OCR. 


