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Abstrak 

Paper ini membahas mengenai beberapa teknik penting 

dalam permasalahan CLPR (Car License Plates 

Recognition). Permasalahan-permasalahan tersebut 

dapat berupa tingkat akurasi, kecepatan, dan 

kemudahan implementasi teknik. Setelah membahas 

beberapa teknik penting dalam CLPR, penulis 

menganalisa dan menawarkan suatu konsep baru 

dalam memecahkan permasalahan ini. Konsep tersebut 

merupakan kombinasi dari beberapa teknik yang telah 

ada dengan memperhatikan kelebihan dan 

kekurangannya.  

 

1. Pendahuluan 

CLPR (Car License Plates Recognition)  

merupakan salah satu bagian yang cukup penting 

dalam bidang perhubungan/transportasi. Saat ini, 

kebutuhan akan teknologi ini mulai mengalami 

peningkatan di kota-kota besar. Contoh bidang 

yang membutuhkan teknologi ini antara lain 

adalah bidang transportasi dan keamanan. Bentuk 

aplikasinya dapat berupa pelayanan secara 

otomatis pada tempat parkir, jalan tol, dan lain-

lain. Pada beberapa bidang, penerapan teknologi 

ini dalam transportasi mungkin dapat menjadi 

solusi bagi kemacetan Ibu Kota di dunia seperti 

DKI Jakarta, Bangkok, dan lain-lain. Penulis akan 

membahas teknik-teknik CLPR ini dengan 

menggunakan teknik pengolahan citra pada 

gambar.  

CLPR (Car License Plates Recognition) terdiri 

dari 2 proses utama yaitu locating dan recognizing 

plat nomor pada image. Proses locating adalah 

proses pelacakan posisi plat nomor. Paper “A New 

Approach of the Vehicle License Plate Location” 

menyebutkan bahwa “the license plate locating 

technique includes following several steps : (1) 

vehicle image pretreatment, including gray 

processing and removing noise; (2) analyzing the 

texture and color information on the license plate 

to complete the rough location; (3) accurately 

locating with the method of the horizontal and 

vertical projection”[1]. Sedangkan, proses 

recognizing merupakan proses mengubah plat 

nomor tersebut dari gambar menjadi text sehingga 

dapat diproses dan dikenali oleh sistem computer 

untuk proses pencarian, matching, dan lain-lain. 

Salah satu teknik text recognizing yang cukup 

dikenal ini adalah optical character recognition 

(OCR) yang telah diimplementasikan pada 

beberapa software pengolahan gambar. Kedua 

teknik ini merupakan teknik-teknik penting yang 

menentukan performa dari kebenaran sistem 

dalam mengidentifikasi plat nomor.  

CLPR umumnya terdiri atas 4 tahapan utama 

seperti yang dituliskan oleh Zhigang Xu dan 

Honglei Zhu dalam papernya yaitu “A license 

plate recognition system is typically comprised of 

four stages, such as vehicle image obtain, license 

plate location and segmentation, character 

segmentation and standardization, character 

recognition, etc”[2]. Tahapan ini juga dijelaskan 

pada paper “An Algorithm for License Plate 

Recognition System for Non-stop Toll Stations” 

yang terdiri dari 4 bagian. Berikut kutipan dari 

paper tersebut “LPRS is normally made up of four 

parts which are license image collection, LP 

orientation, character segmentation and character 

recognition”[3].  Tahapan LP orientation pada 

paper kedua dengan license plate location and 

segmentation merupakan tahapan yang sama, 

tetapi hanya berbeda istilah saja.  
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Terdapat beberapa isu penting berkaitan 

dengan teknik-teknik pada CLPR yang 

menggunakan pengolahan citra ini. Isu tersebut 

antara lain kecepatan, kemudahan, dan ketepatan 

dalam mendapatkan lokasi plat serta mengenali 

karakter dalam plat nomor. Kualitas suatu gambar 

sangat mempengaruhi kualitas dari hasil yang 

diperoleh. Kualitas suatu gambar antara lain dapat 

ditentukan dari resolusi, serta kondisi pada saat 

gambar diambil misalnya cuaca, waktu, kondisi 

obyek dan lain-lain. Untuk itu diperlukan teknik-

teknik khusus dalam menangani isu-isu penting 

ini. Paper ini akan mencoba mengkaji teknik-

teknik yang telah dikembangkan sebelumnya. 

Selain itu, penulis juga akan memberikan konsep 

teknik baru yang merupakan kombinasi dari teknik 

sebelumnya dengan memanfaatkan kelebihan dan 

kekurangan dari masing-masing teknik. 

 

2. Teknik Locating dan Recognizing Vehicle 

License Plates  

2.1. Teknik Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi 

Dalam papernya, “A Novel System Design of 

License Plate Recognition”, Chengpu Yu, Mei Xie 

dan Jin Qi mengusulkan ide baru dalam 

mengidentifikasi atau mengenali plat nomor 

kendaraan dengan mengadopsi banyak fitur-fitur 

dari plat nomor. Fitur tersebut antara lain 

komposisi warna, panjang, dan lebar dari plat 

nomor dalam gambar. Berikut ini adalah metode 

yang mereka gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan ini  (gambar 1). 

 

 
Gambar 1 Prosedur Identifikasi Plat Nomor Kendaraan 

Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi [4] 

 

2.1.1. Identifikasi dan Segmentasi Lokasi Plat 

Nomor 

Berdasarkan paper Chengpu Yu, Mei Xie dan 

Jin Qi, Terdapat 6 langkah dalam tahapan ini yaitu  

1. Transform the color image to gray image 

through following formula: 

 

Gray value=0.229R+0.587G+0.114B….(1) 

2. Use Sobel operator  to filter the 

gray image and get horizontal edge image 

through non-maximal gradient suppression 

as follows:  

 

Where f(i,j) represent the gray value located 
at (i,j); max{.} denotes obtaining the 

maximum value in the specified set 
3. Eliminate edge pixels not pertaining to 

characters by constraint of stroke width as 

follows:  

 

Where l denotes stroke width of the 
character in the license plate. 

4. Transform the color image into HIS space, 

and detect the color match of each edge 

pixel in the sample image, and eliminate 

edge pixels whose color match is not 

contained in the specified color match set. 
Then, we retain edge pixels of the particular 
color match.  

5. Project the edge image after previous 

operation horizontally, and estimate the 
horizontal boundaries of license plate 

region.  
6. Project the edge image of segmented image 

in step (5) vertically, and estimate the 

vertical boundaries of license plate 
region.[4]  

 

Tahapan diatas menjelaskan langkah untuk 

memproses suatu gambar hingga diperoleh lokasi 

dari plat nomor yang dimaksud. (gambar 2)  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Proses identifikasi dan segmentasi lokasi plat 

nomor kendaraan[4] 

 

2.1.2 Proses meluruskan potongan plat nomor  

 Proses ini merupakan proses untuk 

meluruskan plat nomor yang diambil secara 

horizontal.  



 

 
 

Gambar 3 Proses meluruskan potongan plat nomor 

kendaraan[4] 

 

 Banyak algoritma yang dapat menyelesaikan 

permasalahan ini, akan tetapi dalam papernya, 

paper Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi memilih 

algoritma linear fitting method based on center 

coordinates (rotasi gambar). Setelah itu, 

diterapkan metode projection (pemotongan) untuk 

memperbaiki kemiringan gambar. Hasilnya dapat 

dilihat pada gambar 3.  

 

2.1.3 Partisi gambar karakter  

 Pendekatan yang dilakukan oleh Chengpu Yu, 

Mei Xie dan Jin Qi adalah kombinasi antara 

connecting region feature dan license plate model. 

license plate model merupakan standarisasi suatu 

plat nomor kendaraan. Misalnya, suatu karakter 

dalam plat nomor kendaraan ukurannya harus 

50x20cm. Tidak ada ukuran mutlak mengenai 

ukuran ini. Namun, metode ini cukup efektif untuk 

suatu spesifik jenis plat nomor tertentu. Sedangkan 

connecting based region merupakan metode yang 

menganalisa daerah-daerah yang berkaitan satu 

sama lainnya berdasarkan warna dari suatu pixel.  

 

2.1.4 Identifikasi karakter 

 Kombinasi yang mungkin dari angka dan 

huruf adalah 35 buah. Namun, dalam papernya, 

Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi mengungkapkan 

bahwa angka 0 dan huruf o sangat sulit dibedakan 

sehingga mereka menganggap hanya ada 34 

kemungkinan jenis huruf maupun angka. Selain 

huruf latin, Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi juga 

mengidentifikasi huruf china dengan 

menggunakan horizontal dan vertical projection 

curves. Proses identifikasi selain huruf china 

dilakukan dengan menghitung jumlah lubang pada 

suatu gambar karakter. Kemudian mencocokannya 

dengan data yang ada dalam database.  

 

2.1.5 Hasil dari teknik identifikasi lokasi plat 

nomor 

 
Feature Adopted Color match and 

stroke width 

Segmentation 96.5% 

accuracy 

Tabel 1 [4] 

 

 Percobaan pada tabel di atas dilakukan pada 

332 percobaan. Dapat dilihat bahwa, akurasi dari 

algoritma ini sangat baik yaitu 96.5%.  

 

2.1.6 Hasil dari identifikasi karakter 
Recognition 

Accuracy  

English and 

digital letter 

Chinease 

Character 

Chengpu Yu, 

Mei Xie dan Jin 

Qi  Method 

97.4% 90.5% 

Tabel 2 [4] 

 

 Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa 

tingkat akurasi metode Chengpu Yu, Mei Xie dan 

Jin Qi dalam mendeteksi karakter sangat baik 

yaitu 97.4%.  

 

2.2  Teknik He Guanglin dan Guo Yali  

 He Guanglin dan Guo Yali menyelesaikan 

permasalahan identifikasi plat ini dengan 6 tahap 

yaitu :  

 

2.2.1  Extracting the License Plate through 

Method of Color Segmentation  

1. Extracting the License Plate through Method of 
Color Segmentation

2. Pretreatment of the license plate

3.Binarization

4. Character Segmentation

5. Character Normalization

6. Character Recognition



 Pada konsepnya, tujuan tahap ini adalah 

penentuan lokasi plat nomor. Namun berbeda 

dengan teknik Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi, 

teknik yang digunakan Teknik He Guanglin dan 

Guo Yali memanfaatkan komposisi warna pada 

suatu wilayah gambar tertentu. Mereka 

menyatakan bahwa lokasi plat nomor dapat 

diperoleh dengan melakukan komputasi terhadap 

warna dasar plat nomor yaitu biru. Hasil tahapan 

ini dapat dilihat pada gambar 4. Konsep ini sangat 

spesifik pada plat nomor berwarna biru saja 

sehingga tidak berlaku secara umum. Selain itu, 

proses menemukan lokasi sangatlah sulit 

seandainya komposisi warna pada gambar 

dominan pada warna biru.  

 

2.2.2  Pretreatment of the License Plate  

 Setelah diperoleh lokasi plat nomor pada 

tahapan sebelumnya, He Guanglin dan Guo Yali 

melakukan dua tahapan yaitu Color Image to Gray 

Scale dan Median Filtering. Tahap Color Image to 

Gray Scale berfungsi melakukan perubahan 

gambar dari berwarna menjadi hitam-putih saja 

(lihat gambar 5). Tahapan ini memanfaatkan 

persamaan pengolahan citra seperti pada halnya 

tahapan pertama dalam identifikasi dan segmetnasi 

lokasi plat Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi (1). 

Sedangkan median filtering merupakan tahapan 

untuk menghilangkan noise pada gambar hasil 

tahap pertama (lihat gambar 6). Teknik median 

filtering dikenal sebagai teknik paling efektif 

dalam mengetahui noise namun komputasinya 

cukup kompleks.  

 

 
Gambar 4 Hasil tahapan Extracting the License Plate 

through Method of Color Segmentation 

 

 
Gambar 5 Hasil Color Image to Gray Scale 

 

 
Gambar 6 Hasil Median Filtering 

 

2.2.3   Binaryzation  

 “Binaryzation is that characters are 

transformed to white or black, and the rest area is 

transformed to black or white”[5]. Sesuai kutipan 

ini, proses binaryzation ini merupakan proses 

mengubah warna pada suatu pixel berdasarkan 

suatu variable threshold tertentu. Jika nilai pada 

pixel tersebut melebihi nilai threshold maka ubah 

nilainya menjadi 255 (putih). Namun, jika nilai 

pada pixel tersebut di bawah threshold maka nilai 

diubah menjadi 0 (hitam).  

 

2.2.4  Character Segmentation 

 Berikut ini adalah 6 tahap yang digunakan 

oleh He Guanglin dan Guo Yali dalam memilah 

karakter :  

 

 
 

 Tahapan penting dari  beberapa tahapan di atas 

adalah tahapan ketiga yaitu vertical projection of 

the image. Tahapan ini menganalisis antara lain 

mengukur lebar karakter, ukuran karakter, dan 

kontur dari potongan gambar plat nomor.  

Pada tahap ini, teknik ini yang digunakan 

tidak menerapkan proses aligning atau 

1. input the Image removed from the frame

2. The vertical projection of the image

3. Maintain the original image and the projected 
image

4. Add up the left and right boundaries of character 
segmentation

5. Cut up the characters according to the left and 
right boudary points

6. Save the image which have been cut up



memperbaiki sudut kemiringan plat seperti pada 

teknik Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi. Hal ini 

dapat berakibat pada kualitas akhir segmentasi jika 

gambar yang diidentifikasi memiliki sudut 

kemiringan yang tinggi yaitu mendekati 90
o
. 

teknik vertical projection melakukan pemotongan 

secara vertical  sehingga ketika sudut plat nomor 

mendekati 90
o
 maka hasil yang diperoleh tidak 

sesuai harapan.  

 

2.2.5  Character Normalization 

Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah 

proses menyesuaikan potongan-potongan gambar 

karakter sehingga posisi dan ukurannya menjadi 

tepat secara horizontal. Contohnya dapat dilihat 

pada gambar 7. Proses ini perlu dilakukan untuk 

meningkatkan akurasi pada saat character 

recognition. 

 

 

 
Gambar 7 Proses Character Normalization [5] 

 

2.2.5  Character Recognition 

Tahapan ini merupakan tahapan yang tidak 

terlalu sulit. Pada tahap ini, hasil segmentasi 

gambar yang telah dinormalisasi dibandingkan 

dengan database dengan menggunakan teknik 

template matching. Setiap segmentasi akan dicari 

kecocokannya dengan database dan kemudian 

diambil kesimpulan mengenai huruf atau karakter 

tersebut.  

 

2.3 Teknik Bo Li, Zhi-Yuan Zeng, dan Jian-

Zhong Zhou 

Teknik yang digunakan Bo Li, Zhi-Yuan 

Zeng, dan Jian-Zhong Zhou ini dibedakan dalam 

beberapa tahap seperti pada teknik-teknik 

sebelumnya. Tahap-tahap tersebut adalah license 

plate collection, license plate pre-process and 

orientation, dan character segment.  

 

2.3.1  License Plate Collection 

Tahap ini merupakan tahap 

pengumpulan/pengambilan gambar-gambar yang 

akan diolah untuk diidentifikasi karakternya.  

 

2.3.2  License Plate Pre-Process and 

Orientation 

Pada tahap ini, Bo Li, Zhi-Yuan Zeng, dan 

Jian Zhong Zhou menggunakan teknik MM 

(Mathematical Morphology), beberapa operasi 

dasar matematis serta menentukan lokasi plat 

nomor berdasarkan karakteristik dari tepi-tepi 

karaktermya pada gambar.  

Penjelasan mengenai MM disebutkan dalam 

papernya yaitu“MM is a set-theoretic method of 

image analysis providing a quantitative 

description of geometrical structures by structure 

element (SE)”[3]. Ada 4 buah Konsep MM yang 

digunakan yaitu dilation, erosion, opening, dan 

closing. Keempat konsep MM ini juga digunakan 

oleh Xiong Chunrong dan Huang Wenming dalam 

paper mereka berjudul “License Plate Location 

Based on Compound Mathematical Morphology”.  

Proses orientasi lokasi plat nomor dilakukan 

dengan memanfaatkan teknik MM ini. teknik MM 

yang digunakan adalah keempat teknik yang telah 

disebutkan di atas. Namun, sebelum melakukan 

orientasi lokasi plat nomor, gambar harus telah 

diproses sesuai alur dibawah ini (gambar 8) 

 

 
Gambar 8 Pre Processing flow [3] 

 



2.3.3  Character Segment 

Sebelum masuk tahap ini, gambar sebelumnya 

harus diolah terlebih dahulu melalui beberapa 

tahapan sesuai gambar 9 

 

 
Gambar 9 Pre Processing before character segment [3] 

 

Konsep binaryzation yang digunakan dalam 

tahapan ini sama prosedurnya dengan konsep 

binaryzation pada teknik He Guanglin dan Guo 

Yali yaitu menjadikan nilai pada pixel menjadi 

255 atau 0.  

Dalam paper ini, proses color reversing 

judgement menggunakan 4 index yaitu pixel 

values,  ratio of the count number of black pixel 

over the LP top rim accounting for the total 

number in that line, ratio of the count number of 

black pixel over the LP bottom rim accounting for 

the total number in that line, dan the edge map. 

Selain 4 index tersebut, digunakan juga fungsi 

evaluasi yaitu  

 

f(t1,t2,t3,t4) = A*T1 + B*T2 + C*T3 + D*T4…(2) 

A+B+C+D = 1….(3) 

 

A, B, C, dan D adalah bobot masing-masing index  

T1, T2, T3, dan T4. Jika f(t1,t2,t3,t4) ≥ 3, maka 

reverse color diperlukan.  

 

2.3.4  Ketepatan berdasarkan percobaan 

Dalam papernya, ketepatan teknik Bo Li, Zhi-

Yuan Zeng, dan Jian-Zhong Zhou adalah 89.7% 

dari 123 gambar atau sekitar 112 plat nomor.  

 

3. Teknik-Teknik Lainnya 

3.1.  Teknik Lunman Deng, Jeaong-Young Song  

Teknik ini merupakan salah satu teknik 

identifikasi lokasi plat nomor kendaraan. Dalam 

papernya, Lunman Deng, Jeaong-Young Song 

tidak menjelaskan mengenai bagaimana cara 

mengidentifikasi huruf dari gambar yang telah 

diolah. Inti dari proses identifikasi plat nomor 

yang utama dari teknik ini adalah penggunaan 

color filtration. Gambar yang telah di pre-

processing kemudian dilakukan proses yang sama 

dengan tahap keempat dari “Identifikasi dan 

Segmentasi Lokasi Plat Nomor” pada teknik 

Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi. Tahap tersebut 

adalah tahapan mengubah  gambar berwarna 

menjadi HIS space dan mendeteksi lokasi plat 

berdasarkan set dari warna yang telah 

didefinisikan. 

3.2. Teknik Weijuan Wen, Xianglin Huang, dkk  

Teknik ini merupakan salah satu teknik 

identifikasi lokasi plat nomor kendaraan. Teknik 

ini dikembangkan berdasarkan wavelet transform 

dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi yaitu 

97.5% [6]. Teknik wavelet transform ini dapat 

melakukan ektraksi horizontal, vertical dan skew 

projection secara parallel. Konsep ini sangat baik 

jika dibandingkan teknik-teknik lain yang 

umumnya hanya menggunakan horizontal dan 

vertical projection saja.  

3.3. Teknik Xiong Chunrong dan Huang 

Wenming 

Teknik ini merupakan salah satu teknik 

identifikasi lokasi plat nomor dari suatu gambar 

dengan menggunakan konsep Mathematical 

Morphology (MM). Akurasi dari teknik ini adalah 

97.5% dari 195 gambar percobaan [8]. Teknik ini 

juga digunakan pada teknik Bo Li, Zhi-Yuan 

Zeng, dan Jian Zhong Zhou. Hanya saja, konsep 

pretreatment gambar sebelum diproses secara 

matematis berbeda. Tahapan pretreatment pada 

teknik ini adalah Original image  gray picture 

 gray stretching picture  binary picture  

median filtering picture [8].  

 

4. Analisa 



Beberapa teknik identifikasi lokasi dan  

karakter memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Keuntungan maupun kelemahan 

tersebut dapat dianalisis dari kompleksnya 

algoritma serta tingkat akurasi berdasarkan 

percobaan. Berikut adalah kelebihan dan 

Kekurangan dari teknik-teknik tersebut :  

 

1. Teknik Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi 

Kelebihan  

a. Tingkat akurasi sangat baik 
b. Implementasi mudah karena 

algoritmanya sudah jelas 
Kekurangan  
c. Kompleksitas waktu besar karena 

melibatkan operasi-operasi pada matriks 
berukuran besar 

d. Partisi karakter berdasarkan skala huruf 
tidak dapat menanggani masalah-masalah 
terkait gambar yang kurang baik 

 
2. Teknik He Guanglin dan Guo Yali  

Kelebihan  

a. Algoritma tidak serumit Teknik Chengpu 
Yu, Mei Xie dan Jin Qi 

b. Mudah diimplementasikan 
c. Cepat karena algoritma yang digunakan 

tidak sebanyak dan serumit Teknik 
Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi 

Kekurangan  
d. Metode color segmentation hanya 

memperhitungkan warna dasar biru pada 
plat nomor 

e. Tingkat akurasi belum jelas 
f. Proses normalisasi yang dilakukan setelah 

character segmentation kurang tepat 
untuk beberapa kasus 

 

3. Teknik Bo Li, Zhi-Yuan Zeng, dan Jian-Zhong 
Zhou 
Kelebihan  

a. Akurasi lokasi plat tinggi 
b. Akurasi segmentasi karakter cukup tinggi 
Kekurangan  
c. Rumit 
d. Melibatkan konsep matemathical 

morphology 
e. Tidak ada proses aligning seperti pada 

Teknik Chengpu Yu, Mei Xie dan Jin Qi 

dan Teknik Bo Li, Zhi-Yuan Zeng, dan Jian-
Zhong Zhou 

 
4. Teknik Lunman Deng, Jeaong-Young Song  

Kelebihan 

a. Konsep/teori yang ditawarkan bervariatif 
Kekurangan  
b. Tingkat akurasi belum jelas 
c. Terlalu spesifik untuk beberapa kasus saja 
d. Bersifat teoritis 

 
5. Teknik Weijuan Wen, Xianglin Huang, dkk  

Kelebihan 

a. Akurasi sangat tinggi 
Kekurangan  
b. Ruang lingkup teknik hanya penentuan 

lokasi plat nomor 
c. Konsep yang ditawarkan kompleks 
d. Komputasi cukup banyak melibatkan 

matriks 
 

6. Teknik Xiong Chunrong dan Huang 

Wenming 

Kelebihan 

a. Akurasi sangat tinggi 
b. Cepat karena tidak terlalu banyak 

tahapan 
Kekurangan  
c. Ruang lingkup teknik hanya penentuan 

lokasi plat nomor 
d. Rumit karena menggunakan model 

matematis yang kompleks 
 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan ini, 

penulis mencoba menganalisa perbaikan dari 

beberapa teknik dalam mengidentifikasi lokasi dan 

karakter plat nomor tertentu. Perbaikan teknik 

dilakukan dengan mengkombinasikan dengan 

teknik lainnya yang dapat menutupi kekurangan 

teknik tersebut. Perbaikan teknik tersebut antara 

lain :  

1. Penetuan lokasi plat nomor dengan 

menggunakan teknik  :  

a. Teknik Xiong Chunrong dan Huang 

Wenming dengan penambahan proses 

aligning pada akhir proses, atau 



b. Teknik Weijuan Wen, Xianglin Huang, 

dkk dengan penambahan proses aligning 

pada akhir proses. 

2. Pengenalan karakter pada plat nomor dengan 

menggunakan teknik Chengpu Yu, Mei Xie 

dan Jin Qi (hanya bagian identifikasi 

karakter). Teknik ini juga diperbaiki pada 

bagian database karakter pembanding yang 

harus diperbayak untuk meningkatkan akurasi. 

Selain itu, penambahan proses pretreatment 

Teknik He Guanglin dan Guo Yali perlu 

dilakukan. Hal ini ditujukan untuk meningkat 

akurasi. Namun, proses pretreatment ini dapat 

tidak dilakukan berdasarkan keadaan dari 

gambar yang diperoleh. Jika resolusi gambar 

kecil dan cukup banyak noise maka proses ini 

perlu dilakukan. Namun, jika keadaan yang 

terjadi sebaliknya, maka proses ini tidak perlu 

dilakukan.  

 

5. Simpulan 

Beberapa teknik yang telah diajukan oleh 

peneliti CLPR ini dapat dikombinasikan untuk 

memperoleh hasil yang optimal di berbagai 

situasi. Tujuannya adalah mempertinggi 

tingkat akurasi dan kecepatan dalam 

memproses gambar sehingga dapat digunakan 

dalam aplikasi-aplikasi real time seperti parkir 

dan tol.  

Penulis mencoba memberikan suatu teknik 

baru yang merupakan kombinasi dari beberapa 

teknik yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Teknik ini dibuat agar dapat menutupi 

kekurangan dari tahapan tertentu dengan 

mengubahnya dengan tahapan pada teknik lain 

yang lebih baik.  
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