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ABSTRACT 

Development of intelligent transportation system involves an intelligent infrastructure system and an intelligent vehicle 
system. One approach to build an intelligent infrastructure system is by detecting license plate on the vehicles either for 
recognizing the numbers or for other purposes. In this paper, we examined a license plate detection method to be used 
for vehicle manufacturer recognition. The proposed license plate detection method consists of several image processing 
techniques. They filter using a sliding concentric window, binarization using sauvola method, and principle of connected 
component analysis for region extraction followed by horizontal and vertical segmentations. We use the resulted plate 
position as a tool for generating a mask. The mask is then used to detect car's logo. Next, we extract the phase 
congruency features from the logo image. These features are used for classifying the logo into a car model class. We use 
a probabilistic neural network as the classifier. We train the network using 50 logo images consisting of 10 classes. The 
license plate detection has been able to recognize 60% of the test images. The recognized plate images are then classified 
using the trained network. The testing accuracy of the classifier was 78.3%. 
Keywords: Vehicle Manufacturer Recognition, License Plate Detection, Phase Congruency, Probabilistic Neural 
Network.  
 
1. Pendahuluan 
Sistem transportasi cerdas saat ini sudah mulai berkembang. Sistem ini terbagi menjadi sistem infrastruktur cerdas dan 
sistem kendaraan cerdas[1]. Beberapa aplikasi pendukung sistem infrastruktur cerdas antara lain aplikasi pembayaran 
elektronik (seperti untuk jalan tol dan parkir), aplikasi monitoring jalan tol, aplikasi monitoring lalu lintas, dan lain-lain.  
 
Salah satu aspek dalam sistem pendukung infrastruktur cerdas tersebut adalah bagaimana mengenali sebuah kendaraan. 
Hal-hal yang dikenali dari sebuah kendaraan antara lain adalah nomor plat, merek (seperti Toyota dan Daihatsu), model 
(seperti Avanza dan Xenia), dan warna kendaraan.  
 
Pada penelitian ini akan dikenali merek berdasarkan foto mobil yang pengambilan gambarnya dilakukan dari depan. 
Gambar yang dikenali di dalamnya terdapat plat nomor dan logo merk kendaraan. Merk sebuah mobil dapat dikenali 
dengan mengidentifikasi logonya. Logo sebuah kendaraan umumnya berada di depan tengah, di atas plat nomor 
kendaraan. Oleh karena itu, untuk dapat mengenali logo harus diidentifikasi terlebih dahulu posisi plat nomor kendaraan.  
 
Penelitian[1] telah mengusulkan sebuah metode untuk mengenali nomor pada plat kendaraan. Penelitian tersebut 
mengusulkan metode sliding concentric window (SCW) yang diikuti dengan metode Sauvola dan analisis komponen 
terhubung. Metode tersebut masih menghasilkan beberapa region yang bukan area plat nomor. Pada penelitian ini 
diusulkan untuk menambahkan satu langkah lagi yaitu dengan melakukan proyeksi horizontal dan vertikal untuk 
mendapatkan posisi plat yang sebenarnya.   
 
Logo dapat diidentifikasi menggunakan posisi plat nomor[2]. Sebuah area yang disebut mask dihitung berdasarkan posisi 
plat nomor. Mask ini berada di atas plat nomor dan diasumsikan logo mobil berada di dalamnya. Selanjutnya logo 
ditentukan menggunakan fitur phase congruency[3]. Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan logo ke dalam salah 
satu merek menggunakan jaringan syaraf probabilistik[2].  
 
2. Metode Penelitian 
2.1 Desain Sistem 
Ada dua tahapan dalam sistem yang diusulkan. Tahapan pertama ialah membangun mesin pengklasifikasi berupa 
jaringan syaraf menggunakan data latih. Tahap ini selanjutnya disebut sebagai tahap training. Tahapan kedua ialah 
tahapan klasifikasi menggunakan mesin pengklasifikasi yang telah dibangun untuk kemudian diketahui tingkat 
keakurasian sistem yang diusulkan.  
 
Kedua tahapan tersebut terdiri atas beberapa proses utama. Pertama dilakukan pendeteksian posisi plat nomor 
menggunakan metode yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Proses ini dilakukan sampai dihasilkan sebuah 
gambar logo. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur phase congruency untuk kemudian digunakan pada tahap training 
maupun testing jaringan syaraf. Diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Desain Sistem Pengenalan Merek Mobil 

 
2.2 Pengenalan Plat Nomor 
Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengenali nomor plat suatu kendaraan. Pustaka[4] menggunakan 
gabungan fitur tepi dan morfologi matematika. Pada metode tersebut daerah plat nomor dideteksi sebagai daerah dengan 
perubahan tingkat kecerahan yang besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Metode lain adalah metode 
berbasis pemrosesan warna atau derajat keabuan[5]. Metode ini menggunakan segmentasi warna dan memiliki kelemahan 
yang sangat tergantung pada pencahayaan. 
 
Sebuah plat nomor dapat diasumsikan sebagai sebuah ketidakberaturan pada sebuah gambar[1]. Oleh karena itu, 
perubahan drastis pada karakteristik umum sebuah gambar kemungkinan muncul karena adanya plat nomor. Teknik 
SCW[1] bekerja dengan menggambarkan ketidakberaturan pada gambar menggunakan statistik gambar seperti nilai rataan 
dan standard deviasi. Berikut ini adalah penjelasan dari algoritma SCW. Langkah pertama adalah membuat 2 concentric 
window A dan B berukuran 2X1 x 2Y1 dan 2X2 x 2Y2. Dimulai dari piksel di pojok kiri atas, hitung ukuran statistik window 
A dan B. Jika rasio ukuran statistik pada kedua window melebihi batasan yang ditentukan maka pusat piksel pada window 
dianggap masuk ke Region of Interest (RoI). Ilustrasi window A dan B serta ilustrasi traversal window dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

 
Gambar 1. (a) Ilustrasi Window A dan B (b) Ilustrasi Window A dan B Yang Bergeser Dari Pojok Kiri Atas Ke Piksel-

Piksel Berikutnya. 
 
Nilai RoI yang diperoleh dari teknik SCW digunakan sebagai masking yang akan dioperasikan dengan gambar asli 
menggunakan operator AND. Hasil dari proses ini akan diubah menjadi citra biner menggunakan metode Sauvola[1]. 
 
Metode Sauvola termasuk ke dalam metode thresholding adaptif. Metode ini menggolongkan nilai sebuah piksel ke 
dalam hitam atau putih berdasarkan nilai threshold yang didasarkan dari perhitungan statistik area di sekitar piksel (lihat 
Persamaan (1)). 

  
(1) 

 
dimana m(x, y) dan σ(x, y) adalah nilai rata-rata dan standard deviasi dari window berukuran b x b, dan nilai k dan R 
adalah konstanta pengali dan pembagi region. Pada penelitian ini digunakan nilai b = 10; k = 0,5; dan R = 128. 
 
Setelah diperoleh citra biner, dilakukan analisis komponen terhubung. Analisis komponen terhubung adalah bagian dari 
implementasi teori graf, dimana komponen yang terhubung diberi label yang sama. Keterhubungan dua piksel dapat 
menggunakan prinsip 4-tetangga atau 8-tetangga. Pada makalah ini digunakan prinsip keterhubungan 8-tetangga. Setelah 
diperoleh region-region dalam citra biner, dihitung tiga properti, yaitu aspect ratio, orientasi, dan bilangan Euler.  
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Aspect ratio dihitung dengan membaca gambar dan menemukan nilai maksimum dan minimum pada setiap kolom dan 
baris sebuah region. Nilai rasio dihitung berdasarkan persamaan (2)[1]. 
 

 (2) 
 
dimana c dan r adalah kolom dan baris.  Orientasi obyek dapat dihitung menggunakan persamaan (3). 
 

 (3) 
 
Bilangan Euler merepresentasikan jumlah obyek dikurangi jumlag lubang (holes) dalam obyek. Pada plat nomor, 
karakter atau angka adalah lubang-lubang pada region. Oleh karena itu region yang memiliki bilangan Euler lebih dari 3 
dipertahankan sebagai kandidat plat nomor.  
 
2.3 Metode Proyeksi Horizontal dan Vertikal 
Proyeksi horizontal dan proyeksi vertikal merupakan metode segmentasi yang diterapkan pada gambar biner, dengan 
menjumlahkan nilai piksel putih pada gambar. Pada proyeksi horizontal, pertama nilai piksel putih dikumpulkan atau 
dijumlahkan berdasarkan proyeksi sumbu y. Kemudian, karena posisi plat biasanya berada di bawah, gambar diproses 
dari bawah ke atas. Jika hasil proyeksi histogram piksel putih lebih besar dari batasan maka hasilnya dianggap sebagai 
tinggi plat nomor. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, batasan dikurangi dan prosesnya diulangi. 
 
Untuk segmentasi vertikal, setelah dilakukan segmentasi horizontal dan diperoleh hasil, maka pada hasil tersebut 
dilakukan penjumlahan nilai piksel putih untuk proyeksi sumbu x. Kemudian gambar diproses dari kanan dan kiri 
gambar. Jika hasil proyeksi histogram piksel putih kurang dari batasan, maka hasilnya dianggap sebagai lebar plat nomor. 
Jika kondisi tidak terpenuhi, batasan dikurangi dan prosesnya diulangi. 
 
Hasil dari langkah ini selanjutnya digunakan untuk penentuan logo. Logo diasumsikan berada di area di atas plat nomor. 
Area tersebut memiliki dimensi tinggi = 4 x tinggi plat, lebar = 4 x lebar plat, dan pusat area tersebut berada pada pusat 
plat.  
 
2.4 Metode Pencarian Fitur Logo dengan Phase Congruency 
Pencarian logo dilakukan dengan menggunakan phase congruency[3]. Pada metode ini diasumsikan bahwa format gambar 
yang telah dikompresi seharusnya memiliki banyak informasi dan sedikit redundansi. Karena itu dalam mengekstraksi 
fitur penting sebuah gambar, metode ini tidak mencari titik dimana terjadi perubahan intensitas yang drastis, melainkan 
mencari pola keteraturan komponen sudut fase di domain frekuensi, yaitu dengan transformasi Fourier atau dengan 
wavelet. 
 
Nilai phase congruency (pc) sebuah gambar berkisar antara 0 dan 1. Orientasi sebuah gambar berupa sebuah sudut antara 
0° sampai 180°, bernilai positif untuk arah sudut berlawanan dengan jarum jam. Sudut tersebut merupakan arah dimana 
energi lokal mencapai maksimal. Nilai rata-rata sudut fase setiap piksel gambar pada orientasi yang memiliki energi 
maksimum berupa nilai bilangan kompleks, dinotasikan dengan ft.  
 
Nilai yang digunakan untuk mencari area logo adalah nilai turunan pertama dari ft pada proses phase congruency. Batas 
yang digunakan pada makalah ini adalah nilai turunan pertama dari ft = dS/dx ≥ 4,5. Logo mobil diasumsikan berada di 
tengah mask.  
 
2.5 Metode Pengklasifikasi 
Setelah gambar logo didapatkan, selanjutnya masuk pada tahap pengklasifikasian. Sebagai mesin pengklasifikasi, 
digunakan sebuah jaringan syaraf tiruan probabilistik. Fitur gambar yang digunakan adalah nilai pc pada metode phase 
congruency [3].  
 
Jaringan syaraf yang digunakan adalah jaringan syaraf probabilistik (JSP) yang dikenalkan oleh Specht[6]. Implementasi 
JSP menggunakan Matlab 7.0. JSP ini merupakan varians dari jaringan basis radial. Gambar 2 menunjukkan arsitektur 
JSP yang digunakan. Layer pertama menghitung jarak antara vektor input dengan vektor input training dan menghasilkan 
vektor yang elemen-elemennya menandakan seberapa dekat sebuah input dengan training input. Layer kedua 
menjumlahkan nilai-nilai kontribusi setiap kelas input untuk menghasilkan vektor probabilitas. Selanjutnya fungsi 
kompetisi diaplikasikan pada output layer kedua dengan mengambil probabilitas yang paling besar dan menghasilkan 
nilai 1 untuk kelas yang dipilih dan nilai 0 untuk kelas-kelas yang lain.  
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Gambar 2. Arsitektur JSP Yang Digunakan 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pada bagian ini dibahas mengenai hasil implementasi sistem, dimulai dari pengenalan plat nomor, pendeteksian logo, 
tahap training untuk menghasilkan jaringan pengklasifikasi, dan tahap pengklasifikasian. Data yang digunakan untuk 
ujicoba adalah data gambar mobil yang diambil gambarnya dari depan. Sumber data adalah dari database LPR 
medialab[7] sebanyak 100 gambar. Gambar antarmuka sistem dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
3.1 Pengenalan Plat Nomor 
Pada tahap ini awalnya gambar input diubah ukurannya menjadi 640 x 480 piksel. Selanjutnya diterapkan metode SCW 
dengan nilai X1 = 6, Y1 = 2, X2 = 12, Y2 = 4 dan nilai threshold T = 0,5 untuk mendapatkan nilai RoI. Nilai RoI ini 
dioperasikan menggunakan operator AND dengan gambar asli. Hasilnya kemudian diubah menjadi gambar biner 
menggunakan metode Sauvola. Contoh gambar input dan gambar biner sampai pada metode Sauvola ditunjukkan pada 
Gambar 4. Kemudian dilakukan analisis komponen terhubung dan dihasilkan region kandidat plat yang memenuhi syarat 
nilai aspect ratio antara 2-6, orientasi kurang dari 35°, dan bilangan Euler kurang dari 3. Pada kasus Gambar 4, region 
terhubung yang memenuhi syarat tersebut sebanyak 5 gambar seperti pada Gambar 5. Artinya terdapat 5 kandidat plat 
nomor yang harus diproses. Dalam penelitian ini diusulkan menambahkan metode proyeksi vertikal dan horisontal untuk 
menghasilkan kandidat plat yang tunggal dan sebenarnya. Gambar 5(e) adalah yang dipilih oleh penerapan metode 
proyeksi horizontal pada Gambar 5. 
 

 
   

 

  
(a)                                    (b) 

Gambar 4. Salah Satu Contoh Gambar Input (a) dan Hasil Gambar Biner Sampai Pada Metode Sauvola. 

 
Gambar 3. Antarmuka Sistem Pengenalan Merek Mobil 
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3.2 Pendeteksian Logo 
Setelah posisi plat nomor diperoleh, dibuat sebuah area yang disebut mask yang berada tepat di atas posisi plat. 
Koordinat x titik tengah mask adalah sama dengan koordinat x titik tengah plat nomor. Panjang dan tinggi mask 
berdasarkan percobaan ditentukan sama dengan 4 kali panjang dan tinggi plat. Gambar 6 menunjukkan contoh gambar 
input (a), hasil deteksi posisi plat (b), dan mask yang dihasilkan (c). 
 
Selanjutnya diterapkan metode phase congruency untuk memperoleh nilai sudut fase ft. Nilai turunan pertama ft yang 
melebihi batas nilai threshold 4,5 adalah batas region dalam gambar mask. Tujuan dari pencarian nilai ini adalah untuk 
mendapatkan region dalam gambar mask yang di dalamnya terdapat logo yang dicari. Dalam makalah ini diasumsikan 
logo berada di tengah gambar mask. Untuk menghasilkan gambar logo, dicari region yang nilai x titik tengah mask 
terkandung di dalamnya. Besar gambar logo ditentukan oleh batas kiri dan batas kanan region tersebut. Gambar 7 
mengilustrasikan proses pencarian logo dalam gambar mask sesuai Gambar 6(c). Contoh gambar logo yang dihasilkan 
seperti pada Gambar 6(d). 
 

 

 
 

3.3 Pengklasifikasian Gambar Logo 
Gambar logo yang dihasilkan dari proses sebelumnya diklasifikasikan ke dalam merek tertentu. Mesin pengklasifikasi 
adalah sebuah jaringan syaraf probabilistik yang telah dibangun sebelumnya menggunakan data latih. Data yang 
digunakan sebagai data latih adalah kumpulan gambar logo beserta label mereknya. Pada makalah ini digunakan 50 data 

    
 (a)  (b)  (c) (d) 
Gambar 6. (a) Contoh Gambar Input, (B) Posisi Plat Yang Terdeteksi, (C) Gambar Mask Yang Dihasilkan, (D) Gambar 

Logo 

   
       (a)     (b)              (c) 

  
(d)    (e) 

Gambar 5. Hasil Analisis Komponen Terhubung Sebanyak 5 Kandidat Plat 

 
Gambar 7. Ilustrasi Hasil Phase Congruency (Bawah), Batas Region Yang Dihasilkan (Tengah), dan Nilai Turunan 

Pertama Sudut Fase Dari Proses Phase Congruency (Atas) 
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latih dengan rincian 5 data tiap kelas, dan kelas targetnya adalah Audi, Citroen, Fiat, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, 
Volkswagen, Opel, dan kelas unknown atau tidak diketahui. Ukuran gambar logo pada data latih bervariasi antara 25 x 
25, 50 x 50, 100 x 100, dan 200 x 200 piksel. Proses training dengan ukuran data latih yang berbeda-beda ini bertujuan 
untuk mengetahui ukuran gambar logo manakah sebagai data training yang menghasilkan akurasi tertinggi pada saat 
testing.  
 
Data yang digunakan pada saat testing adalah 60 gambar logo hasil pendeteksian sistem dari gambar mobil yang diambil 
dari depan. Tabel 1 menampilkan hasil akurasi testing dengan ukuran data training yang berbeda-beda. Dari Tabel 1 
dapat dilihat bahwa ukuran data training yang menghasilkan akurasi tertinggi adalah ukuran 50 x 50. 
 

Tabel 1. Akurasi Testing Menggunakan Beberapa Ukuran Data Training  
Ukuran Data Training Waktu Training (detik) Jumlah Data Testing Yang 

Diklasifikasikan Benar Akurasi (%) 

25x25 0,041505 45 75 
50x50 0,058730 46 77 

100x100 0,126311 40 66,7 
200x200 0,455168 38 63,3 

 
Selanjutnya dilakukan pengujian parameter spread pada JSP. Nilai spread adalah konstanta yang mengatur bagaimana 
JSP mengenali pola data. Nilai spread harus cukup besar supaya neuron-neuron pada radial basis layer dapat merespon 
region-region yang overlap, tetapi nilai spread tidak boleh sangat besar sehingga menghasilkan respon semua neuron 
sama. Tabel 2 menunjukkan nilai akurasi testing dengan ukuran data training 50 x 50 piksel. Akurasi tertinggi sebesar 
78,3% dicapai dengan nilai spread antara 2,6-2,7. 
 

Tabel 2. Akurasi Testing Menggunakan Beberapa Nilai Spread 
Rentang Nilai Spread   Akurasi (%) 

0,1 – 0,2   65 
0,3   71,7 

0,4 – 2,5   77 
2,6 – 2,7   78,3 
2,8 – 4,2   77 
4,3 – 5   75 

   
4. Kesimpulan 
Pada makalah ini telah dibahas sebuah metode untuk mengenali merek kendaraan berdasarkan gambar yang diambil dari 
depan. Merek dikenali dengan melatih gambar logo ke sebuah jaringan syaraf. Gambar baru yang akan diklasifikasi 
dideteksi terlebih dahulu posisi plat nya untuk mendapatkan gambar logo. Proses pengenalan plat yang dibahas dalam 
makalah ini telah berhasil mendapatkan posisi plat yang benar dengan akurasi 60%. Nilai tersebut masih harus 
ditingkatkan dengan mempertimbangkan kondisi gambar input, misalnya dengan memberi batasan gambar diambil dari 
jarak yang sama.  
 
Untuk klasifikasi dengan jaringan syaraf probabilistik, sistem yang dibangun telah berhasil mengklasifikasikan logo 
dengan tingkat akurasi mencapai 78,3%. Sistem dapat lebih ditingkatkan lagi tingkat keakurasiannya dengan 
menambahkan data latih atau dengan melakukan prapemrosesan pada gambar input sehingga sistem dapat mengenali 
logo lebih baik lagi.  
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