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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah dengan membuat aplikasi sederhana untuk 

Google Vision dan Tesseract dan kemudian membandingkan hasil akurasi dari 

setiap jarak pengambilan data yang dilakukan berdasarkan jenis pengambilan data 

yang ditentukan (plat nomor yang tidak terdapat noise dan yang memiliki noise). 

3.2 Instrumen Penelitian 
Alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

 Laptop / Komputer 

 Android Studio 

 Android Smartphone 

 Tripod 

 Meteran 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara pada bulan 

Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017. 

 

3.4 Cara Kerja Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Google Vision 
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 Sesuai dengan gambar 3.1, gambar plat nomor kendaraan akan dibaca 

terlebih dahulu. Kemudian gambar plat kendaraan akan diprosses terlebih dahulu 

dengan menggunakan teknik greyscaling terhadap gambar plat nomor kendaraan. 

Kemudian hasil dari binarizatrion gambar tersebut akan di-olah pada library yang 

telah disedikan oleh google vision yang dimana menggunakan teknik neural 

network yang di-implementasi oleh google. Di dalam library tersebut juga 

terdapat Translation API yang bertujuan untuk melakukan pengenalan 

huruf/karakter yang terdapat pada gambar. Google Vision sendiri akan membaca 

blok kata dan akan melakukan pengenalan karakter. Setelah pemrosesan library 

google dilakukan, maka hasil dari output tersebut akan di ekstrasi untuk 

mendapatkan hasil dari pengelanan plat nomor kendaraan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Tesseract 

Sesuai dengan gambar 3.2, Pengenalan karakter dilakukan dengan proses 

two-pass. Tesseract two-pass sendiri berkaitan dengan adanya adaptive classifier 

pada pemrosesan pengenalan huruf/karakter yang ada. Adaptive classifier itu 

sendiri berfungsi untuk melakukan pembelajaran secara langsung terhadap 

huruf/karakter yang ada pada gambar. Adaptive classifier akan melakukan 

pembelajaran terhadap kata-kata yang tidak dapat dikenali pada awal nya, dan 

kemudian melakukan pemrosesan pengenalan huruf/karakter kembali dengan 

tujuan untuk dapat memberikan akurasi huruf yang lebih baik. Dalam pass yang 

pertama, dilakukan untuk mengenali setiap kata bergiliran. Setiap kata yang tidak 

sesuai dilewatkan ke adaptive classifier sebagai training data. Adaptive classifier 
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kemudian mendapat kesempatan untuk lebih akurat mengenali teks setelah 

pengenalan pertama dilakukan. Karena classifier adaptif mungkin telah belajar 

sesuatu yang berguna untuk membuat kontribusi yang dekat bagian awal 

pengenalan, kemudian pass kedua dijalankan kembali dari awal halaman 

pengenalan, dimana kata-kata yang yang tidak dikenali cukup baik akan 

diperbaiki. Setelah itu huruf/karakter akan di-ekstrasi. 

3.5 Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis akurasi hasil 

output google vision dan membandingkannya dengan library tesseract. 

Pengambilan data sendiri dilakukan di area parkir Universitas Multimedia 

Nusantara sebanyak 40 plat nomor kendaraan, yang dimana akan dibagi menjadi 2 

bagian, dengan noise dan tanpa noise. Pembagian plat nomor kendaraan itu 

sendiri terdiri dari 35 plat nomor kendaraan yang tidak memiliki noise dan 5 plat 

nomor kendaraan yang memiliki noise. Setelah itu akan dilakukan perbandingan 

dari sisi akurasi dan waktu serta memberikan kesimpulan terhadap perbandingan 

yang dilakukan. 

Definisi dari noise itu sendiri pada penelitian yang dilakukan adalah 

sesuatu yang terdapat di area plat nomor kendaraan yang tidak termasuk dari 

bagian plat nomor maupun yang mengganggu visibilitas dari plat nomor 

kendaraan tersebut (stiker, plat nomor yang memudar, dan lainnya). Penghitungan 

hasil akurasi dari setiap aplikasi dilakukan secara manual, yang dimana hanya 

memperhatikan akurasi dari pengenalan karakter yang dihasilkan. 

 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh TS Gunawan, A Mutholib, M 

Kartiwi[1], maka penghitungan akurasi dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

Jumlah karakter yang benar(dan sesuai tata letak)     

  *100% hasil output dalam %  

           Jumlah karakter pada plat nomor 
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