
BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari  hasil  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik 

kesimpulan dari penyusunan tugas akhir mengenai “Aplikasi  Pengolahan Citra 

Digital 24 bit” adalah sebagai berikut :

1. Dengan  aplikasi  ini,  kita  dapat  melakukan  beberapa  teknik 

pengeditan atau pengolahan pada citra dengan format file BMP dan JPG . 

2. Aplikasi  ini  dapat mengubah nilai  dan kordinat  pada tiap piksel, 

sehingga dapat membuat suatu bentuk citra yang baru.

3. Proses  pengolahan  citra  yang  dapat  dilakukan  adalah 

mempertajam warna pada citra, melakukan perubahan ukuran pada citra, 

dan mendeteksi adanya perbedaan pada dua citra yang hamper sama.

4. Aplikasi  pengolahan  citra  ini  memiliki  pengaturan  proses  yang 

sederhana, sehingga  user dapat dengan mudah mempelajari teknik dari 

pengolahan citra.

5. Kekurangan dari program adalah tidak dapat menyeleksi  piksel, 

sehingga program ini hanya bisa melakukan pengeditan pada tiap piksel 

secara  global  atau  menyeluruh  pada  bidang  citra,  dan  tidak  bisa 

melakukan pengeditan hanya pada satu atau sekelompok piksel saja.

6. Kekurangan lainnya adalah teknik dalam melakukan pengolahan 

citra  atau  pengeditan  gambar  tidak  bisa  dilakukan  secara  bersamaan. 
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Maka  untuk  mengedit  gambar  dengan  menggunakan  lebih  dari  satu 

teknik,  setiap  melakukan  proses  pengolahan  citra  harus  langsung  di 

simpan (save).

5.2 Saran

Setelah menyusun tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Pengolahan Citra 

Digital  24  BIT  sara-saran  yang  dapat  berguna  untuk  menyempurnakan  dan 

mengembangkan aplikasi ini adalah :

1. Agar  lebih  fleksibel,  sebaiknya  aplikasi  dibuat  agar  juga  dapat 

mengolah citra bertipe selain BMP, dan JPG.

2. Teknik  dalam  pengolahan  citra  masih  kurang,  selanjutnya 

diharapkan program dapat mengolah citra dengan teknik yang lain seperti 

free transform dan menambahkan menu paint.

3. Kemampuan  untuk  mengolah  piksel  pada  citra  masih  kurang, 

diharapkan  program  dapat  dikembangkan  dengan  kemampuan  dapat 

menyeleksi piksel sehingga program dapat mengolah satu atau beberapa 

bagian piksel saja dalam satu bidang citra.

4. Agar  lebih  mudah,  program  dibuat  agar  dapat  melakukan 

beberapa  teknik  pengolahan  secara  langsung,  tanpa  harus 

menyimpannya terlebih dahulu. 
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