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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil implementasi dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
	Masing – masing citra yang ukuran lebar dan tingginya  sama dengan format yang berbeda akan memiliki ukuran file yang berbeda, ukuran format jpg lebih kecil dibandingkan format lainnya.  

Setelah diolah dengan setiap operasi ukuran lebar dan tinggi akan tetap sama kecuali dilakukan operasi pemotongan citra (cropping), tetapi ukuran file akan berubah dan hasilnya berbeda – beda dari setiap operasi dan format citra.
	Citra dengan format jpg pada operasi grayscale mengubah citra menjadi sangat kecil dari citra awal. Pada operasi deteksi tepi untuk prewitt dan sobel perubahan ukuran citra juga menjadi sangat kecil dari citra awal, tetapi pada operasi deteksi tepi laplacian perubahan ukuran file citra tidak terlalu besar, pengurangan ukuran citra yang terjadi hanya sedikit.
	Untuk format tif sama halnya dengan format jpg kecuali pada operasi penambahan kecerahan (brightness) terjadi perubahan ukuran file citra yang sangat besar dari citra awal.
	Perubahan format citra bmp berbeda dengan perubahan yang terjadi pada format citra jpg dan tiff. Jika format citra jpg dan tiff mengubah ukuran file citra akhir yang berbeda dari masing – masing operasi maka format bmp mengubah ukuran file citra awal juga tetapi untuk setiap operasi perubahan ukurannya citra akhirnya adalah sama.
Aplikasi pengolahan citra menggunakan matlab memiliki keunggulan yaitu dapat membaca berbagai macam format citra dan memanfaatkan fungsi yang ada pada MATLAB untuk melakukan pengolahan citra. Aplikasi ini dapat memberikan info yang ada pada sebuah citra dan nilai piksel yang citra miliki.
Kekurangan dari aplikasi ini adalah tampilan dan program masih sangat sederhana, operasi pengolahan citra yang dibahas tidak seluruhnya, penambahan kecerahan ditentukan tanpa bisa diatur sesuai keinginan, dan ketika citra yang diolah disimpan maka citra akhir akan tersimpan dengan tambahan lebar dan tinggi dari figure yang ada pada output di MATLAB.
SARAN – SARAN
Sesuai dengan permasalahan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :
	Program aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan berbagai macam operasi pengolahan citra lainnya.

Tampilan programnya dapat dibuat lebih menarik.
Untuk operasi penambahan kecerahan (brightness) bisa dilakukan penambahan kecerahan sesuai keinginan dan format citra yang dapat dibaca hanya pada tif dan bm sedangkan jpg tidak bisa.
	Tampilan citra yang disimpan dapat dilihat outputnya tanpa ada tambahan dari lebar dan tinggi figure yang ada di MATLAB.
	Program aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna mengolah citra secara sederhana dan dapat dipergunakan dengan sebaik – baiknya.
	Program aplikasi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan masukan dari para pembaca. 
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