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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil uji coba dan analisis hasil, dapat disimpulkan bahwa 

algoritma K-Means++ Clustering dapat diimplementasikan pada color image 

quantization. Cluster-cluster yang dihasilkan dari K-Means++ Clustering dapat 

digunakan sebagai desain palet berdasarkan jumlah K. Kemudian, seluruh color 

pixel pada citra asli dipetakan ke cluster terdekat sesuai dengan desain palet. Uji 

coba algoritma dilakukan pada 6 citra dengan color depth 24 bit dengan jumlah K 

sebesar 32, 64, 128, dan 256. Rata-rata hasil PSNR dan ukuran file yang dihasilkan 

algoritma K-Means++ lebih baik dibandingkan K-Means. Nilai PSNR dan ukuran 

file citra terkompresi bertambah ketika jumlah K semakin besar. Color image 

quantization dengan Algoritma K-Means++ Clustering menghasilkan rata-rata nilai 

PSNR terbesar sebesar 37.71 dB pada citra Airplane dengan K sebesar 256 dan nilai 

terkecil sebesar 26.6 dB pada citra Autumn dengan K sebesar 32. Sedangkan rata-

rata ukuran file terbesar adalah  sebesar 280 KB pada citra Autumn dengan jumlah 

K sebesar 256 dan ukuran terkecil sebesar 61.67 KB pada citra Fruits dengan jumlah 

K sebesar 32, di mana ukuran file menjadi 2 sampai 7 kali lebih kecil dari ukuran 

aslinya. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut adalah saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

1. Meneliti color quantization dengan algoritma clustering lainnya seperti 

Fuzzy C-Means Clustering. 

2. Meneliti perhitungan jarak antara color pixel dengan centroid menggunakan 

metrik perhitungan jarak lainnya seperti Manhattan dan Chebyshev 

distance. 
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