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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa telah berhasil proses implementasi algoritma kuantum Shor menggunakan 

library Python ProjectQ sebagai simulator komputer kuantum. Terdapat beberapa 

simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Clock-speed dan jumlah core yang digunakan berpengaruh terhadap waktu yang 

dibutuhkan untuk menyimulasikan algoritma kuantum Shor. Program yang 

dirancang pada penelitian ini mendapatkan peningkatan performa sebesar 33% 

dari perangkat 2 pada saat dijalankan dengan perangkat 1. 

2. Implementasi algoritma Shor pada penelitian ini memiliki waktu eksekusi 

terlama dibandingkan dengan implementasi ProjectQ dan Quantum Computing 

Playground. 

3. Implementasi algoritma kuantum Shor ProjectQ memiliki waktu eksekusi yang 

paling cepat dan memiliki penggunaan jumlah qubit paling rendah 

dibandingkan implementasi algoritma kuantum Shor pada penelitian ini dan 

Quantum Computing Playground. 

4. Tingkat akurasi pemfaktoran perkalian bilangan pada implementasi algoritma 

kuantum Shor pada penelitian ini berbanding terbalik dengan jumlah qubit yang 

digunakan.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan implementasi algoritma kuantum Shor yang telah dirancang 

pada penelitian ini, maka berikut ini adalah saran untuk pengembangan program ini 

ke masa yang akan datang. 

1. Jumlah qubit yang digunakan dapat dikurangi untuk mengurangi waktu 

eksekusi pencarian faktor dari bilangan yang dimasukkan. Ini dapat dilakukan 

dengan merancang proses modular exponential yang membutuhkan jumlah 

qubit yang lebih sedikit dari yang dijelaskan pada Bab 2.4. 

2. Program pemfaktoran yang telah dirancang dapat dikembangkan dari segi 

akurasi pencarian faktor dari bilangan yang dimasukkan. Ini dapat dilakukan 

dengan mengurangi jumlah qubit yang digunakan. Karena ini, dengan 

menerapkan poin pertama, peningkatan pada poin ini juga dapat dihasilkan.
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