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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Implementasi algoritma Flood Fill pada autentikasi modul Captcha 

berbasis gambar telah berhasil dilakukan. Pada implementasi ini, user dapat 

mencoba mengerjakan Captcha yang telah dibangun dan menggunakannya 

sebagai plugin. Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Drawcap direkomendasikan penggunaannya oleh 77.4% responden. 

5.2. Saran 

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan beberapa saran 

untuk penelitian ini.  

1. Variasi bangun pada Captcha dapat ditambah atau dikembangkan tidak 

hanya terbatas pada bangun datar. User dapat diminta untuk 

menghubungkan titik-titik menjadi sebuah angka atau huruf sehingga 

semakin banyak variasi bentuk yang dapat digambar. 

2. Dapat ditingkatkan cara menghubungkan garis pada perangkat touch 

screen (tablet dan mobile) karena drag untuk menggambar suatu garis 

pada layar touch screen cukup sulit dilakukan. Dapat dikembangkan cara 

lain untuk menjawab Captcha, misalnya user cukup menekan titik-titik 

pembentuk bangun secara berurutan dan garis pembentuk bangun akan 

otomatis dibuat. 
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3. Datap dikembangkan cara mengenali bentuk bangun, seperti menggunakan 

deteksi tepi atau fungsi pengolahan gambar lainnya sehingga bangun tidak 

harus digambar pada posisi dan ukuran yang sama. 

4. Dapat dikembangkan metode lain untuk mendapatkan threshold pada 

penelitian selanjutnya karena nilai 0.6 yang digunakan sebagai threshold 

dianggap terlalu kecil oleh beberapa responden sehingga para responden 

mengalami kesulitan menjawab Captcha dengan benar. 
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