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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah simpulan yang 

dapat ditarik. 

1. Aplikasi autentikasi sidik jari telah berhasil diimplementasikan dengan 

menggunakan metode image enhancement dan algoritma backpropagation. 

Aplikasi ini melakukan pengenalan sidik jari dari setiap user yang pernah 

dilatih sebelumnya. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C#.  

2. Dari hasil uji coba dengan menggunakan metode image enhancement dan 

algoritma backpropagation pada aplikasi autentikasi sidik jari ini, tingkat 

akurasi yang tertinggi didapatkan sebesar 76%, nilai false acceptance rate 

yang didapatkan sebesar 0%, dan nilai false rejection rate sebesar 24% dengan 

menggunakan model arsitektur jaringan sebanyak 900 buah node input, 120 

buah node hidden, 15 buah node output, serta nilai learning rate sebesar 0.1 

dan batas error sebesar 0.0001. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa perubahan parameter 

arsitektur jaringan seperti learning rate atau batas error, misal lebih kecil dari 
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0.0001 agar memungkinkan untuk meningkatkan akurasi sehingga mengurangi 

nilai false rejection. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sekali proses filter pada feature 

extraction wavelet agar memungkinkan untuk meningkatkan akurasi. 

3. Aplikasi ini dapat dikoneksikan secara langsung dengan alat scanner sidik jari 

tanpa harus menyimpan gambarnya terlebih dahulu.
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