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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Aplikasi enkripsi citra digital telah selesai diimplementasikan dengan menggunakan 

algoritma enkripsi berbasis Rubik’s Cube. Program dapat melakukan proses enkripsi dan 

dekripsi untuk gambar. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP.  

2. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan pada tiga gambar berbeda, nilai NPCR dan 

UACI yang tinggi didapatkan saat menggunakan jumlah iterasi yang ganjil. Gambar 

lenna memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata nilai NPCR 99.7%, nilai UACI (red) 

41%, nilai UACI (green) 34%, dan nilai UACI (blue) 31% saat menggunakan sembilan 

kali iterasi. Gambar baboon memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata nilai NPCR 

99.6%, nilai UACI (red) 30.1%, nilai UACI (green) 28.6%, dan nilai UACI (blue) 31.4% 

saat menggunakan tujuh kali iterasi. Gambar black memperoleh nilai tertinggi dengan 

rata-rata nilai NPCR 99.7%, nilai UACI (red) 79.8%, nilai UACI (green) 79.8%, dan 

nilai UACI (blue) 79.8% saat menggunakan sembilan kali iterasi. 

 

5.2       Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Program dapat dikembangkan agar dapat menggunakan format dan ukuran gambar yang 

berbeda sehingga lebih fleksibel untuk dipakai oleh user yang memiliki kebutuhan untuk 

melindungi gambar yang berbeda-beda. 
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2. Program dapat dikembangkan untuk dijadikan aplikasi mobile agar lebih mudah untuk 

digunakan user dalam kondisi apapun. 
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