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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada skripsi ini telah dilakukan penelitian terhadap perbandingan metode 

subtraction, principal component analysis (PCA), dan linear discriminant analysis (LDA) 

dalam aplikasi sistem pengenalan gender. Dari hasil pengujian sistem pengenalan gender 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode LDA menghasilkan rata-rata 

keakuratan paling tinggi untuk keseluruhan jenis dataset dan cross validation, yaitu 

sebagai berikut. 

a. 81.08% dengan simpangan baku 1.45% untuk jenis dataset citra yang dilakukan 

cropping pada bagian wajahnya dan tidak memiliki responden berkacamata. 

b. 82.56% dengan simpangan baku 1.05% untuk jenis dataset citra yang dilakukan 

cropping pada bagian wajahnya dan memiliki responden berkacamata. 

c. 62.66% dengan simpangan baku 2.44% untuk jenis dataset citra yang tidak 

dilakukan cropping dan tidak memiliki responden berkacamata. 

d. 64.24% dengan simpangan baku 2.56% untuk jenis dataset citra yang tidak 

dilakukan cropping dan memiliki responden berkacamata. 

Hal tersebut terjadi karena LDA memaksimalkan penyebaran data input di antara kelas-

kelas yang berbeda dan meminimalkan penyebaran data input pada kelas yang sama.  

Dari hasil pengujian sistem pengenalan gender ini, dataset pelatihan juga 

mempengaruhi hasil rata-rata keakuratan sistem pengenalan gender ini. Jenis dataset citra 

yang memiliki responden berkacamata menghasilkan rata-rata keakuratan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan dataset yang tidak memiliki responden berkacamata.  

Selain itu dapat disimpulkan bahwa citra yang dilakukan cropping pada bagian 

wajahnya menghasilkan rata-rata keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan citra 

yang tidak dilakukan cropping. Hal tersebut disebabkan oleh ektraksi fitur yang dilakukan 

oleh sistem pengenalan gender ini tidak hanya kepada bagian wajah dari orang tersebut, 

namun sistem pengenalan gender ini juga melakukan ekstraksi fitur pada bagian 

background dari citra tersebut.  

Hasil pengujian sistem pengenalan gender terhadap rata-rata waktu komputasi pada 

skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata waktu komputasi untuk pengujian sistem 

pengenalan gender dengan ukuran citra 32 × 24 piksel paling cepat dihasilkan oleh metode 
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subtraction dengan rata-rata waktu komputasi sebesar 0.05 detik. Untuk metode PCA 

membutuhkan waktu komputasi sebesar 0.11 detik dan LDA membutuhkan waktu 

komputasi yang paling lama yaitu sebesar 0.26 detik. 

Hipotesis yang telah dibuat sebelumnya mengenai sistem pengenalan gender ini 

bahwa LDA merupakan metode yang memberikan hasil rata-rata keakuratan tertinggi 

dibandingkan PCA dan subtraction terbukti benar, namun ternyata dibutuhkan waktu 

komputasi yang lebih lama untuk metode LDA ini. 

 

5.2. Saran 

Pada bagian ini, penulis ingin memberikan saran supaya dapat dijadikan bahan 

pengembangan untuk skripsi ini. Berdasarkan hasil percobaan yang telah didapatkan pada 

skripsi ini, saran pengembangan tersebut adalah penggunaan metode klasifikasi yang lebih 

baik daripada metode nearest neighbor. 


