
 
 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan : 

1. Pada histogram citra pada lokasi Bambu Kuning terlihat terjadi pergesaran 

pada tiap – tiap jamnya pada setiap filter optis dan filter digital, tetapi 

perbedaan yang signifikan yaitu pergeseran pola histogram kekiri dengan 

pola semakin menyempit adalah jam 10, kemudian betahap kembali 

melebar setiap jamnya sampai jam 16. Dalam hal ini dapat diasumsikan 

pada lokasi Bambu Kuning terjadi perubahan kualitas lingkungan yang 

signifikan pada lokasi yaitu dari jam 10. Dikarenakan tingginya aktifitas 

kendaraan bermotor pada lokasi sehingga citra yang dihasilkan cenderung 

lebih gelap dan berpengaruh pada kualitas citra. 

2. Pada lokasi Lembah Hijau terlihat dari pola histogram setiap jamnya 

mengalami beberapa perubahan penyempitan histogram, tetapi pada jam 

10 terjadi perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan jam yang 

lainnya yaitu penyempitan histogram kemudian berangsur melebar setelah 

jam 10, maka dapat diasumsikan pada jam 10 pada lokasi terjadi 

perubahan kondisi lingkungan yang cukup signifikan dikarenakan pada 
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jam tersebut aktifias kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan 

jam yang lainnya sehingga mempengaruhi kondisi udara pada lingkungan 

dan mempengaruhi hasil citranya. 

3. Piksel yang dihasilkan pada penapisan LPF lebih rendah dibandingkan 

dengan penapisan lainnya, dan piksel yang dihasilkan pada penapisan HPF 

lebih tinggi dibandingkan dengan penapisan digital lainya. 

4. Pada nilai SNR Median Filter terlihat nilainya lebih besar dibandingkan 

dengan SNR pada LPF dan HPF, sehingga membuat kondisi citra lebih 

buram/blur dibandingkan citra pada LPF dan HPF. 

5. Pada data hygrometer terlihat kondisi udara pada lokasi Lembah Hijau 

lebih baik pada lokasi Bambu Kuning, pada lokasi Lembah Hijau kondisi 

suhu yang lebih rendah dan kelembaban yang lebih tinggi pada jam yang 

sama dengan lokasi Bambu Kuning. 

6. Dari data hygrometer (suhu dan kelembaban) terlihat hampir sama antara 

kedua lokasi, yaitu pada pagi hari nilai suhu terlihat lebih rendah dan 

kelembaban tinggi, sedangkan menuju siang hari suhu mengalami 

pengingkatan sedangkan kelembaban akan mengalami penurunan, kondisi 

tersebut akan mengalami perubahan pada sore yaitu kelembaban akan 

mengalami peningkatan dan suhu mengalami penurunan. 
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B. Saran 

1. Karena ditemukan banyak kendala baik dari kondisi lingkungan maupun 

pada kondisi cuaca sebaiknya dilakukan percobaan yang lebih sederhana, 

dengan menggunakan simulasi pada sebuah kotak yang dianggap sebagai 

lokasi penelitian, dan ditambah dengan lampu sinar lampu UV sebagai 

pengganti sinar matahari ditambah dengan pengasapan atau dengan debu 

yang dapat dideteksi sebagai pencemaran lingkungan, dengan begitu tidak 

akan didapat kendala dalam pengambilan data, dan akan didapatkan hasil 

yang diinginkan. 

2. Pada saat pengambilan data menggunakan filter optik, sebaiknya 

diperhatikan pada saat pengambiilan data antara filter optik dengan 

kamera sebaiknya menempel, sehingga tidak ada cahaya masuk dari celah 

filter dan lensa kamera yang berakibat merusak hasil citra yang akan 

diproses. 


