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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian SPK Penentu Keluarga miskin di

Kelurahan Ketaon, Banyudono, Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan S P K model AHP dapat dijadikan rekomendasi untuk

penentuan seleksi kategori keluarga miskin atau tidak miskin.

Sehingga penggunaan komputasi di bagian kasi pemberdayaan

masyarakat dengan penambahan aplikasi SPK AHP dirasakan

menambah nilai validasi dalam menentukan keluarga miskin di

Kelurahan Ketaon.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SPK Penentu Keluarga miskin

dalam proses menentukan hasil keluarga miskin memperoleh

keakuratan sebesar 92,86% dari 70 data sampel lapangan, 65 data

sesuai dengan status keluarga miskin setelah dilakukan perhitungan

SPK AHP keluarga miskin.

3. Hasil perhitungan AHP dalam sistem pendukung keputusan penentu

keluarga miskin ini  sesuai  dengan proses AHP secara manual.

4. Kasi pemberdayaan masyarakat dapat merubah nilai matriks

perbandingan, jika ada perubahan setiap kepentingan dari kriteria dan

subkriteria pada penentuan keluarga miskin, dan secara otomatis nilai

bobot kriteria keluarga yang sudah dimasukan diperbaharui.
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6.2. Saran

Walaupun sistem yang telah dibangun telah meningkatkan kinerja

sistem yang sudah ada, masih terdapat beberapa hal lagi yang masih dapat

ditambahkan sehingga sistem dapat memberikan hasil yang lebih optimal,

diantaranya :

1. Penambahan model AHP di dalam aplikasi perlu ditambahkan. Karena

penambahan aplikasi baru maka  perlu adanya pelatihan dan training

bagi karyawan yang menggunakan aplikasi tersebut.

2. Untuk kedepannya SPK penentu keluarga miskin ini diharapkan dapat

dikembangkan dengan melakukan modifikasi dan penambahan

beberapa kriteria dan subkriteria yang lebih lengkap, serta digabungkan

menggunakan algoritma lain selain metode Analytic Hierarchy Process

(AHP) diharapkan memperoleh perhitungan yang lebih tepat dan akurat.

3. Dalam aplikasi AHP ini memiliki   keterbatasan dalam melakukan

evaluasi, dimana jika kriteria semakin banyak maka semakin sulit untuk

menentukan dan mengambil keputusan ketika melakukan evaluasi

perbandingan pasangan antar kriteria tersebut oleh karena itu perlu

dibuat pengelompokan kriteria untuk membatasi kriteria yang banyak,

sehingga memudahkan dalam membandingkan kriteria pasangan untuk

mendapatkan nilai bobot prioritas kriteria dan subkriteria.


