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PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari sistem yang dibuat : 

Sistem Penunjang Keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dalam pencarian furniture dapat diimplementasikan ke dalam pembuatan 

sebuah perangkat lunak. Dengan perangkat lunak yang dikembangkan tersebut, 

untuk pencarian furniture dapat diproses dengan singkat dan akurat tanpa harus 

mencari secara manual dan juga dapat menghindari kemungkin kesalahan untuk 

hasil pencarian furniture. Input, proses, output  pencarian pada perangkat lunak 

yang dibuat tersebut didesain dengan antarmuka grafis dan mudah serta 

bersahabat dalam penggunaannya oleh user.  

Dari penelitian ini didapat pola-pola pencarian furniture secara manual yang 

kemudian diimplementasikan dalam sebuah perangkat lunak yang dibuat dengan 

bahasa pemrograman visual dan selanjutnya menghasilkan informasi berupa 

laporan-laporan yang lebih representatif dan dinamis. 

Sistem pencarian furniture dengan SPK metode AHP ini dapat menjadi 

salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah administrator dalam 

memperoleh informasi data furniture. 

Laporan yang dibuat tersebut sangat dibutuhkan oleh pemilik untuk 

keperluan pengambilan keputusan tentang penjualan furniture yang terjadi serta 

mengetahui data-data furniture yang banyak dicari konsumen dalam kurun waktu 

tertentu. 



6.2. Saran  

Untuk penelitian yang kedepan aspek-aspek yang unggul pada perangkat 

lunak ini agar tetap bisa dipertahankan sehingga jadi landasan dasar untuk 

pengembangan perangkat lunak yang akan datang sesuai dengan kaidah-kaidah 

pengembangan perangkat lunak. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

banyak diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pendukung 

keputusan serta pengambilan keputusan, sehingga metode ini menjadi relevan 

untuk penelitian yang lain yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan 

sesuai dengan kebutuhan. 

Perangkat lunak ini belum dapat dikatakan sempurna secara penuh 

dikarenakan hierarki yang telah dibuat masih dibutuhkan kriteria-kriteria lain yang 

dapat membuat hierarki ini bisa menjadi lebih baik dan lebih lengkap, sehingga 

hasil yang didapatkan nantinya diharapkan memang bisa menjadi suatu keputusan 

yang terbaik. 

Dalam pengolahan data diharapkan untuk meminimalisir unsur 

subyektif/kebohongan. Perlu juga dicoba untuk mengkombinasikan dengan 

metode sistem pendukung keputusan lainnya. 

Gunakan semua data yang telah disimpan dalam sistem untuk diolah 

menjadi informasi yang strategis dan bermanfaat bagi perusahaan. Untuk para 

pembaca, penulis berharap skripsi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk 

pembuatan skripsi dengan kasus yang serupa. Dan apabila para pembaca 

menemukan kekurangan di dalam skripsi ini mohon untuk diperbaiki. 

 

 


