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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan 

bahwa sistem pendukung keputusan penerimaan calon karyawan baru dengan 

metode AHP dan Promethee di PT Sumber Berkat Anugerah berhasil dirancang dan 

dibangun. Sistem pendukung keputusan ini dapat menampilkan hasil bobot kriteria 

perhitungan AHP berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan oleh HRD PT 

Sumber Berkat Anugerah dan menampilkan hasil pengurutan perhitungan 

Promethee berdasarkan bobot kriteria yang diperoleh dari perhitungan metode AHP 

sebelumnya. Pengujian menggunakan USE Questionnaire untuk menguji usability 

sistem ini dilakukan oleh enam orang karyawan departemen HRD PT Sumber 

Berkat Anugerah terdiri dari satu orang HRD Manager dan lima orang HRD staff.. 

Dari hasil USE Questionnaire, kepuasan pengguna sistem secara keseluruhan 

mencapai 85,2% dan disimpulkan bahwa sistem ini sangat berguna, mudah 

dipelajari, mudah digunakan, dan pengguna merasa sangat puas karena sistem 

pendukung keputusan ini sangat membantu mempercepat departemen HRD dalam 

proses penerimaan calon karyawan baru. 

5.2 Saran   

 Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pendukung 

keputusan penerimaan calon karyawan baru dengan metode AHP dan Promethee 

dalam penelitian ini adalah membuat sistem dimana penggunanya dapat 

memodifikasi kriteria yang diperlukan, sehingga sistem dapat digunakan oleh 
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pengguna di perusahaan lain dan dapat ditambahkan fitur export data yang 

berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk PDF setelah mendapatkan hasil 

proses seleksi calon karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancang bangun sistem..., Indah Kurniati, FTI UMN, 2019




