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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem pendukung keputusan 

penempatan jabatan di CHR Kompas Gramedia telah berhasil dirancang dan 

dibangun dengan mengimplementasikan metode Profile Matching dan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). Sistem ini dirancang dan dibangun untuk 

membantu HR dari CHR Kompas Gramedia memilih kandidat penempatan 

jabatan dengan cepat dan tepat. Sistem ini digunakan untuk menentukan kandidat 

dalam penempatan jabatan direktur, general manager dan manager dengan 

melakukan perbandingan terhadap aspek kompetensi dan aspek nilai PK. 

Sistem pendukung keputusan penempatan jabatan di CHR Kompas 

Gramedia ini diuji coba dengan cara membandingkan perhitungan manual dengan 

hasil perhitungan sistem. Hasil uji coba menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

manual sesuai dengan hasil perhitungan sistem. Selain menguji hasil perhitungan 

sistem dengan perhitungan manual, juga dilakukan pengujian terhadap kegunaan 

sistem dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 31 responden. Kuesioner 

untuk pengujian kegunaan pada sistem ini menggunakan TAM yaitu perceived of 

usefulness dan perceived ease of use. Berdasarkan hasil pengujian kegunaan 

menggunakan perceived of usefulness dan perceived ease of use ini didapatkan 

hasil persentase sebesar 84,51% menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi dapat 

memberikan kemudahan dalam mencari informasi (perceived ease of use) dan 

83,98 % menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi ini sangat berguna (perceived 
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usefulness), dapat diterima, dan dibutuhkan oleh karyawan CHR Kompas 

Gramedia. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran untuk 

dilakukan pada pengembangan selanjutnya yakni sebagai berikut.  

1.  Sistem pendukung keputusan penempatan jabatan ini dapat dikembangkan 

ke platform android, IOS maupun hybrid.  

2.  Mengembangkan sistem pendukung keputusan penempatan jabatan 

menggunakan metode Profile Matching dan AHP  di luar dari CHR 

Kompas Gramedia. 
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