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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi algoritma Knuth Morris Pratt pada sistem pencarian e-commerce 

dalam PT Bumi Indo Garmindo berhasil dilakukan. Kesimpulan dirumuskan 

berdasarkan hasil uji coba, dimana pencarian data dengan algoritma Knuth Morris 

Pratt berhasil dilakukan secara akurat 100% dihitung dari 36 responden yang 

menggunakan sistem tersebut. Selain itu rincian hasil temuan penelitian dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Perihal user interface, sebesar 83,33% responden menyatakan mudah 

dalam menggunakan sistem e-commerce ini, 

2. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma Knuth Morris Pratt 

dalam sistem pencarian data barang dengan akurat. Hal ini dibuktikan 

dengan 100% dari 36 responden menyatakan hasil pencarian akurat,  

3. Fitur untuk melihat barang dengan lebih jelas, membantu responden untuk 

melihat barang dengan lebih detail seperti bahan yang digunakan,  

4. Sistem ini membantu responden dalam memilih barang yang diinginkan 

dengan lebih mudah dan cepat, dan 

5. Pencarian tanpa menggunakan KMP terbukti lebih baik atau cepat 

daripada pencarian menggunakan KMP 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran-

saran yang dapat digunakan sebagai masukkan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Menampilkan desain yang lebih baik dalam menampilkan barang yang 

ditawarkan kepada customer, 

2. Mengelompokkan data barang secara lebih spesifik lagi, 

3. Ditambahkan fitur untuk konfirmasi pembayaran secara langsung dalam 

sistem e-commerce ini. 

4. Dapat menggunakan algoritma pencarian string lainnya, seperti algoritma 

Reverse Colussi. 
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