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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan 

pemilihan nilai threshold (batasan) yang tepat, algoritma Particle Swarm 

Optimization berhasil dioptimasi dengan rumus prediksi Resnick untuk 

memberikan prediksi rating sesuai dengan karakteristik pengguna.  

Uji coba dengan 30 orang yang memberikan rating pada barang yang pernah 

mereka gunakan menunjukan bahwa rumus prediksi Resnick berhasil 

mengoptimasi tingkat ketepatan prediksi rating aplikasi hingga sebesar 13.78% 

dibanding saat aplikasi menggunakan rumus prediksi Breese. Begitu pula pada 

beberapa kondisi yang telah ditentukan, rumus prediksi Resnick berhasil 

mengoptimasi tingkat ketepatan prediksi rating aplikasi hingga sebesar 25.34% 

dibanding saat aplikasi menggunakan rumus prediksi Breese. Hasil tersebut didapat 

ketika tingkat ketepatan prediksi dihitung dengan menggunakan toleransi kosong. 

Namun apabila tingkat ketepatan predisi dihitung menggunakan toleransi paling 

banyak satu, rumus prediksi Resnick tidak mampu mengoptimasi tingkat ketepatan 

prediksi rating. 

Didapati pula bahwa pengaruh nilai threshold yang digunakan terhadap tingkat 

ketepatan prediksi rating aplikasi ditentukan juga oleh kondisi penyebaran data. 

Semakin terpusat tingkat penyebaran data, semakin tidak dibutuhkan nilai threshold 

yang besar untuk mendapatkan tingkat ketepatan prediksi rating yang tinggi.
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5.2 Saran 

Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, disarankan untuk melakukan 

penelitian mengenai pemilihan nilai threshold (batasan) yang tepat untuk setiap 

kondisi yang ada dengan menggunakan algoritma yang sesuai.
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