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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Setelah melakukan implementasi dan uji coba, maka kesimpulan dari 

laporan ini adalah: 

1. Sistem pendukung keputusan untuk menentukan pilihan merek kosmetik 

menggunakan metode Analytic Hierarchy Process ini telah berhasil 

dibangun dan dapat berjalan dengan baik.  

2. Sistem yang dibangun dapat bermanfaat dalam memberikan rekomendasi 

merek kosmetik bagi calon pengguna kosmetik dalam mempertimbangkan 

pengambilan keputusan. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan hasil uji 

coba melalui kuisioner yang memiliki lima kategori, yaitu kategori sangat 

baik, baik, cukup, tidak baik dan sangat tidak baik. Sebesar 50% 

responden menyatakan bahwa aplikasi memiliki tingkat kesesuaian baik 

dan sebesar 30% yang menyatakan sangat baik, yang dapat diartikan 

bahwa aplikasi menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kriteria 

dari responden. Sebesar 33% responden berpendapat bahwa aplikasi ini 

memiliki manfaat yang baik dan sebesar 53% yang menyatakan bahwa 

aplikasi memiliki manfaat yang sangat baik untuk mendukung keputusan 

dalam menentukan merek kosmetik. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran-saran 

yang dapat digunakan sebagai masukkan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Lingkup merek kosmetik yang digunakan dalam penelitian ini terbatas 

pada merek tertentu yang didapatkan melalui survei. Oleh karena itu, 

lingkup alternatif dapat diperluas dengan menggunakan merek lain yang 

lebih beragam. 

2. Dapat dilakukan penelitian dengan algoritma atau metode lain selain 

metode Analytic Hierarchy Process, yaitu metode Fuzzy Logic, Simple 

Additive Weighting. 

3. Pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

merek kosmetik pada perangkat mobile. 

4. Menambahkan warning pada nilai yang tidak konsisten pada pengisian 

bobot kriteria yang diisi oleh pengguna.  
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