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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Chrome Extension pencarian harga barang berdasarkan nama dengan nama 

Cari Harga Bukalapak telah berhasil dirancang dan dibangun dengan 

menggunakan Preprocessing Data dan metode Sorensen-Dice.  

2. Web Crawler diterapkan dengan focused web crawler dan parallel crawler, 

dimana web crawler mengunduh laman-laman yang berkaitan satu sama lain 

dan relevan dengan topik yang diberikan serta terdapat lebih dari satu 

crawler yang berjalan secara bersamaan atau paralel sehingga data barang 

dapat selalu diperbaharui selama web crawler berjalan. Hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa responden menyatakan informasi dari aplikasi selalu 

diperbaharui sebesar 4.18 dari 5.0 yang termasuk ke dalam kategori Setuju. 

3. Implementasi Preprocessing Data dan metode Sorensen-Dice pada aplikasi 

telah berhasil dilakukan. Pemrosesan data menggunakan Preprocessing Data 

untuk menghasilkan kata kunci dari nama barang serta koefisien kemiripan 

yang dihasilkan oleh Sorensen-Dice mampu membuat Chrome Extension 

Cari Harga Buka Lapak menghasilkan daftar barang yang relevan dengan 

kata kunci masukan pengguna. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 

responden menyatakan hasil pencarian relevan sebesar 4.20 dari 5.0 yang 

termasuk ke dalam kategori Setuju. 
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4. Chrome Extension Cari Harga Bukalapak memiliki tingkat kepuasan 

pengguna yang cukup baik, hal ini dibuktikan oleh hasil kuesioner yang 

menunjukkan bahwa responden menyatakan tingkat kepuasan pengguna dari 

Chrome Extension Cari Harga Bukalapak sebesar 4.14 dari 5.0 yang 

termasuk ke dalam kategori Setuju.  

5.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran untuk 

mengembangkan aplikasi. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Adanya algoritma similarity coefficient selain Sorensen-Dice yang dapat 

bekerja lebih baik sehingga proses pencarian dapat dilakukan dengan lebih 

cepat dan menghasilkan hasil pencarian yang lebih relevan, seperti Cosine, 

Jaccard, dan Tanimoto. 

2. Adanya algoritma web crawling yang lebih efektif untuk mendukung 

pengumpulan data secara lebih cepat tanpa menggunakan jenis parallel 

crawler, seperti distributed crawler dan incremental crawler. 

3. Adanya tambahan marketplace sebagai sumber data sehingga harga rata-rata 

barang tidak hanya berasal dari bukalapak.com, seperti tokopedia.com, 

olx.co.id, dan blibli.com. 
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