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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun sistem 

rekomendasi restoran berbasis web dengan menggunakan metode weighted 

product. Aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun memiliki fitur menampilkan 

daftar rekomendasi restoran berdasarkan kategori restoran yang dipilih dengan 

menggunakan algoritma weighted product, menampilkan daftar restoran favorit, 

pemberian rating oleh pengguna, serta bookmark untuk setiap restoran. Skenario 

uji coba dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan manual dan 

hasil yang diberikan oleh sistem. Hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa hasil 

rekomendasi yang diberikan oleh sistem telah sesuai dengan perhitungan manual.   

Selanjutnya dilakukan uji coba kepuasan pengguna untuk mengukur tingkat 

kepuasan pengguna terhadap aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun. Uji 

kepuasan pengguna dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 

responden secara langsung, dan didapatkan persentase kepuasan pengguna sebesar 

78.55% yang mengindikasikan bahwa pengguna merasa puas dengan aplikasi. 

Kemudian dilakukan uji coba realibilitas terhadap kuesioner dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha. Uji coba realibilitas menghasilkan nilai 

sebesar 0.792, yang menandakan bahwa kuesioner yang dilakukan bersifat 

reliabel.  
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat membuat aplikasi menjadi semakin lebih baik 

untuk kedepannya adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan metode AHP sebagai alternatif algoritma dalam menghasilkan 

rekomendasi restoran, karena AHP mempunyai kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang bersifat multi obyek dan multi kriteria yang 

berdasar pada perbandingan preferensi tiap elemen dalam hierarki. 

2. Memperluas ruang lingkup kota untuk restoran yang direkomendasikan, 

misalnya Jakarta. 

3. Penambahan fitur maps pada setiap restoran. 

4. Penambahan fitur online reservation pada aplikasi. 

5. Pengembangan aplikasi sistem rekomendasi menjadi mobile application.
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