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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Sistem rekomendasi pemilihan objek wisata di Bandung telah berhasil 

dirancang dan dibangun dengan menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Sistem 

ini merekomendasikan objek-objek wisata yang ada di Bandung dengan 

melakukan perbandingan terhadap lima kriteria, yaitu fasilitas, kebersihan, 

kenyamanan, pelayanan, dan harga. Sistem ini dibangun berbasis web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. Telah dilakukan 

uji coba dengan cara membandingkan perhitungan manual dengan perhitungan 

yang dilakukan oleh sistem. Hasil uji coba menunjukkan bahwa perhitungan yang 

dilakukan oleh sistem telah sesuai dengan perhitungan manual. Selain itu, telah 

dilakukan juga uji kesuksesan sistem dengan cara menyebar kuesioner kepada 33 

reponden, dan didapatkan persentase kesuksesan sebesar 85%. Adapun reabilitas 

hasil kuesioner telah diuji menggunakan Cronbach Alpha, dan didapatkan nilai 

Cronbach Alpha sebesar 0.733, yang mengindikasikan bahwa hasil kuesioner 

yang diperoleh dapat diandalkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

sistem rekomendasi ini telah berhasil dirancang dan dibangun dengan menerapkan 

metode AHP dan TOPSIS secara benar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

diberikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 
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1. Sistem rekomendasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile 

(mobile apps) berbasis Android. 

2. Objek wisata pada sistem ini berjumlah 201, yang didapatkan dari 

ragamtempatwisata.com dan tempatwisatadibandung.info. Penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan objek wisata Bandung yang lebih banyak 

lagi, seperti objek wisata baru dan objek wisata yang jarang diketahui oleh 

wisatawan. 

3. Dapat ditambahkan fitur maps, untuk memberikan denah lokasi dalam 

bentuk peta. 
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