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6. BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari hasil analisis, pembuatan, dan  implementasi aplikasi ini adalah 

sebagai berikut:  

Aplikasi Sistem Penunjang Keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy 

Process dapat memudahkan bagian Sumber Daya Manusia untuk menentukan 

pelamar yang cocok untuk posisi yang dicari, dan dapat memberikan rekomendasi 

setelah hasil pelamar yang mendapatkan nilai tertinggi. Selain itu pengguna juga 

dapat mengetahui solusi positif dan solusi negatif dari masing masing bobot kriteria 

yang dimiliki pelamar. 

 

Berdasarkan hasil survey terhadap pengguna yang berprofesi sebagai bagian 

Sumber Daya manusia mereka merasa aplikasi Sistem Pendukung Keputusan ini 

memudahkan dalam menentukan pelamar yang cocok untuk posisi pekerjaan  

tertentu dan juga memberikan rekomendasi selanjutnya setelah pelamar yang 

pertama dipilih. Berikut  

 

No Pertanyaan  Sangat 

Membantu 

Cukup 

Membantu 

Kurang 

Membantu 

1 Apakah 

Aplikasi web 

perekrutan 

pegawai ini 

membantu 

dalam 

memutuskan 

calon pegawai 

yang cocok 

 2 orang 2 orang Tidak Ada 
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No Pertanyaan  Sangat 

Membantu 

Cukup 

Membantu 

Kurang 

Membantu 

untuk 

menempati 

divisi tertentu 

2 Apakah 

Aplikasi web 

perekrutan 

pegawai cukup 

jelas dengan 

user Guide 

yang sudah 

disediakan  

1 orang 2 orang 1 orang 

 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Penelitian 

Saran untuk pengembangan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process ini adalah, bisa memasukan data 

langsung dari file format micrsoft excell sehingga tidak perlu memasukan data 

pelamar satu per satu dikarenakan Seorang yang mempunyai Posisi Sumber Daya 

Manusia belum tentu mempunyai waktu untuk menginput data.  

 

6.2.2 Saran Kuisioner 

Selain itu penulis juga mendapatkan saran lain seperti : 

1. Mempunyai menu pengetesan Psikotes yang hasilnya juga akan ditentukan di 

perhitugan AHP  

2. Desain list view diperbaiki terutama di bagian viewl list modul kriteria detail 

3. Sebaiknya untuk menu kriteria detail bisa dikelompokkan berdasarkan posisi 

pekerjaan agar terlihat lebih bagus 

4. Sebaiknya keterangan  nilai minimuml dan maksimum dicantumkan di kolom 

nilai  agar pengguna megetahui nilai maximum dan minimum 
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5. Di Bagian modul Master Kriteria banding sebaiknya tidak dibandingkan 

seluruhnya dan nilai perbandingan bisa terhitung secara otomatis 

6. Kolom nilai banding di menu master kriteria banding sebaiknya ditambahkan 

combobox untuk jumlah perbandingan setiap kriteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


