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BAB VI

PENUTUP

Pada BAB VI bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

berkaitan dengan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone Android 

Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting).

6.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan tugas akhir dan pembangunan Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Handphone Android Menggunakan Metode SAW (Simple 

Additive Weighting) ini, mulai dari tahap analisis sistem, perancangan sistem 

sampai implementasi sistem, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dapat membantu calon pengguna dalam pemilihan handphone

Android dengan waktu yang relatif lebih cepat, dari semula membutuhkan

waktu paling cepat kurang lebih sekitar 1,627 jam setiap mencari informasi 

sampai ditemukan rekomendasi handphone Android yang sesuai kebutuhan, 

sekarang hanya membutuhkan waktu paling cepat 0,065 jam (23 detik) setiap 

mencari rekomendasi handphone yang sesuai kebutuhan

2. Aplikasi berbasis web ini dapat memberikan informasi Android kepada calon 

pengguna sesuai kebutuhan misalnya pengguna yang memilih kebutuhan 

games maka sistem akan memilih kriteria minimal untuk games yaitu 

prosesor dual core, ram minimal 1 GB, dan layar minimal 4 inchi.

3. Adanya aplikasi berbasis web ini, calon pengguna dapat langsung memilih 

kriteria apa saja yang sesuai dengan kebutuhannya dan sistem akan langsung 

memberikan rekomendasi pencarian handphone Android terbaik dan hasil 

rekomendasi pencarian handphone Android telah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna berdasarkan kriteria yang dibutuhkan sesuai dari hasil tabel 3.11 

bukti kecocokan spesifikasi.
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6.2 Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan guna mengatasi kekurangan 

pada aplikasi ini dan untuk pengembangan lebih lanjut bagi pembaca tugas akhir 

ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini hanya menampilkan merek-merek 

tertentu yang paling banyak mengeluarkan produk handphone Android saja 

sehingga diharapkan kedepannya dapat menampilkan seluruh merek Android 

yang terdapat di Indonesia.

2. Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan dengan membangun forum agar

calon pengguna lebih leluasa untuk saling bertanya, saling memberikan saran, 

dan saling bertukar pikiran.

3. Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambahkan review 

handphone dalam bentuk video agar lebih menarik.


