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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berikut ini adalah kesimpulan dari Pemilihan Supplier Elektronik Dengan Metode 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process dan Technique For Order Preference By Similarity To 

Ideal Solution di Departemen Infrastruktur PT elcorps :  

1. Kombinasi Metode Fuzzy AHP dan TOPSIS dapat digunakan sebagai sarana 

pengambilan keputusan atau pemecahan masalah bagi perusahaan, metode Fuzzy AHP 

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria 

dan banyak responden, sebagai langkah pengambilan keputusan yang tepat dengan 

menentukan bobot prioritas pada masing-masing kriteria. Sedangkan metode TOPSIS 

mampu dijadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga alternatif keputusan 

dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana.  

2. Kriteria yang dipakai oleh perusahaan didalam perancangan sistem perangkingan 

supplier menggunakan metode FAHP dan TOPSIS yaitu: kriteria utama Cost: (Price, 

Payment Terms, Large Quantity Purchase Discount), Quality: (Accurate 

Specifications, Precentage of rejected goods, Consistent Quality), Performance 

History: (Warranties and Claim Policies, Production Facilities and Capacity, On Time 

Delivery. 

3. Penerapan Sistem pendukung keputusan memberikan solusi yang dapat membantu 

departemen infrastruktur PT ELCORPS didalam mencari supplier terbaik yang sesuai 

dengan kriteria perusahaan. 

6.2 Saran 

Berikut ini adalah saran dari Pemilihan Supplier Elektronik Dengan Metode Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal 

Solution di Departemen Infrastruktur PT elcorps : 

6.2.1 Saran Bagi Pengguna 

Penerapan Sistem pendukung keputusan, dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

pendukung untuk proses pengambilan keputusan bagi level manajemen didalam 
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memecahkan masalah semi terstruktur dengan memberikan informasi atau saran 

mengenai keputusan tertentu. 

6.2.2 Saran Bagi Perusahaan 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi perusahaan yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Evaluasi supplier dapat dilakukan secara periodik, minimal enam bulan sekali 

agar implementasi dari sistem pendukung keputusan dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan penelitian dan dapat menjaga performa supplier agar sesuai 

dengan kriteria perusahaan. 

2. Supplier yang dipilih untuk di evaluasi disarankan merupakan supplier aktif 

dan memiliki masa transaksi minimum enam bulan agar dapat memiliki histori 

transaksi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan didalam melakukan 

pengukuran kinerja supplier. 

3. Supplier yang dipilih untuk di evaluasi disarankan merupakan supplier dengan 

barang yang sejenis, sehingga penilaian kriteria akan lebih dilakukan. 

6.2.3 Saran Bagi Peneliti Berikutnya 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian yang ada ada kaitanya dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan integrasi hingga  proses pengumpulan 

data. Data perhitungan nilai kriteria dan alternatif langsung di isi oleh para 

responden dengan kuesioner / online. sehingga hasil penilaian tersebut dapat 

langsung di olah oleh aplikasi dan tidak perlu di input secara manual satu 

persatu. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber mapun 

referensi yang terkait dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitianya 

dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.


