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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab kesimpulan dan saran ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan 

yang dihasilkan dari pembangunan sistem pendukung keputusan fotografer 

dengan menggunakan AHP dan saran-saran yang ditujukan sebagai 

pengembangan sistem lebih lanjut. Adapun pada bab kesimpulan dan saran ini 

mencakup beberapa hal antara lain : 

6.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir dengan topik sistem pendukung 

keputusan untuk fotografer dengan menggunakan AHP,  penulis mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Metode  penyelesaian  masalah  pemilihan jasa fotografer  adalah  dengan 

metode AHP  yaitu  dengan memperhatikan berbagai faktor yang dipakai 

sebagai kriteria penilaian dan pemberian bobot diantaranya penilaian 

pengalaman, pemilihan angle, pemilihan tempat, kelengkapan alat, jenis 

lensa, lama proses photoshoot, dan lama proses editing. 

2) Penilaian kriteria yang dianggap relevan dengan kondisi dan realita untuk 

model yang mencari jasa fotografer, ditentukan dengan menggunakan 

matriks perbandingan antar kriteria dan telah dinyatakan konsisten. 

3) Sistem Pendukung Keputusan ini memiliki kriteria-kriteria yang dapat 

dirubah bobot nilainya sesuai dengan kesepakatan. 

4) Hasil yang diperoleh dari sistem yang terbentuk, akan memberikan 

alternatif penilaian bagi para pengambil keputusan untuk menentukan jasa 

fotografer yang sesuai dengan budget yang tersedia. 

6.2.Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis untuk pengembangan 

lebih lanjut sistem pendukung keputusan ini disarankan : 

1) Penanganan bagi administrator yang lupa username dan /atau password 

pada sistem pendukung keputusan ini masih menggunakan fasilitas email, 

sehingga perlu dilakukan pengembangan aplikasi yang langsung dapat 

menangani jika ada anggota yang lupa username dan /atau password . 
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2) Untuk penanganan interaksi dengan fotografer, sistem pendukung 

keputusan ini masih menggunakan fasilitas email, selanjutnya akan 

ditambahkan sebuah fasilitas chat atau link untuk ke aplikasi chat yang 

dapat langsung mengelola booking antara model dengan fotografer. 

.  

3) Pada aplikasi sistem pendukung keputusan ini akan dibuat dalam skala 

internasional dengan menambahkan fitur bahasa-bahasa intersaional untuk 

memudahkan para peminat fotografi dari luar negeri melakukan proses 

booking.


