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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem pendukung 

keputusan pada sistem penilaian perekrutan calon anggota baru unit kegiatan 

mahasiswa Kota Batam, kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 

1. Hasil perhitungan penilaian perekrutan  calon anggota baru unit 

kegiatan mahasiswa tingkat kejujuran dari kriteria adalah tingkat yang 

berbeda dari tergantung nilai konsistensi salah satu nilai kriteria 

pendukung. 

2. Sistem pendukung keputusan penilaian perekrutan calon anggota baru 

unit kegiatan mahasiswa kota Batam memiliki empat kriteria yaitu 

kejujuran, kedisiplinan, komitmen, dan loyalitas. Setiap kriteria 

memiliki nilai dan bobot yang ditentukan berdasarkan prioritas kriteria 

terhadapat hasil akhir keputusan. Semakin tinggi tingkat nilai prioritas 

kriteria maka akan semakin tinggi juga bobot yang ditentukan. 

3. Dari hasil perhitungan tingkat penilaian perekrutan calon anggota baru, 

maka diambil keputusan bahwa penilaian yang diambil jika konsitensi 

relatif lebih kecil dari 0,1, maka rasio konsistensi dari perhitungan 

tersebut dapat diterima dan jika konsistensi relative besar dari 0,1, 

maka rasio konsistensi dari perhitungan tersebut harus diperbaiki. 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dibrikan untuk mengembangkan sistem penelitian 

yang dikembangkan kemudian harinya, yaitu: 

Muhamad Matnur Fardiansyah. Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Perekrutan Calon Anggota Baru Unit 
Kegiatan Mahasiswa Kota Batam menggunakan Metode AHP.  
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1. Sistem pendukung keputusan dengan metode AHP  digunakan untuk 

penilaian perekrutan calon anggota baru di unit kegiatan mahasiswa 

kota Batam ini bersifat subyektif sehingga dapat digunakan sesuai 

kebutuhan. 

2. Sistem pendukung keputusan bermanfaat bagi pihak unit kegiatan 

mahasiswa karena penilaian di proses oleh sistem sehingga  dapat 

mengurangi tingkat kesalahan perhitungan skor dan menghemat waktu 

perhitungan skor. 

3. Sistem pendukung keputusan ini mempermudah dan mempercepat 

kinera pihak rekrutmen dalam pengorganisasian data para calon 

anggota baru di kota Batam dan penilaian terhadap pihak pembina 

(administrator). 
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