
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 Dengan di bangunnya sistem pemilihan produk valve dengan menggunakan 

metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Penulis berharap sistem ini dapat 

membantu klien PT. Citra Global Dinamika dalam proses operasional dalam 

pemilihan produk valve ini. Dan juga penulis berharap penelitian yang penulis 

lakukan bisa di manfaatkan sebagai rujukan untuk membangun sebuah sistem yang 

memiliki tujuan serupa. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan implementasi yang dimana telah penulis lakukan 

terhadap sistem yang telah dibuat, maka penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan: 

1. Sistem yang dibangun menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dalam pemilihan produk valve ini dapat memberikan informasi 

berupa produk valve yang sesuai dengan kriteria dan juga kondisi yang user 

masukkan. 

2. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) meggunakan masukan berupa 

penilaian di tiap kriteria yang dapat berjalan dengan baik sesuai rancangan. 

3. Sistem pendukung keputusan dengan metode analytical hierarchy process 

(AHP) menerapkan dimana nilai yang di dapatkan adalah nilai yang 

konsisten jika nilai dari CR sama dengan atau lebih dari 0.1 (10%). Revisi 

akan di lakukan atau perlu di lakukan apabila nilai tersebut lebih dari 0.1 

(10%).
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5.2 Saran 

 Setelah di bangunnya sistem yang dapat membantu proses pemilihan 

produk valve untuk klien PT.Citra Global Dinamika. Penulis menyarankan untuk 

menambahkan kegiatan pelatihan dalam pemakaian sistem yang telah dibangun 

agar user mampu dalam mengoperasikan sistem ini sesuai dengan kebutuhannya 

dan juga user bisa terbantu dalam pekerjaannya. Lalu ada batasan masalah atas 

metode AHP yaitu salah satunya, ketergantungannya model AHP pada input 

utamanya, yang menjadi kewajiban atas kondisi dan juga parameter yang ada. Dan 

juga metode ini tidak ada batas kepercayaan atas hasil yang diberikan dari 

kebenaran model yang terbentuk. 
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