
BAB VI                                                

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagai berikut: 

1. Algoritma prefixspan merupakan algoritma yang bisa digunakan untuk 

mencari pola peminjaman buku. 

2. Seluruh hasil pengujian disimpulkan bahwa semakin rendah minimum support 

dan kecilnya jumlah keterkaitan buku yang diberikan maka pola yang 

didapatkan semakin banyak. contohnya pada support 0.02% dengan jumlah 

keterkaitan 2 buah buku maka akan menghasilkan 6059 pola. sedangkan pada 

sistem menghasikan 5.523 pola. Selanjutnya Semakin tinggi minimum support 

dan besarnya jumlah keterkaitan buku yang diberikan maka pola yang 

didapatkan semakin sedikit. contohnya support 0.2% dengan jumlah 

keterkaitan 2 buah buku maka akan menghasilkan 9 pola sedangkan pada 

sistem menghasilkan sebanyak 7 pola dan keterkaitan 4 buah buku tidak 

menghasilkan pola. Akurasi yang tinggi didapatkan dari jumlah minimum 

support yang digunakan serta jumlah keterkaitan buku yang digunakan kecil. 

3. Seluruh pengujian juga disimpulkan bahwa algoritma prefixspan digunakan 

untuk mencari keterkaitan atau hubungan antara buku yang dipinjam oleh 

pemustaka dengan pemustaka lain. Pola yang dihasilkan digunakan untuk 

memberikan informasi sebagai saran bagi pihak perpustakaan UIN SUSKA 

RIAU yang telah diimplementasikan dalam bentuk sistem untuk penambahan 

koleksi buku pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 
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1.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang penulis 

sarankan untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya, diantaranya : 

1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan data dari rekomendasi manual yang 

diberikan oleh mahasiswa dan dosen. 

2. Penelitian selanjutnya bisa membandingkan hasil algoritma yang lain 

khususnya menggunakan metode sequential pattern mining yang lain 

diantaranya: Algoritma SPADE, Algoritma GSP, Algoritma Clospan dan lain 

sebagainya. Karena setiap algoritma mempunyai kelebihan masing-masing. 

Contohnya Algoritma GSP unggul pada minimum support tinggi (Pramudita, 

2014). 

3. Penelitian selanjutnya bisa melakukan variasi minimum support untuk 

membandingkan hasil yang didapatkan dengan penelitian yang telah 

dilakukan. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan bisa melakukan semua tahapan KDD 

dilakukan didalam sistem yang akan dibangun. 


