
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.  Algoritma K-Medoids dapat mengelompokan data penjualan PT. Hasrat 

Tata Jaya Pekanbaru dan pengelompokan dilakukan dengan menggunakan 

dua acuan pengelompokan yaitu neto dan volume akuisisi.  

2. Rekomendasi kepada pimpinan PT. Hasrat Tata Jaya berdasarkan analisa 

hasil pengelompokan berdasarkan tiga sebaran yaitu sebaran jenis produk, 

sebaran frekuensi produk dan sebaran tingkat acuan produk. 

3. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Batchingplant Kasikan dari 

sebaran jenis produk, Batchingplant Rimbo Panjang dari sebaran frekuensi 

dan sebaran neto produk.  

4. Sistem informasi yang dibangun dapat mengelompokan produk dengan 

menggunakan medoids. Penggunaan suatu medoids akan menghasilkan 

anggota cluster yang berbeda dengan penggunaan medoids lainnya maka 

medoids yang dipakai adalah medoids yang menghasilkan nilai cost yang 

paling rendah. 

5. Sistem Informasi pada penelitian ini tidak bisa melakukan create, read, 

update dan delete data karena data yang digunakan adalah data olahan dari 

sistem operasional PT. Hasrat Tata Jaya yaitu Sistem SIAP Kontraktor dan 

fungsi tersebut telah dimiliki oleh sistem SIAP Kontraktor. Sistem 

informasi klasterisasi produk hanya mengelompokan data yang telah 

diolah oleh sistem SIAP Kontraktor tersebut.   

6. Berdasarkan hasil IDB jumlah kelompok yang paling baik untuk 

mengelompokan produk adalah delapan kelompok berdasarkan acuan neto 

dan enam kelompok berdasarkan acuan volume akuisisi.  

5.2  Saran  

Penelitian ini tentunya belum sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan 

maka saran yang peneliti berikan adalah: 
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1. Perlu ditambahkan sebaran sebaran lain agar analisis lebih mendalam dan 

lebih mendetail dari analisis yang ada pada penelitian ini.  

2. Analisa pola pengelompokan tidak terdapat pada sistem yang dirancang, 

sistem hanya mengelompokan data penjualan berdasarkan jumlah cluster 

yang di-input-kan admin, untuk penelitian kedepannya diharapkan agar 

analisa pola atau karakteristik cluster menjadi suatu fitur didalam sistem 

informasi klasterisasi produk agar sistem lebih kompleks dan dapat 

memberikan hasil pengelompokan serta analisa yang lebih baik.  

3. Sistem informasi yang bangun merupakan sistem terpisah dari sistem 

SIAP Kontraktor (sistem operasional PT. Hasrat Tata Jaya), sistem yang 

dibangun hanya menggunakan data penjualan dari sistem SIAP Kontraktor 

sebagai data bahan pengelompokan, untuk penelitian kedepannya 

diharapkan sistem SIAP Kontraktor dan sistem informasi klasterisasi 

produk dapat berintegrasi dalam mengelompokan dan memvisualisasikan 

pola pengelompokan produk yang lebih baik bagi perusahaan.  

4. Sebaiknya pengelompokan produk dilakukan secara rutin setiap tahun, 

agar perusahaan dapat mengenali pola penjualan produk dan dapat 

mengenali karakteristik produk terjual dengan baik sebagai salah satu 

rekomendasi pengambilan keputusan. 

5. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan algoritma clustering 

lainnya seperti Self Organizing Maps dan K-Means ataupun 

menggabungkan beberapa metode clustering tersebut.  

 

 


