
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berukut: 

1. Pada percobaan pertama dilakukan clustering menggunakan Fuzzy C-

Means Clustering dilakukan pada data Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) berdasarkan Kelurahan pertahun dengan jumlah cluster setiap 

tahun yaitu 4 cluster. Validitas cluster yang diperoleh dari Partition 

Confidience Index (PCI) pada tahun 2014 yaitu 0,7906, tahun 2015 yaitu 

0,8108 dan tahun 2016 yaitu 0,6959. Selanjutnya dilakukan perankingan 

menggunakan Simple Adaptive Rating Technique Exploiting Rank 

(SMARTER), perankingkan dilakukan pada data SIUP disetiap cluster 

pertahun. Nilai sensitifitas terkecil diantara tiga sensitifitas yang diperoleh 

pada tahun 2014 di cluster 4 dengan nilai 0,0141, pada tahun 2015 di 

cluster 3 dengan nilai 0,0148 dan pada tahun 2016 di cluster 1 dengan 

nilai 0,0207. 

2. Pada percobaan kedua dilakukan perankingan menggunakan SMARTER, 

perankingan dilakukan pada data SIUP pertahun. Nilai sensitifitas terkecil 

diantara tiga sensitifitas yang diperoleh tahun 2014 dengan nilai 0,0059, 

tahun 2015 dengan nilai 0,0059 dan tahun 2016 dengan nilai 0,0061. 

3. Dari dua percobaan, percobaan terbaik pada penelitian ini yaitu percobaan 

kedua yaitu perhitungan dengan menggunakan metode SMARTER, karena 

percobaan kedua memiliki nilai rata-rata sensitifitas terkecil dari 

keseluruhan nilai rata-rata sensitifitas percobaan pertama dan percobaan 

kedua dengan nilai sensitifitas 0,0059. 

4. Rekomendasi utama dari hasil penelitian ini adalah kelurahan yang masuk 

dalam ranking 10 besar selama tiga tahun berturut-turut yaitu Tuah Karya, 

Sidomulyo Barat dan Tangkerang Tengah. Rekomendasi Kelurahan yang 

masuk dalam ranking 10 besar selama dua tahun yaitu Lembah Damai 

karena terus mengalami peningkatan ranking dari tahun ketahun. 
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Rekomendasi Kelurahan yang masuk dalam ranking 10 besar selama satu 

tahun yaitu Delima dan Lembah Sari karena terus mengalami peningkatan 

ranking dari tahun ketahun. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan 

selanjutnya yaitu: 

1. Analisis pada penelitian ini masih terlalu lemah, dibutuhkan analisa lebih 

kuat pada analisa pemilihan kriteria dan penentuan prioritas, karena pada 

penelitian ini kriteria dipilih berdasarkan penelitian terdahulu dan 

prioritas diberikan oleh pakar bersangkutan. 

2. Menambahkan beberapa kriteria seperti pendapatan ekonomi perkapita 

sehingga rekomendasi lebih tepat sasaran. 

3. Mengembangkan sistem pemilihan lokasi usaha menjadi Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK) yang lebih matang dan kompleks untuk 

mendapatkan rekomendasi yang lebih baik. 


