
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari bab sebelumnya, maka 

kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil perankingan calon anggota security PT. Sigap Prima Astrea 

Pekanbaru menggunakan metode SMARTER dengan pembobotan ROC 

merupakan hasil perankingan terbaik. Hal ini dikarenakan nilai sensitifitas 

terkecil berada pada metode SMARTER pembobotan ROC dengan nilai 

0,39.   

2. Lima alternatif terbaik dengan nilai akhir tertinggi yaitu alternatif 28, 

alternatif 57, alternatif 39, alternatif 33, dan alternatif 6, sedangkan 

alternatif ranking terakhir yaitu alternatif 46.  

3. Perbandingan hasil perankingan lima wilayah produktivitas kelapa sawit 

terbaik hasil metode SMARTER-ROC pada penelitian sebelumnya oleh 

Kusmiyanti (2017) yaitu Kecamatan Bagan Sinembah, Pangkalan Kuras, 

Pinggir, Tambusai Utara dan Pujud. Sedangkan berdasarkan hasil analisis 

metode terbaik yaitu SMARTER AHP pada penelitian ini, diketahui bahwa 

wilayah Kecamatan dengan produktivitas kelapa sawit terbaik yaitu 

Kecamatan Bagan Sinembah, Pangkalan Kuras, Pinggir, Tambusai Utara 

dan Tapung Hulu.  

4. Perbandingan penggunaan metode terbaik terkait dengan perankingan 

wilayah kecamatan produktivitas kelapa sawit dengan data yang sama yang 

pernah dilakukan menghasilkan bahwa peneltian Kusmiyanti (2016) 

membandingkan antara metode SMART bobot langsung dengan SMART-

AHP, diperoleh SMART-AHP merupakan metode perangkingan terbaik 

dengan nilai sensitifitas terkecil 0,0274. Kemudian penelitian dengan data 

yang sama dilakukan oleh Kusmiyanti, dkk (2017) membandingkan antara 

SMART-AHP dengan SMARTER-ROC menghasilkan SMARTER-ROC 

merupakan metode perankingan terbaik dengan nilai sensitifitas 0,0019. 
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Sedangkan pada penelitian ini membandingkan antara SMARTER-ROC 

dengan SMARTER-AHP diperoleh bahwa metode terbaik adalah 

SMARTER-AHP dengan nilai sensitifitas 0,1533. 

5. Berdasarkan hasil percobaan perhitungan menggunakan bobot yang sama 

pada SMARTER AHP diketahui bahwa data dari tahun 2011 hingga 2014 

menghasilkan metode terbaik adalah SMARTER AHP, untuk data tahun 

2015 metode terbaik adalah SMARTER ROC sedangkan pada data rata-rata 

lima tahun metode terbaik adalah SMARTER AHP. Hal ini dipengaruhi 

oleh data nilai alternatif yang berbeda.  

5.2  Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca terutama untuk 

pengembangan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan metode 

SMARTER dengan teknik pembobotan ROC dan AHP, untuk penelitian 

pengembangan selanjutnya dapat menggunakan metode yang sama namun dengan 

tiga teknik pembobotan lain yaitu pembobotan langsung, pakar, AHP dan fuzzy 

AHP. Sehingga dapat diketahui teknik pembobotan mana yang terbaik dalam 

melakukan perankingan menggunakan metode SMARTER. Selain itu dengan data 

yang sama dapat dikembangkan dalam hal perbandingan untuk hasil perankingan 

terbaik menggunakan metode MADM lain nya seperti TOPSIS, MAUT dan lain 

nya. 

Kemudian untuk penelitian selanjutnya terkait ranking wilayah kecamatan 

penghasil kelapa sawit terbaik di Riau dapat menggunakan data terbaru karena 

penelitian ini menggunakan data lima tahun antara tahun 2011-2015. Hal ini 

dikarenakan telah adanya perubahan data produksi selama kurun waktu 2015-2018 

sehingga dimaksudkan agar hasil ranking wilayah penghasil kelapa sawit tersebut 

mengalami perubahan disetiap kecamatan.  


