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BAB V  

PENUTUP 

BAB V    PENUTUPV Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Dari pembuatan buku Tugas Akhir disini dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

 Berdasarkan pada hasil ujicoba validasi (uji coba validasi perhitungan fuzzy) 

sistem menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan benar sesuai 

dengan yang diharapkan. Sehingga sistem informasi geografis dengan 

menggunakan logika fuzzy sebagai pendukung keputusan untuk   

pengembangan budidaya burung walet sebagai komiditi yang sangat penting 

keberadaanya pada pembangunan di pulau Bali telah berhasil. Selain itu juga 

sistem ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali maupun 

investor untuk mengetahui informasi mengenai daerah yang sesuai untuk 

pengembangan budidaya burung walet di Propinsi Bali. 

• Dengan menggunakan analisa metode fuzzy dalam aplikasi ini dapat 

menghasilkan keputusan  yang lebih akurat  untuk dijadikan landasan dalam 

pendukung keputusan berikutnya. Sedangkan dengan menggunakan analisa 

secara konvensional ternyata terjadi perubahan yang dratis pada batasan 

kriteria yang digunakan. 

• Berdasarkan data  jarak semua variabel dengan fuzzy : jarak dari danau  = 

27,47  km, jarak dari gunung  = 52,2 km, jarak dari sungai  = 10,85 km, jarak 

dari pantai  =  14,78 km, curah hujan  = 30 mm. Kabupaten  : Buleleng  dan 

Kecamatan : Banjar. Maka dihasilkan keputusan fuzzy adalah “Sangat Baik” 

 



 108 

dan keputusan konvensional adalah “Cukup Baik”. Dimana kenyataan 

dilapangan kecamatan Tejakula yang dijadikannya sebagai tempat uji coba 

merupakan tempat yang lebih potensial. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa menggunakan metode fuzzy lebih akurat.  

5.2.Saran 

Adapun saran untuk pengembangan lebih lanjut dari penulisan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

• Sistem ini hanya bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan 

penentuan lokasi budidaya burung walet dengan mengunakan pendekatan 

geografis, sehingga  untuk pelaksanaan di lapangan masih diperlukan analisa 

lanjutan. 

• Sistem aplikasi ini dapat dilakukan pengembangan untuk taraf yang lebih 

lanjut dengan menggunakan metode lain sehingga dapat dijadikan sebagai 

perbandingan untuk proses pengambilan keputusan mana yang lebih akurat. 
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