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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Sistem Informasi berbasis web saat ini banyak dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk meningkatkan informasi sehingga mempermudah pekerjaan dalam 

mengolah data menjadi lebih cepat, menghemat waktu dan biaya. Tidak hanya pelajar 

yang membutuhkan informasi-informasi tetapi instansi juga membutuhkan informasi. 

Teknologi yang berkembang sangat pesat dibutuhkan banyak orang meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas perusahaan 

Banyak sekali program pemerintah yang ditujukan untuk membantu dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, salah satunya adalah Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas. PNPM ini 

merupakan program pemerintah yang memfasilitasi masyarakat dalam rangka 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan 

anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. 

 Proses seleksi penerimaan bantuan PNPM di Desa Cihideung Hilir 

Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan masih secara manual, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui proses Musyawarah Dusun 

(MUSDUS), yaitu musyawarah antara Kepala Dusun dengan kepala Rumah Tangga 

Miskin (RTM), Tim Pemutus Musyawarah Desa (TPMD), dan Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (KPMD) yakni tim yang berasal dari Unit Pengelola Kegiatan 
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(UPK) yang bertugas untuk menangani PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Setelah 

MUSDUS dilaksanakan dan data yang diperlukan sudah didapatkan, data yang telah 

didapatkan  tersebut masih di dokumentasikan secara manual dan belum 

terkomputerisasi. 

Setelah data didapatkan maka data tersebut dimusyawarahkan oleh 

KPMD,TPMD dan Pengelola Kegiatan (PK), guna siapa saja yang paling pantas 

menerima bantuan. Data yang telah dimusyawarahkan akan dibawa ke Musyawarah 

Desa (MUSDES) yakni musyawarah yang dilakukan oleh setiap Kepala Dusun dan 

Kepala Desa untuk diajukan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penerimaan 

Bantuan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Setelah MUSDES dilaksanakan proses 

selanjutnya adalah Musyawarah Antar Desa (MAD), Peserta MAD adalah setiap 

kepala desa yang ada di kecamatan cidahu dan kemudian MAD ini akan mengelola 

data yang didapat dari setiap desa yang ada untuk di ajukan ke pemerintah pusat. 

Melihat permasalahan di atas terkadang masih ada rakyat miskin yang tidak 

menerima bantuan. Dengan adanya sistem ini bertujuan untuk mencegah hilang dan 

rusaknya data, mengantisipasi bantuan yang tidak tersalurkan sebagai mana mestinya 

dan mempermudah KPMD,TPMD serta PK untuk memusyawarahkan siapa yang 

paling pantas menerima bantuan ini. Untuk menyelesaikan masalah di atas maka 

dibuatlah sistem pendukung keputusan kelompok ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menentukan RTM (Rumah Tangga Miskin) yang layak 

mendapatkan bantuan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.? 

2. Bagaimana menerapkan perpaduan teori SPK menggunakan metode SAW 

dengan teori pengambil keputusan kelompok menggunakan metode borda.? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas 

yaitu terdapat tiga jenis bantuan yang disediakan, diantaranya : 

1. Tiga jenis bantuan yang ada, yaitu : 

a. PMT Pemberian Makanan Tambahan 

Sasaran : Ibu Hamil. 

b. Balita gizi memburuk (BGM) 

Sasaran : Balita. 

c. Pendidikan yaitu berupa bantuan perlengkapan sekolah 

Sasaran : Siswa – siswi miskin SMP, SMA Sederajat 

2. Metode yang akan digunakan dalam sistem ini adalah metode Simple Additive 

Weighting (SAW) dan Borda\ 

3. Kriteria yang di pakai bersifat statis dan tidak dapat diubah – ubah. 
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4. Sistem akan memproses data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang akan 

menghasilkan daftar RTM yang layak mendapatkan bantuan per jenis bantuan 

yang mereka ajukan tersebut. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun Sistem Pendukung Keputusan 

Kelompok Penerimaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas dengan menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW) dan Borda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi 

peneliti dan Desa Cihideung Hilir. Berikut ini adalah Manfaat yang diharapkan 

setelah pembangunan sistem ini selesai : 

1. Bagi peneliti 

a. Bisa menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan di 

masyarakat. 

b. Bisa memperoleh pengetahuan tentang salah satu program pemerintah 

yang sangat kompleks, dan belajar mencari jalan keluar dari 

permasalahan yang ada. 

2. Bagi Masyarakat Desa Cihideung Hilir 
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a. Kurang tepatnya bantuan yang tersalurkan bisa terminimalisir dengan 

adanya sistem ini. 

b. UPK mempunyai data cadangan jika rusaknya data master atau berkas 

yang berkaitan dengan PNPM tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dokumen ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

1. BAB 1 Pendahuluan, didalam pendahuluan ini terdapat beberapa pembahasan 

yaitu : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan, 

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, didalamnya terdapat semua 

referensi yang diacu selama pembuatan dokumen ini,dan berisi tentang 

beberapa pengertian tentang isi dari dokumen ini menurut para ahli. 

3. BAB 3 Metode Penelitian, didalamnya menjelaskan bahan / data yang 

digunakan selama penelitian, perangkat keras dan perangkat lunak yang di 

pakai untuk menjalankan sistem ini. 

4. BAB 4 Implementasi dan Pembahasan, didalamnya akan membahas tentang 

implementasi sistem yang dianggap penting atau inti dari penelitian yang 

sesuai dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/ bahasa 

pemrograman yang dipakai 

5. BAB 5 Penutup, didalamnya berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan 

akan menjelaskan secara ringkas dokumen ini. 


