
 
 

6 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam dokumen ini yang 

mengacu kepada beberapa peneliti yang membuat aplikasi penerimaan bantuan, 

diantaranya : 

1. Oktavanuta Tp Butar Butar yang membuat penelitian tentang penerimaan bantuan 

siswa miskin studi kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 

Tarabintang pada tahun 2015. 

2. Ebtanda Purwo Rahansunu yang membuat penelitian tentang penerimaan bantuan 

beras miskin studi kasus Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal pada tahun 2013. 

3. Galih Eka Rinaldhi yang membuat penelitian tentang penentuan penerimaan 

bantuan beasiswa siswa miskin pada tahun 2014. 

4. Iin Aryani yang membuat penelitian tentang penerimaan bantuan siswa miskin 

dengan studi kasus di SDN 1 Sukabanjar pada tahun 2013. 

5. Desriyanti dan Munirah Muslim yang membuat penelitian tentang pemberian 

bantuan masyarakat miskin pada tahun 2015. 

Rangkuman penelitian – penelitian tinjauan pustaka diatas bias dilihat pada tabel 

2.1 yaitu tabel perbandingan penelitian sebelumnya 
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 Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya  

Parameter 

 

Peneliti 

Kriteria Bahasa 

Pemrograman 

Metode Informasi 

Tp Butar Butar (2015) 1. Semester (S) 

2. Penghasilan Orang Tua 

(POT) 

3. Rata-rata Nilai Semester 

(RNS) 

4. Jumlah Tanggungan Orang 

Tua (JTO) 

5. Nilai Ekstra (NE) 

6. Prestasi (P) 

Visual Basic Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

1. Data Pelamar 

2. Nilai Bobot 

3. Proses 

Perengkingan 

4. Nilai 

Normalisasi 

5. Hasil 

Perengkingan 

Ebtananda Purwo 

Rahansunu  

(2013) 

 

1. Aspek Pangan 

2. Aspek Tempat Tinggal 

3. Aspek Sandang 

4. Aspek Kesehatan 

5. Aspek Sumber Penghasilan 

6. Aspek Penghasilanbulan 

7. Aspek pengeluaranbulan 

8. Aspek Penilaian Aset 

Visual Foxpro Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

1. Data Warga 

2. Hasil Penilaian 

Galih Eka Rinaldhi 1. Gaji orang tua 

2. Jumlah tanggungan 

3. Nilai rapor 

4. Kepribadian 

5. Prestasi 

php Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

1. Data Calon 

Penerima 

2. Data 

Normalisasi 

3. Hasil 

Perengkingan 

Iin Aryani 1. Nilai rata-rata rapot 

2. Semester 

3. Penghasilan orang tua 

4. Tanggungan orang tua 

5. Kartu perlindungan social 

(KPS) 

Java Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

1. Data Siswa 

2. Data Kriteria 

Bantuan Siswa 

3. About me 

4. Hasil Seleksi 

Bantuan Siswa 

Diana Laily Fithri, 

Noor Latifah 

1. Character 

2. Capasity 

3. Capital 

4. Collateral 

5. Condition 

6. Casgflow 

7. Cultuure 

Java Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

1. Data Penduduk 

2. Data kriteria 

penilaian 

3. Data hasil 

pengambilan 

keputusan 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 PNPM Generasi Sehat dan Cerdas 

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas 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 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 (UPK) yang bertugas untuk 

menangani PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Setelah MUSDUS dilaksanakan dan 

data yang diperlukan sudah didapatkan, data yang telah didapatkan  tersebut akan 

didokumentasikan. 

 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 
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kecamatan cidahu dan kemudian MAD ini akan mengelola data yang didapat dari 

setiap desa yang ada untuk di ajukan ke pemerintah pusat. 

 

2.2.2 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi 

yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Pada lingkungan 

berbasis komputer, sistem informasi menggunakan perangkat keras dan lunak 

komputer, jaringan telekomunikasi, manajemen basis data, dan berbagai bentuk 

teknologi informasi yang lain dengan tujuan untuk mengubah sumber data menjadi 

berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh pemakai (Yakub, 2012) 

 

2.2.3 Sistem Pendukung Keputusan  

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis suatu masalah, 

pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternative yang dihadapi, dan 

pengambilan tindakan paling tepat. Pembuatan keputusan kerap kali dihadapkan pada 

kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data yang banyak. Untuk itu, 

sebagian pembuat keputusan mempertimbangkan rasio manfaat/biaya, dihadapkan 

pada suatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat sistem yang mampu 

memecahkan masalah efisien dan efektif yang disebut Sistem Pendukung 

Keputusan.(Efraim dan Aronson,2005). 
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 Konsep sistem pendukung keputusan ditandai dengan sistem interaktif berbasis 

komputer yang membantu pengambilan keputusan memanfaatkan data dan model 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. SPK dirancang untuk 

mendukung seluruh tahapan pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi 

masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan, dan mengevaluasi pemilihan alternative. 

Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan Menurut Turban (2005), 

Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari empat subsistem, yaitu: 

1. Manajemen Data, meliputi basis data yang berisi data-data yang relevan dengan 

keadaan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut dengan  Database 

Management System (DBMS). 

2. Manajemen Model berupa sebuah paket perangkat lunak yang berisi model-model 

finansial, statistik, management science, atau model kuantitatif, yang 

menyediakan kemampuan analisa dan perangkat lunak manajemen yang sesuai.  

3. Subsistem Dialog atau komunikasi, merupakan subsistem yang dipakai oleh user 

untuk berkomunikasi dan memberi perintah (menyediakan user interface). 

4. Manajemen  Knowledge  yang mendukung subsistem lain atau berlaku sebagai 

komponen yang berdiri sendiri. 
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Gambar 2.1 Hirarki SPK 

Sumber : (Turban,dkk., 2005) 

 

2.2.4 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn, 1967) 

(MacCrimmon, 1968). Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada. 

Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan 

dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making (MADM). MADM itu 

sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternative optimal 

dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. 
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Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi 

setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 

hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap 

atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses 

normalisasi matriks sebelumnya. 

Langkah Penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW) 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut 

(atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi 

R. 

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian 

matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang 

dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi. 

Formula untuk melakukan normalisasi tersebut terdapat pada persamaan 2.1 : 

  Xij / Max Xij  

   Min Xij / Xij 

Persamaan 2.1  

 

Rij =  
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Dimana : 

Rij = rating kinerja ternormalisasi 

Maxij = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom 

Minij = nilai minimum dari setiap baris dan kolom 

Xij = baris dan kolom dari matriks 

Dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj; i 

=1,2,…m dan j = 1,2,…,n. 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) dihitung dengan persamaan 2.2 : 

 

Persamaan 2.2 

Dimana : 

Vi = Nilai akhir dari alternatif 

wj = Bobot yang telah ditentukan 

rij = Normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternative Ai lebih terpilih 

 

2.2.5 Group  Decision  Support  System  (GDSS) 

GDSS pertama didefinisikan oleh Desancts dan Gallupe pada tahun 1987 sebagai 

sebuah sistem yang mengombinasikan komunikasi,  komputerisasi, dan teknologi 
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pendukung keputusan untuk mmfasilitasi perumusan dan penyelesaian masalah yang 

tidak terstruktur oleh sekelompok orang. Kini GDSS didefinisikan sebagai sistem 

berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang menyelesaikan tugas 

bersama dan menyediakan sebuah interface lingkungan untuk berbagi (Kusrini, 

2007).   

 

2.2.6 Metode Borda 

Borda merupakan suatu metode voting yang digunakan pada pengambilan keputusan 

kelompok untuk pemilihan single winner ataupun multiple winner. Borda 

menentukan pemenang dengan memberikan sejumlah poin tertentu untuk masing – 

masing kandidat. Selanjutnya pemenang akan ditentukan dengan banyaknya jumlah 

poin uang dikumpulkan kandidat (cheng dan deek, 2009) . tahap penyelesaian kasus 

dengan fungsi borda dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a) Penentuan nilai peringkat pada suatu urutan alternatif pilihan dengan urutan teratas 

diberi nilai m dimana m adalah total jumlah pilihan dikuranmgi 1. Posisi pada jumlah 

urutan ke 2 diberi nilai m – 1 dan seterusnya sampai urutan terakhir diberi nilai 0. 

b) Nilai m digunakan sebagai pengali dari suara yang diperoleh pada posisi yang 

bersangkutan. 

c) Berdasarkan perhitungan nilai fungsi borda dari alternative pilihan tersebut, maka 

pilihan dengan nilai tertinggi merupakan pilihan yang paling disukai oleh responden. 

 


