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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki 

peranan sangat besar dalam pembangunan nasional juga 

merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakain 

baik.Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu 

aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus untuk meningkatkan 

produktivitas kerja.  

Hal ini juga tercermin dalam pokok-pokok pikiran dan 

pertimbangan dalam UU No.6 tahun 1974 tentang ketentuan 

pokok kesejahteraan Sosial, juga dalam Keputusan Menteri 

Sosial RI. No.51 tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial 

Bagi Masyarakat Rentan dan tidak mampu melalui Pola Asuransi 

Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial. 

Salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial adalah 

dengan adanya program Asuransi kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungn 

sosial dalam bentuk jaminan pemeliharaan pendapatan dari 

kemungkinan  resiko menurunnya kesejahteraan sosial akibat 
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pencari nafkah menderita sakit atau meninggal dunia. Dan untuk 

memperoleh  peserta program asuransi kesejahteraan sosial 

tersebut setiap peserta (pencari nafkah) haruslah memenuhi 

beberapa kriteria atau persyaratan yang sudah ditentukan oleh 

pihak penyelenggara penyeleksian ini dilakukan dengan 

memepertimbangan beberapa kriteria seperti, berapa gaji pokok 

pencari nafkah setiap bulannya, usia pencari nafkah dan berapa 

jumlah anggota keluraga pencari nafkah yang harus dibiayai.  

Penyeleksian berdasar kriteria tersebut dilakukan dengan 

bantuan teknologi perangkat lunak guna untuk memudahkan tim 

seleksi dalam mengambil keputusan. Adapun metode yang 

digunakan dengan  metode decision table. Metode ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan aliran data 

secara logika yang tersimpan didalam sebuah masalah, sehingga 

akan didapatkan alternative keputusan apakah peserta tersebut 

dapat menerima bantuan atau tidak menerimannya. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat 

dirumuskan untuk membuat aplikasi sistem pendukung 

keputusan penerima asuransi kesejahteraan sosial (ASKESOS) 

dengan metode decision table. 
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1.3 RUANG LINGKUP 

Adapun ruang lingkup sistem pendukung keputusan 

penentu calon penerima bantuan asuransi kesejahteraan sosial 

(ASKESOS) adalah: 

1. Kriteria yang digunakan adalah gaji pencari nafkah, usia 

pencari nafkah, dan jumlah  keluarga yang harus 

dibiayai. 

2. Output yang dihasilkan aplikasi ini berupa keterangan 

lolos atau tidak. 

3. Medote yang digunakan untuk mendukung keputusan 

dalam aplikasi ini adalah dengan metode decision table. 

 

1.4 TUJUAN  

Tujuan pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan 

peneriman bantuan asuransi kesejahteraan sosial,guna untuk 

mempermudah pihak pemerintah desa dalam mengklasifikasikan 

lolos atau tidak lolos calon peserta sesuai dengan kriteria. 

 


