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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Referensi yang digunakan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini 

yaitu: Dyah, Nugroho dan Aribowo (2008), membuat suatu sistem perangkat 

lunak pendukung keputusan dengan judul “Sistem Penentuan Penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Analitycal Hirarchy Process”. Dalam 

penelitian tersebut mereka menggunakan 9 kriteria yaitu mempunyai jumlah 

keluarga lebih dari tiga, luas lantai rumah kurang dari 50 M persegi perpenghuni, 

luas lantai bangunan tempat tinggal terluas adalah tanah, jenis dinding bangunan 

tempat tinggal terluas adalah bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah, tidak  bisa 

makan 3 kalisehari, tidak bisa menyediakan daging/ telur sebagai lauk paling 

kurang seminggu sekali, tidak  bisa memperoleh pakaian baru minimal satu setel 

setahun terakhir, lapangan pekerjaan untama kepala rumah tangga tidak tetap, 

tidak  memiliki barang-barang yang nilainya Rp. 500.000 (tabungan, emas, tv 

warna, ternak, sepeda motor),  bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu 

mengoatkan ke pelayanan kesehatan terdekat. 

Suryeni, Agustin dan Nurfitria (2015) dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Kelayakan Penerimaan Bantuan Beras Miskin Dengan Metode 

Weighted Product Di Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kota 

Tasikmalaya”. Kriteria yang digunakan ada 8 kriteria yaitu jenis pekerjaan, 
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jumlah penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, kepemilikan rumah, 

jaringan listrik, sumber air dan umur. 

Hermawan (2017), membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan 

judul “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Di SMA Negeri 1 

Majene Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Dan Metode Simple 

Additive Weighting”. Kriteria yang digunakan adalah nilai rata-rata raport, jumlah 

penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, jarak tempuh ke sekolah, 

pajak bumi dan bangunan, dan jumlah pembayaran listrik. 

Sistem pendukung keputusan juga pernah dibuat oleh Yermogoin (2018) 

dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa 

Kabupaten Mappi Menggunakan Kombinasi Metode Analytical Hierarchy 

Process Dan Metode Simple Additive Weighting”. Penelitian tersebut 

menggunakan 5 kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah IPK, kendaraan, 

pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan orang tua.  

Said (2018), membuat aplikasi dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Di Madrasah Aliyah Ali Maksum 

Yogyakarta Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)”. 

Terdapat 5 kriteria yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu nilai raport, 

lomba nasional, membaca Al-Qur’an, membaca kitab dan ekstrakurikuler. 

Merunjuk dari penelitian-penelitian diatas dibuat penelitian dengan judul 

“Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penerima Bantuan Sosial Tahunan Tingkat 
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Kelurahan Di Kota Sorong Papua Barat Dengan Metode AHP”.  Tabel 2.1 adalah tabulasi 

perbandingan penelitian. 

Tabel 2.1 Perbandingan Pustaka 

  Komponen  

 

Penulis 

 

Objek Metode Kriteria Hasil 

 

Dyah, Nugroho 

dan Aribowo 

(2008) 

 

 

Penentuan 

Penerima 

Bantuan 

Langsung Tunai 

(BLT) 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 
- Mempunyai jumlah keluarga 

lebih dari tiga. 

- Luas lantai rumah kurang dari 50 

M persegi perpenghuni. 

- Luas lantai bangunan tempat 

tinggal terluas adalah tanah.  

- Jenis dinding bangunan tempat 

tinggal terluas adalah 

bamboo/rumbia/kayu berkualitas 

rendah,  

- Tidak  bisa makan 3 kalisehari, 

tidak bisa menyediakan daging/ 

telur sebagai lauk paling kurang 

seminggu sekali.  

- Tidak  bisa memperoleh pakaian 

baru minimal satu setel setahun 

terakhir. 

- Lapangan pekerjaan untama 

kepala rumah tangga tidak tetap. 

- Tidak  memiliki barang-barang 

yang nilainya Rp. 500.000 

(tabungan, emas, TV warna, 

ternak, sepeda motor). 

- Bila  ada anggota keluarga yang 

sakit tidak mampu mengoatkan 

ke pelayana kesehatan terdekat.  

-  

keluarga yang  

memenuhi syarat 

sebagai keluarga 

kurang mampu 

untuk menerima 

Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) 

Suryeni, Agustin 

, Nurfitria 

(2015) 

 

Penerimaan 

Bantuan Beras 

Miskin 

Weighted Produc - Jenis Pekerjaan  

- Jumlah Penghasilan 

- Jumlah Tanggungan 

- Kondisi Rumah 

- Kepemilikan Rumah 

- Jaringan Listrik 

- Sumber Air 

- Umur 

 

Keluarga yang layak 

menerima Bantuan 

Beras Miskin  

 

 

Hermawan 

(2017) 

Penerimaan 

Beasiswa Di 

SMA Negeri 1 

Majene 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) Dan  

Simple Additive 

Weighting (SAW) 

- Nilai Rata-Rata Raport. 

- Jumlah Penghasilan Orang Tua 

- Jumlah Tanggungan Orang Tua. 

- Jarak Tempuh Ke Sekolah. 

Siswa Yang berhak 

Menerima Beasiswa  
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- Pajak Bumi Dan Bangunan. 

- Jumlah Pembayaran Listrik. 

 

Yermogoin 

(2018) 

Seleksi 

Penerimaan 

Beasiswa 

Kabupaten 

Mappi 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) Dan  

Simple Additive 

Weighting (SAW) 

 

- IPK, Kendaraan. 

- Pekerjaan Orang Tua. 

- Penghasilan Orang Tua  

- Jumlah Tanggungan Orang Tua. 

Mahasiswa Yang 

lolos seleksi untuk 

Menerima Beasiswa 

Kabupaten Mappi. 

Said (2018) Pemilihan Siswa 

Berprestasi Di 

Madrasah Aliyah 

Ali Maksum 

Yogyakarta 

 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 
- Nilai Raport 

- Lomba Nasional 

- Membaca Al-Qur’an 

- Membaca Kitab  

- Ekstrakurikuler. 

Siswa terpilih Yang 

Berprestasi Di 

Madrasah Aliyah 

Ali Maksum 

Yogyakarta 

 

Way  (2018) Penerimaan 

Bantuan Bosial 

Tahunan Tingkat 

Kelurahan Di 

Kota Sorong 

Papua Barat 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 
- Kondisi Rumah 

- Status Rumah 

- Jumlah Penghasilan 

- Pekerjaan 

- Jumlah Tanggungan. 

Hasil Yang 

Diharapkan Yaitu 

Keluarga Kurang 

Mampu Yang 

Berhak Menerima 

Bantuan Sosial  

 

 

 

2.2 Dasar Teori 

1. Bantuan Sosial 

Pengertian bantuan sosial dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 

angka 15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat 

diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.  



11 
 

 

Pemberian bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan 

dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. 

Pemberian bantuan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

Bantuan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud 

meliputi : 

a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 

tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana atau 

fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 

lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat 

dari kemungkinan terjadinya resiko sistem. 

Bantuan bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus 

digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. (Lapananda, 2014). 

2. Sistem Pendukung Keputusan  

Merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, 

pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu 

pengambil keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak 

terstruktur, dimana tidak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat (Kusrini, 2007). 
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3. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 

matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan 

dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan meyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 

tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu 

susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 

pentingnya tiap variabel dan mesintesis berbagai pertimbangan ini untuk 

menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan 

bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode AHP ini 

membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu 

hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai 

pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas: 

a. Perbandingan Penilaian/Pertimbangan (Comparative Judgments) 

Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua 

kriteria yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relative dari 

elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa angka. Perbandingan 

berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan 

prioritas. Perbandingan skala terdapat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Skala Dasar Perbandingan Berpasangan 

 

b. Menentukan Prioritas (Synthesis Of Priority ) 

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan 

berpasangan. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau 

melalui penyelesaian persamaan matematika. 

c. Konstintesi Logis (Logical Consistency) 

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa 

dikelompokan sesuai dengan keseragaman sand relevansi. Kedua, menyangkut 

tingkat hubungan antar objek yang diddasarkan pada kriteria tertentu. 

Prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP meliputi: 

i. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu 

menyususn hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyususnan 

hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem 

secara keseluruhan pada level teratas. 

 

Tingat Kepentingan Keterangan 

1 Kedua kriteria sama pentingnya 

3 
kriteria  yang satu sedikit lebih penting daripada  kriteria  yang 

lainnya 

5 kriteria  yang satu lebih penting daripada  kriteria  yang lainnya 

7 Satu  kriteria  jelas lebih mutlak penting daripada  kriteria  lainnya 

9 Satu  kriteria  mutlak penting daripada  kriteria  lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan  

Kebalikan 

Jika untuk aktivitas I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan 

suatu aktivitas j, maka mempunyai nilai kebalikannya bila 

dibandingkan dengan aktivitas i 
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ii. Menentukan prioritas kriteria 

a) Langkah pertama dalam menentukan prioritas kriteria adalah membuat 

perbandingan pasangan, yaitu membandingkan kriteria secara 

berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. 

b) Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk 

mempresentasikan kepentingan relative dari suatu kriteria terhadap 

kriteria yang lainnya. 

iii. Sintesis  

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan 

disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan 

dalam langkah ini adalah: 

a) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks 

b) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks 

c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah kriteria untuk mendapatkan nilai rata-rata 

iv. Mengukur konsistensi 

a) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relative 

kriteria pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relative 

kedua, dan seterusnya. 

b) Jumlahkan setiap baris. 
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c) Hasil dari perjumlahan baris dibagi dengan kriteria prioritas relative 

yang bersangkutan 

d) Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya kriteria yang ada, 

hasilnya disebut λ maks. 

v. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus: 

 

       Dimana n = banyaknya kriteria 

vi. Hitung rasio konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan rumus: 

 

Dimana   CR = Consistency Ratio 

     CI = Consistency Index 

     IR = Indeks Random Consistency 

vii. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10% maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio kaonsistensi 

(CI/IR) kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa 

dinyatakan benar. Daftar Indeks Random Consistency (IR) bisa dilihat 

dalam tabel 2.3. 

 

 

 

 

CI = (λ maks-n )/n 

CR = CI/RI 
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Tabel 2.3 Daftar Indeks Random Consistency 

Ukuran Matriks Nilai IR 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

 

 

 

 


