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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Sistem 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prodesur 

yang salaing berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu 

(Jogiyanto,2001). 

 

2.2  Sistem Penunjang Keputusan  

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan suatu pendekatan 

untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan 

menggunakan data, memberikan antarmuka pengguana yang mudah, dan 

dapat menggabungkan pemikiran keputusan (Turban,2005). 

Sistem pendukung keputusan merupakn sistem informasi interaktif 

yang menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasi data, Sistem 

Penunjang Keputusan memberikan dukungan langsung pada permasalahan 

dan menyediakan alternatif pilihan dan menekankan kepada efektivitas 

pengambilan keputusan dalam upaya untuk menghasilkan yang lebih baik. 

 

2.3  Beras Untuk Keluarga Miskin 

Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan 

subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya 

dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan 
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perlindungan pada keluarga miskin. Bertujuan untuk mengurangi beban 

pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan 

konsumsi energi dan protein juga untuk meningkatkan atau membuka 

akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima 

manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. (Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan.2010). 

Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) adalah program dari 

pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga 

miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan 

dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah 

maksilmal 15kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing 

seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. 

 

2.4  Desa  

Desa merupakan suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu 

masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

merupakan pemerintahan terrendah dibawah camat (Sutarjo 

Kartohadikusumo, 1965). 

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam 

hubungan dan pengarauh timbal balik dengan daerah lain. 
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2.5  Penduduk Miskin 

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan  dipandang sebagai ketidakmampuan 

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

dibawah garis kemiskinan.  

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. (Badan 

Pusat Statistik. 2012) 

 

2.6  Rumah Tanggga 

Rumah Tangga dibedakan menjadi: 

1. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan 

biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga 

biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang 

termasuk/dianggap sebagai rt biasa antara lain : (Badan Pusat Statistik. 

2012) 

 Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus 

tetapi makannya diurus sendiri.  
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 Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi 

makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut 

dalam blok sensus yang sama.  

 Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang 

dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga 

induk semangnya.  

 Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam 

bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri 

dianggap satu rumah tangga biasa 

2. Rumah Tangga Khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah 

tangga khusus antara lain : orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu 

tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh 

suatu yayasan atau badan, misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan 

POLRI. Anggota TNI dan POLRI yang tinggal bersama keluarganya 

dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rt khusus.  

 

2.7  Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making dan Simple Additive 

Weighting Method 

2.7.1  Himpunan Klasik 

Pada himpunan klasik (crisp), keberadaan suatu elemen pada 

suatu himpunan (Ai), hanya akan mempunyai dua kemungkinan 

keanggotaan, yaitu elemen tersebut menjadi anggota A atau tidak 

menjadi anggota A. Suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar 

tingkat keanggotaan suatu elemen (x) dalam suatu himpunan (A), 
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sering dikenal dengan nama nilai keanggotaan atau derajad kenggotaan 

dinotasikan dengan µ A (x). Pada himpunan klasik, hanya ada nilai 

keanggotaan, yaitu A (x) = 1 untuk x menjadi anggota A, dan A (x) = 0 

untuk x bukan anggota A. (Kusumadewi, 2006) 

2.7.2 Fuzzy Multiple Attribute Decision Making  

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)  adalah 

suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari 

sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah 

menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan 

dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang 

sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai 

bobot atribut yaitu pendekatan subjektif, pendekatan objektif dan 

pendekatan integrasi antara subjektif dan objektif, masing-masing 

pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan 

subjektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para 

pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses 

perankingan alternatif bisa ditentukan secara bebas.. Sedangkan pada 

pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga 

mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan. 

Kusumadewi (2006) menutip penjelasan dari Yeh (2002) bahwa 

sebagian besar pendekatan FMADM dilakukan melalui 2 (dua) 

langkah, yaitu: pertama, melakukan agregasi terhadap keputusan-

keputusan yang dianggap terhadap semua tujuan pada setiap alternatif, 

kedua, melakukan peringkingan alternatif-alternatifkeputusan tersebut 
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berdasarkan hasil agregasi terhadap keputusan. Dengan demikian, bisa 

dikatakan bahwa masalah FMADM adalah mengevalusi alternatif 

Ai  (i=1,2,...,n) terhadap sekumpulan atribut atau kriteria Cj  

(j=1,2,...,n), dimana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan 

yang lainnya. Matriks keputusan setiap alternatif terhadap setiap 

atribut X diberikan sebagai: 

X= 

x11 x12 … x1n

x21 x22 … x2n

⋮ ⋮ ⋮
xm1  xm2  ⋯     xmn

  

Dimana Xij merupakan rating kinerja alternatif ke-i terhadap 

atribut ke-j. Nilai bobot yang menunjukan tingkat kepentingan relatif 

setiap atribut, diberikan sebagai W:W= w1,w2,…,wn  

Rating kinerja (X) dan nilai bobot (W) merupakan nilai utama 

yang merepresentasikan prefensi absolut dari pengambil 

keputusan.masalah FMADM diakhiri dengan perangkinganuntuk 

mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai 

keseluruhan preferensi yang diberikan. Ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah FMADM, antara lain: 

(Kusumadewi, 2006) 

1. Simple Additive Weighting Method (SAW) 

2. Weighted Product (WP) 

3. ELECTRE 

4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) 
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5. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

2.7.3  Metode Simple Additive Weighting  

Metode Simple Additive Weighting Method sering juga dikenal 

dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode 

SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dan rating kinerja pada 

setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan 

proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Febri Prima, 

2008)  

𝑟𝑖𝑗 =  

 
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥  𝑥𝑖𝑗

𝑖

𝑀𝑖𝑛  𝑥𝑖𝑗

𝑖
𝑥𝑖𝑗

        

Keterangan: 

Rij  = nilai rating kinerja ternormalisasi 

Xij  = nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria 

Maxij  = nilai terbesar dari setiap kriteria 

Minij  = nilai terkecil dari setiap kriteria 

Benefit = jika nilai terbesar adalah nilai terbaik 

Cost  = jika nilai terkecil yang terbaik 

Dimana 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) diberikan sebagai:   

 

Jika j adalah atribut keuntungan (benefit) 

Jika j adalah atribut biaya (cost) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
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𝑉𝑖  𝑤𝑗   𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑖

 

Keterangan 

Vi = nilai prefensi  

𝑤𝑗  = bobot rangking  

𝑟𝑖𝑗  = rating kinerja ternormalisasi  

Nilai Vi  yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai 

 lebih terpilih.  

2.7.4  Langkah Penyelesaian 

Dalam penelitian ini menggunakan FMADM metode SAW. 

Langkah-langkahnya adalah:  

1. Memberikan nilai disetiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria 

(Cj) yang sudah ditentukan, dimana nilai i=1,2,...m dan 

j=1,2,...n.  

2. Memberikan niali bobot (W) yang juga didapatkan 

berdasarkan nilai crisp..  

3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai 

rating kinerja ternormalisasi (rij) dari alternatif Ai pada atribut 

Cj berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut (atribut keuntungan/benefit = MAKSIMUM atau atribut 

biaya/cost = MINIMUM). Apabila berupa atribut keuntungan 

maka nilai crisp (Xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan 

nilai crisp MAX (MAX Xij) dari tiap kolom, sedangkan untuk 

. . . . . . . . . . . (2) 
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atribut biaya, nilai crisp MIN (MIN Xij)n dari tiap kolom 

atribut dibagi dengan nilai crisp (Xij) setiap kolom.  

4. Melakukan  proses perangkingan untuk setiap alternatif (Vi) 

dengan cara mengalikan nilai bobot (wi) dengan nilai rating 

kinerja ternormalisasi (rij).  

 

2.8  Sql Server 

Microsoft SQL Server merupakan salah satu database relational 

yang banyak digunakan oleh dunia usaha.   Bahasa ini secara defacto 

adalah bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data 

relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung 

bahasa ini dalam manajemen datanya. SQL server merupakan salah satu 

produk dari Relational Database Management System (RDBMS).    (Ketut  

Darmayuda,  2008). 

 

2.9  Visual Basic 

Visual Studio.NET terdiri dari empat edisi yang dimulai dari edisi 

paling dasar sampai edisi paling lengkap. Keempat edisi yang ada di 

Visual Studio.NET sebagai berikut: (Yuswanto, 2006). 

a. Visual Studio.NET Profesional 

Pada edisi ini selain terdiri dari empat bahasa pemograman juga 

dilengkapi dengan layanan Web XML (Extensible Markup Language) 

membangun aplikasi Web maupun Windows dan membangun aplikasi 

mobile dengan XML pada telepon seluler berbasis WAP dan HTML 
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untuk PC, Palm dan Pager. Pada edisi ini disertakan Microsoft SQL 

Server 2000 Desktop Engine yang kompatibel dengan database SQL 

Server. 

b. Visual Studio.NET Academic 

Pada edisi ini selain terdapat seluruh fitur pada edisi Profesional juga 

terdapat beberapa fitur intruksional yang didesain untuk 

menyerdehanakan pengelolaan mata kuliah. Dengan fitur-fitur yang 

ada memungkinkan materi kuliah atau tugas-tugas untuk mahasiswa 

dapat diakses melalui server Web atau situs FTP (File Transfer 

Protocol). 

c. Visual Studio.NET Enterprice Developer 

Pada edisi selain terdapat seluruh fitur pada edisi profesional juga 

ditambah kemampuan pengembangan aplikasi enterprice, seperti: 

1) Tim pengembangan enterprice dapat bekerja sama untuk 

aplikasi Windows dan Web 

2) Terdapat tool dan teknologi untuk membangun aplikasi 

enterprice. 

3) Mempunyai template proyek enterprice dan frameworks yang 

terisi petunuk arsitektur untuk membuat aplikasi 

d. Visual Studio.NET Enterprice Architect 

Pada edisi ini selain terdapat seluruh fiitur pada edisi enterprice 

developer juga ditambah dengan kemampuan untuk mendesain, 

menentukan dan mengkomunikasi arsitektur dan fungsionalitas 

aplikasi. Beberapa fitur tambahan yang ada, diantaranya: 
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1) Dapat digunakan untuk mendesain layanan Web XML dan 

aplikasi secara visual 

2) Terdapat software modeling Visio berbasis UML (Unfied 

Modeling Language) untuk membuat aplikasi arsitektur bisnis 

dan desain database. 

3) Terdapat fasilitas BizTalkServer 2000 Developer Edition untuk 

proses bisnis. 

4) Terdapat Enterprice Templete dan Framworks dengan 

menggunakan template Description Language. 

 

2.10  Entity Relation diagram  

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah gambaran mengenai 

berelasinya antarentitas.Sistem adalah kumpulan elemen yang setiap 

elemen memiliki fungsi masing-masing dan secara bersama-sama 

mencapai tujuan dari sistem tersebut.‘Kebersama-sama’-an dari sistem di 

atas dilambangkan dengan saling berelasinya antara satu entitas dengan 

entitas lainnya. (Hanif Al Fatta, 2007). 

Komponen-komponen ERD: 

1. Entitas dan Atribut 

Entitas adalah tempat penyimpanan data, maka entitas yang 

digambarkan dalam ERD ini merupakan data store yang ada di DFD 

dan akan menjadi file data di komputer. Atribut adalah suatu objek dan 

memiliki nama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika objek ini 



20 
 

tidak ada disuatau enterprice (lingkungan tertentu), maka enterprice 

tersebut tidak dapat dijalankan normal. 

2. Relasi 

Relasi adalah penghubung antara satu entitas (master file) dengan 

entitas lain di dalam sebuah sistem komuter. 

 

2.11  Data Flow Diagram (DFD 

Data Flow Diagram (DFD) awalnya dikembangkan oleh Chris 

Gane dan Trish Sarson pada tahun 1979 yang termasuk dalam Structured 

Systems Analysis and Design Methodology (SSADM) yang ditulis oleh 

Chris Gane dan Trish Sarson. Sistem yang dikembangkan ini berbasis 

pada dekomposisi fungsional dari sebuah sistem. 

Edward Yourdon dan Tom DeMarco memperkenalkan metode 

yang lain pada tahun 1980-an dimana mengubah persegi dengan sudut 

lengkung (pada DFD Chris Gane dan Trish Sarson) dengan lingkaran 

untuk menotasikan. DFD Edward Yourdon dan Tom DeMarco populer 

digunakan sebagai analisis sistem perangkat lunak untuk sistem perangkat 

lunak yang akan diimplementasikan dengan pemograman terstruktur.  

Data Flow Diagram (DFD) atau dalam bahasa indonesia menjadi 

Diagram Alir Data (DAD) adalah representasi grafik yang 

menggambarkan aliran informasi dan trasnformasi informasi yang 

diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan 

keluaran (output). (S, Rosa A & M, Shalahuddin. 2011). 
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2.12 Metode Rekayasa Perangkat Lunak dengn Model Waterfall 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 

pengembangan sistem pendukung keputusan penjurusan ini menggunakan 

Model Skuensial Linier atau Model Air Terjun. Model Skuensial Linier 

merupakan paradigma rekayasa perangkat lunak yang paling tua dan 

paling banyak dipakai. 

Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan 

perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan 

kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan 

pemeliharaan. (Nandang Hermanto. 2012) : 

 

Gambar 2.1 Pengembangan Sistem Skuensial Linier 

Secara garis besar tahap pemgembangan model skuensial liner dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Analisa Sistem 

Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan 

sistem dan sebelum tahap desain sistem. Analisis sistem dapat 

didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang 

utuh kedalam bagian-bagian atau komponenkomponennya, dengan 
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maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang 

berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; 

struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, 

dan detail procedural. Proses desain menerjemahkan 

syarat/kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak 

yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai 

pemunculan kode. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan 

menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak 

sebelum dimulai penulisan program. 

3. Program (Coding) 

Desain harus diubah menjadi bentuk yang dimengerti mesin 

(komputer). Maka dilakukan penulisan program, jika desainnya 

detail, maka coding dapat dicapai secara mekanis. 

4. Pengujian (Testing) 

Setelah kode program selesai dibuat dan program dapat 

berjalan, testing dapat dimulai. Testing difokuskan pada logika 

internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala 

kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan 

hasil yang diinginkan. 
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5. Implementasi 

Implementasi adalah proses untuk memastikan 

terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. 

Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk 

membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis 

terhadap sesama. 

Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu 

publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam 

keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu 

kebijakan serat memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap 

sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang 

memeberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan 

swasta. 

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan 

diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah 

tindakantindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang 

atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan 

untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, 

implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk 

melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun 

demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan 

karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki 

tujuan atau target yang hendak dicapai. 
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6. pemeliharaan (maintance) 

Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap 

fase program sebelumnya dan tidak membuat perangkat lunak 

yang baru. Pemeliharaan sistem adalah kegiatan yang membuat 

perubahan ini. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu: 

Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, 

sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki,Sistem 

mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari 

pemakai system,Sistem mengalami perubahan karena perubahan 

lingkungan luar (perubahan bisnis),Sistem perlu ditingkatkan. 

 

 

 

 

  


