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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Covid-19 adalah sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. 

Dalam banyak kasus, virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi saluran 

pernapasan ringan seperti demam, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi saluran 

penapasan berat, seperti (pneumonia). Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke 

hampir setiap negara termasuk Indonesia dalam beberapa bulan saja. Hal ini 

menyebabkan beberapa negara melakukan tindakan blockade untuk mencegah 

penyebaran virus covid-19. 

 Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapakan kebijakan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. 

Namun kebijakan ini berdampak kepada sejumlah aspek kehidupan, salah satunya 

terkait dengan bidang ekonomi dan menyebabkan ketidaksetabilan ekonomi di  

masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan karena PHK atau pemilik usaha 

yang terpaksa gulung tikar karena kehilangan penghasilan. Pemerintah telah 

mencanangkan program berupa bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak 

covid-19 untuk mengurangi biaya hidup atau kebutuhan pokok untuk mencegah 

krisis ekonomi. Bantuan tersebut meliputi bantuan tunai berupa uang dan bantuan 

non tunai berupa paket sembako. 

 Namun program tersebut tidak terlaksana pada  tingkat yang diharapkan 

karena bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran oleh masyarakat, hal ini 

dibuktikan dengan adanya keluh kesah masyarakat yang memang seharusnya 

layak untuk mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi tidak menjadi target 

sasaran mendapat bantuan tersebut. Selain itu proses pendataan yang 

menggunakan proses dan metode manual yaitu petugas mendata masyarakat 

dengan cara mengisi formulir dalam bentuk kertas kemudian melakukan 

perhitungan skor secara manual. Tentunya hal ini akan memperlambat kinerja 

panitia seleksi dan lebih rentan mengalami human error. Maka dari itu perlu 

dibuat sebuah sistem pendukung keputusan yang akan membantu menentukan 

kriteria kelayakan untuk mendapatkan bantuan tersebut. 
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 Metode yang akan digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini 

adalah Simple Additive Weighting (SAW), metode SAW dipilih karena dapat 

menentukan nilai pembobotan pada setiap atribut dilanjutkan dengan proses 

perankingan untuk memilih alternatif terbaik dari sekumpulan pilihan. Dalam hal 

ini, alternatif yang dimaksud adalah yang berhak menerima bantuan sosial covid-

19 berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, perhitungan 

dengan metode SAW diharapkan dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat 

bagi yang akan menerima bantuan sosial tersebut. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telahdijelaskan, dapat dibuat beberapa 

rumusan antara lain : 

1. Bagaimana cara menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

untuk membangun sistem pendukung keputusan penerima bantuan covid-

19 di Desa Klaling berbasis web ? 

2. Bagaimana penerapan sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

siapa yang akan menerima bantuan covid-19 berbasis web menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW) ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Dalam hal ini sebatas memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah, maka dalam hal ini dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini menerapkan metode Simple Additive Weighting untuk 

menentukan penerima bantuan sosial covid-19. 

2. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Desa Klaling. 

3. Aplikasi sistem pendukung keputusan hanya berupa sistem pendukung 

saja tidak mencakup sistem lainnya. 

4. User terdiri dari administrator dan masyarakat. 

5. Kriteria yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan antara lain : 

Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga , Pekerjaan, 

Penghasilan dalam satu bulan, Pendidikan kepala, Jumlah tanggungan 
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anak, Jumlah pengeluaran perbulan, Status kepemilikan rumah, Sumber air 

bersih, Penerangan rumah, Transportasi. 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah :  

1. Merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis web 

untuk penerima bantuan sosial Covid-19 menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW). 

2. Membantu pendampingan dalam pengambilan keputusan menentukan 

penerima bantuan sosial covid-19. 

 

 


