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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam 

mengisi pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa  Indonesia. Salah satu 

upaya peningkatan derajat kesehatan adalah perbaikan gizi masyarakat. Gizi 

yang seimbang dapat  meningkatkan ketahanan tubuh, dapat meningkatkan 

kecerdasan dan menjadikan pertumbuhan yang normal (Depkes RI, 2004) [1]. 

Usia balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat pesat. Oleh karena itu, kelompok usia balita perlu mendapat perhatian, 

karena merupakan kelompok yang rawan terhadap kekurangan gizi.Untuk 

mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita, perlu 

diselenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan. PMT 

Pemulihan bagi balita usia 6 - 59 bulan dimaksudkan sebagai tambahan, 

bukan sebagai pengganti makanan utama sehari-hari. 

Sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 

2011 mengenai anggaran untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan 

Bagi Balita Gizi Kurang melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

[2], maka diperlukan kriteria – kriteria untuk menentukan siapa saja yang 

layak untuk mendapatkan bantuan PMT Pemulihan yang sasaran prioritasnya 

merupakan balita gizi kurang usia 6 – 59 bulan dari keluarga miskin. 

Untuk menyikapi segala kemungkinan belum meratanya bantuan 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan pada balita kurang gizi 

dan sasaran prioritas penerima PMT Pemulihan merupakan keluarga miskin, 

maka perlu adanya suatu sistem pendukung keputusan yang mampu 

menentukan balita yang layak menerima bantuan PMT Pemulihan. 

Dalam hal ini, penulis akan merancang suatu Sistem Pendukung 

Keputusan Penerima Bantuan PMT Pemulihan Untuk Balita Dengan Metode 

Simple Additive Weighting (SAW). Simple Additive Weighting (SAW) yaitu 
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mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada 

semua atribut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan 

masalah antara lain : 

a. Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan 

PMT Pemulihan Pada Balita Dengan Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) ? 

b. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

sebagai metode dalam membuat Sistem Pendukung Keputusan Penerima 

Bantuan PMT Pemulihan Untuk Balita? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar permasalahan tidak meluas, maka penulis membatasi 

permasalahan yang  akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : 

a. Pembuatan aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP yang databasenya 

menggunakan MySql. 

b. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan dibuat dengan berbasiskan web 

dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). 

c. Sistem ini hanya membahas mengenai sistem pendukung keputusan untuk 

membantu kader posyandu dalam menentukan penerima bantuan PMT 

Pemulihan untuk balita usia 6 – 59 bulan. 

d. Sistem tidak membahas jenis makanan tambahan pemulihan untuk balita, 

karena hal itu berdasarkan rekomendasi dan kebijakan dari petugas 

kesehatan daerah setempat. 

e. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini memiliki empat (4) kriteria, yaitu 

kriteria status gizi balita, kriteria penghasilan orang tua, kriteria jumlah 

tanggungan anak, dan kriteria biaya pembayaran listrik. 

f. Penelitian dilakukan di Posyandu Mawar 10 Desa Wedarijaksa Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah : 

Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan yang mampu 

menentukan kelayakan seorang balita untuk menerima bantuan makanan 

tambahan pemulihan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pemrograman. 

b. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program 

studi Teknik Informatika Fakultas Universitas Muria Kudus. 

c. Merupakan sarana praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

d. Dapat menghasilkan aplikasi atau tool yang bisa bermanfaat tidak hanya 

untuk penulis tetapi juga bagi pengguna yang menggunakan tool tersebut. 

e. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer pada 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

1.5.2 Bagi Akademik 

a. Untuk bahan literatur penyusunan skripsi dimasa yang akan datang. 

b. Untuk menambah referensi perpustakaan yang berkaitan dengan Aplikasi 

Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan PMT Pemulihan 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). 

1.5.3 Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Memberikan sumbangan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. 

1.5.4 Bagi Instansi 

Membantu Kader Posyandu untuk mempermudah pengambilan keputusan 

dalam menentukan kelayakan balita untuk menerima bantuan makanan 

tambahan pemulihan sehingga lebih tepat sasaran. 


