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ABSTRAK 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN JAMINAN 

KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE AHP- 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 

(STUDY KASUS: DINAS SOSIAL LAMPUNG UTARA) 

 

Decision Support System Of Admission Of Health Guarantee 

Of Lampung Utara District 

 

Oleh 

Erwin Suganda 

14312443 

 

Dinas Sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Peran Dinas Sosial Lampung Utara 

mengenai kartu jaminan kesehatan/KIS.  2) Apa hambatan yang dihadapi Dinas 

Sosial Lampung Utara dalam menangani Permasalahan penerimaan jaminan 

kesehatan.  

Penelitian ini menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

Pengumpulan data dilakukan Pendekatan sosiologi dan komunikasi melalui teknik 

observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer 

yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung lokasi penelitian 

dengan cara  observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari dokumentasi. Implementasi dari metode ini dijelaskan melalui 

analisis sistem, usecase, activity diagram dan class diagram menggunakan web 

dengan bahasa pemograman PHP Untuk merancang dan membuat aplikasi 

ini,pengembangan sistem dengan metode Prototype. pengujian menggunakan 

Blackbox testing, database mysql. 

Implementasi sistem pendukung keputusan membantu Dinas sosial dalam 

menangani penerimaan jaminan kesehatan. Ada pun kelebihan dari pendukung 

keputusan Dinas sosial tidak akan salah sasaran dalam memberikan penerimaan 

jaminan kesehatan karena semua informasi yang disajikan dapat dilihat 

menggunakan internet sebagai medianya, sehingga membuat semuanya menjadi 

lebih efisien.  

 

Kata kunci: Sistem Penudukung Keputusan, Penerima Jaminan Kesehatan, AHP 

(Analytical Hierarchy Process) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Teknologi informasi merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

pengelolaan, penyimpanan, peneyebaran dan pemanfaatan suatu informasi.Selain 

menyangkut perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), 

teknologi ini juga memperhatikan kepentingan manusia dalam pemanfaatannya 

(Nuryanto, 2012). Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi sangatlah 

dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat 

membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan 

komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan 

(Primayana, dkk. 2014). 

Program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan 

perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan 

tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar 

kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini 

diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan portabilitas 

pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat 

diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah, agar terjadi subsidi silang 

dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi 

masyarakat miskin. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan 

Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan 

UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan 
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Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan 

diatur melalui Peraturan Pemerintah. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara merupakan instansi yang 

bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinkes Kabupaten Lampung Utara 

memiliki tugas untuk merumusan kebijakan bidang kesehatan, melaksanaan 

kebijakan bidang kesehatan, melaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang 

kesehatan, melaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanaan fungsi 

lain yang terkait dengan urusan kesehatan.Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Utara melalui Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan ini salah 

satunya melalui kegiatan jaminan kesehatan semesta bagi penduduk yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah lampung Utara sebagai Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) Daerah dengan melampirkan dokumen surat keterangan tidak mampu 

oleh aparat kelurahan atau desa. 

Dengan melakukan penelitian ini, dimaksudkan agar system yang di buat 

akan membantu dinas sosial dan dinas kesehatan lampung utara untuk 

memberikan kartu PBI / KIS agar tepat sasaran. 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) 

adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah 

maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi 

terstruktur dan tak terstruktur.Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana 

tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Turban, 

2001). 
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AHP merupakan sistem pendukung keputusan menggunakan perhitungan 

matrik berpasangan. AHP memiliki hirarki yang komplek antara lain tujuan, 

kriteria, subkriteria perhitungannya sampai level yang paling bawah dari 

subkriteria tersebut. AHP sebagai prosedur untuk menilai alternatif cenderung 

bersifat arbitrary atau subjektif pada ranking alternatif yang dihasilkan. Bukti 

empiris sebanyak apapun tidak bisa benar-benar mendukung sebuah teori dengan 

kontradiksi internal seperti pada AHP. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kevalidan 

dari AHP sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan, jadi kebenaran dari 

metode AHP belum terbukti 100% tepat.  

AHP memberikan satu model yang mudah dimengerti, luwes untuk macam-

macam persoalan yang tidak terstruktur, mencerminkan cara berpikir alami untuk 

memilah-milah elemen-elemen dari satu sistem ke dalam berbagai tingkat 

berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat, 

memberikan suatu skala pengukuran dan memberikan metoda untuk menetapkan 

prioritas. AHP memberikan penilaian terhadap konsistensi logis dari 

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas, 

menuntun ke suatu pandangan menyeluruh terhadap alternatif-alternatif yang 

muncul untuk persoalan yang dihadapi, memberikan satu sarana untuk penilaian 

yang tidak dipaksakan tetapi merupakan penilaian yang sesuai pandangannya 

masing-masing, memungkinkan setiap orang atau kelompok untuk mempertajam 

kemampuan logik dan intuisinya terhadap persoalan yang dipetakan melalui AHP. 

Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan ini sangatlah akurat 

dalam proses perhitungan dalam penentuan penerima bantuan pemerintah. Rani 

dan Sakthivel (2015) dalam jurnal “Analytical Hierarchy Process – Study on its 
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Applicability on Web Based Environment” mengatakan bahwa AHP merupakan 

model pengambilan keputusan yang akurat dalam keputusan pengambilan 

keputusan web, layanan web, pengembangan web platform, memilih sebuah 

website untuk iklan online. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka diusulkan untuk “Sistem 

Pendukung Keputusan Penerimaan Jaminan Kesehatan Kabupaten 

Lampung Utara”, agar  mempermudah aktivitas kinerja dalam melakukan 

penentuan keputusan penerimaan jaminan kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sistem dan mengimplementasikan sistem pendukung 

keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten Lampung Utara 

menggunakan AHP? 

1.3  Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, Sesuai dengan judul laporan, penulis membatasi laporan  

ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan. 

1. Sistem yang dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek. 

2. Sistem pendukung keputusan dalam menentukan penerimaan jaminan 

kesehatan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

3. Sistem yang di bangun berbasis web. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang di peroleh dari penelitian ini adalah membuat sistem 

pendukung keputusan dalam menentukan penerimaan jaminan kesehatansehingga 

mempermudah dalam menentukan penerimaan jaminan kesehatan oleh Dinas 

Kesehatan Lampung Utara. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan pada Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam 

menentukan penerimaan jaminan kesehatan. 

2. Menerapkan metode AHP dalam menentukan penerimaan jaminan 

kesehatan pada Dinas Kesehatan Lampung Utara. 
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1.6     Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data, 

analisis, hasil penelitian dan pengujian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian, langkah-

langkah yang dilakukan mulai dari studi literature, pengambilan data 

sampai analisa dan hasil akhir. 

BAB IV ANALISI DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang implementasi approach yang diterapkan terhadap rancangan 

yang di proposed. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang rancangan sistem pakar berbasis web yang menjadi usulan 

penelitian. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Penelitian 

Beberapa penelitian yag pernah dilakukan sehubungan dengan sistem antara 

lain : 

1. Arsita (2013), Sistem Pendukung Keputusan Penerima Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS) Dengan Metode Promethee. Masalah yang 

dihadapai kesulitan dalam pendataan dan penentuan warga penerima 

Jamkesmas pada Kelurahan Tegal Sari Mandala-I.Hasil sistem pendukung 

keputusan penerima Jamkesmas pada Kelurahan Tegal Sari Mandala-I 

sebaiknya menggunakan metode Promethee dengan mencari maksimal 

kriteria, menentukan preferensi kriteria dengan menggunakan satu kriteria 

dari enam kriteria yang ada, dan menentukan perankingan. Perangkingan 

dilakukan dengan tiga cara yaitu Leaving Flow, Entering Flow dan Net 

Flow. Setelah tiga cara tersebut ditentukan, maka hasil Net Flow yang akan 

menentukan alternatif tersebut layak atau tidak layak penerima Jamkesmas. 

2. Monalisa dan Fadila (2015), Sistem Pendukung Keputusan Peserta Jaminan 

Kesehatan Daerah Dengan Metode SAW. masalah yang dihadapi yaitu 

penentuan Peserta Jamkesda dilakukan pendataan kemudian mengantarkan 

data masyarakat dari desa ke Puskesmas, dan Puskesmas melakukan 

pengecekan, mengantar data ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan 

melakukan pendataan ulang dengan verifikasi dan validasi data ke desa. Hal 

ini menyebabkan lamanya proses penentuan peserta jamkesda dan sering 

terjadi kesalahan diantaranya ketidaktepatan dalam menentukan peserta 
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yang kurang mampu atau miskin. Hasil Sistem pendukung keputusan (SPK) 

diperlukan agar mampu memberikan kemudahan dalam perangkingan hasil 

penentuan peserta Jamkesda. Simple Additive Weighting (SAW) adalah 

metode yang mendukung penilaian kriteria dan pembobotan. Kriteria yang 

digunakan yaitu pendapatan, tanggungan, jumlah keluarga dan surat 

keterangan tidak mampu. Hasil perangkingan diurutkan dari hasil total nilai 

tertinggi ke terendah. Dengan adanya SPK ini Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kampar dengan mudah dan cepat menentukan peserta Jamkesda. 

3. Utami (2016), Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Penerima 

Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) Dengan Metode Promethee Di 

Desa Makam, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Selama ini kuota 

penerima Jamkesmas ditetapkan langsung oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, 

kuota Jamkesmas untuk Desa Makam berjumlah 2.802, sedangkan warga 

miskin berjumlah 5.137 jiwa. Hal ini berdampak adanya subjektifitas 

terhadap calon penerima Jamkesmas, sehingga potensi penerima Jamkesmas 

tidak tepat sasaran sangat besar. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak 

Desa diatas dapat dipecahkan dengan menentukan penerima Jamkesmas 

yang tepat untuk diberi kartu Jamkesmas, sehingga dibutuhkan suatu 

metode yang dapat memecahkan permasalahan penentuan rangking 

berdasarkan pada kriteria yang bervariasi dari tiap individu. Salah satu 

metode penentuan rangking dalam Multi Criteria Desicion Making 

(MCDM) adalah metode Promethee. Promethee digunakan karena 

kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan untuk penentuan urutan (prioritas) 
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dalam analisis multikriteria seleksi calon penerima Jamkesmas yang sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pihak Desa berdasarkan 

peraturan Daerah. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam 

Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. 

4. Sholihin (2016), Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Warga Penerima 

Jamkesmas Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto. Permasalahan untuk 

membantu memepercepat serta mengurangi subyektifitas diperlukan sistem 

pendukung keputusan yang terkomputerisasi, sehingga subyektifitas dalam 

pengambilan keputusan diharapkan bisa dikurangi dan diganti dengan 

pelaksanaan seluruh kriteria bagi calon warga penerima jamkesmas. Dengan 

demikian hanya warga yang benar-benar layaklah yang diharapkan terpilih. 

5. Prihantono (2016), Sistem Pendukung Keputusan Penerima Jamkesmas 

Metode AHP. Sistem Pendukung keputusan untuk menentukan penerima 

JAMKESMAS di Desa Sidoharjo dengan mengambil nilai hasil akhir 

penerima yang tertinggi. Berdasarkan pengujian sistem lama dengan sistem 

baru tedapat perbedaan dapat menyaring sebanyak 7 KK atau 19% yang 

sebenarnya layak mendapatkan bantuan dan 81% yang dinyatakan tidak 

layak mendapatkan bantuan dari 36 KK. Sistem ini sebagai alat bantu 

pemerintah desa sebagai pentuan penerima bantuan. 

 Perbedaan dengan penelitian ini adalah penerapan metode AHP dalam 

menentukan penerimaan jaminan kesehatan pada Dinas Kesehatan Lampung. 
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2.2  Tinjauan Studi 

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

 Kusrini (2007:15-16) sistem pendukung keputusan adalah sistem 

informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan 

pemanipulasian data.Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak 

terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat. 

 Moore dan Chang definsi sistem penujang keputusan (SPK) merupakan 

sistem yang dapat dikembangkan mampu mendukung analisis data dan 

pemodelan keputusan, berorientasi pada perencanaan masa mendatang, 

serta tidak bisa direncanakan interval (periode) waktu pemakaiannya. 

2.2.2 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 menyederhanakan  dan 

mempercepat  proses  pengambilan  keputusan  dengan  memecahkan  persoalan 

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

susunan  hirarki,  member  nilai  numerik  pada  pertimbangan  subjektif  tentang 

pentingnya  tiap  variabel  dan  mensintesis  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 

hirarki  kriteria,  pihak  yang  berkepentingan,  hasil dan  dengan  menarik  
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berbagai pertimbangan  guna  mengembangkan  bobot  atau  prioritas.  Metode  

ini  juga menggabungkan  kekuatan  dari  perasaan  dan  logika  yang  

bersangkutan  pada berbagai  persoalan,  lalu  mensintesis  berbagai  

pertimbangan  yang  beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita 

secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah 

dibuat. (Saaty, 1993). 

 Proses hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi 

perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan 

mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing 

dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Ada dua alasan utama 

untuk menyatakan suatu tindakan akan lebih baik dibanding tindakan lain. Alasan 

yang pertama adalah pengaruh-pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang tidak 

dapat dibandingkan karena sutu ukuran atau bidang yang berbeda dan kedua, 

menyatakan bahwa pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang saling bentrok, 

artinya perbaikan pengaruh tindakan tersebut yang satu dapat dicapai dengan 

pemburukan lainnya. Kedua alasan tersebut akan menyulitkan dalam membuat 

ekuivalensi antar pengaruh sehingga diperlukan suatu skala luwes yang disebut 

prioritas. 

AHP didasarkan atas 3 prinsip dasar yaitu: 

1. Dekomposisi 

Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-

bagian secara hierarki.Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai khusus. 

Dalam bentuk yang paling sederhana struktur akan dibandingkan tujuan, 

kriteria dan level alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin akan dibagi 
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lebih jauh menjadi tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak 

kriteria yang lain. Level paling atas dari hirarki merupakan tujuan yang 

terdiri atas satu elemen. Level berikutnya mungkin mengandung beberapa 

elemen, di mana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki 

kepentingan yang hampir sama dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu 

mencolok. Jika perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru. 

2. Perbandingan penilaian/pertimbangan (comparative judgments). 

Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua 

elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari 

elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa angka. 

Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan 

menghasilkan prioritas. 

3. Sintesa Prioritas 

Sintesa prioritas dilakukan dengan mengalikan prioritas lokal dengan 

prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkannya 

ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Hasilnya berupa 

gabungan atau dikenal dengan prioritas global yang kemudian digunakan 

untuk memboboti prioritas lokal dari elemen di level terendah sesuai dengan 

kriterianya 
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Kelebihan Dan Kekurangan AHP : 

Kelebihan AHP : Penggunaan metode pairwise, yang digunakan untuk 

mengevaluasi alternatif-alternatif. 

- AHP sebagai prosedur untuk menilai alternatif cenderung 

bersifat arbitraryatau subjektif pada ranking alternatif yang dihasilkan. 

- Bukti empiris sebanyak apapun tidak bias benar2 mendukung sebuah teori 

dengan kontradiksi internal seperti pada AHP. Tetapi, teori tersebut adalah 

dasar yang baik untuk dikembangkan. 

- Pertanyaan-pertanyaan mengenai kevalidan dari AHP sampai saat ini masih 

belum dapat diselesaikan, jadi kebenaran dari metode AHP belum terbukti 

100% tepat. 

Kekurangan AHP : 

- AHP memberikan satu model yang mudah dimengerti, luwes untuk macam-

macam persoalan yang tidak terstruktur. 

- AHP mencerminkan cara berpikir alami untuk memilah-milah elemen-elemen 

dari satu sistem ke dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan 

unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 

- AHP memberikan suatu skala pengukuran dan memberikan metoda untuk 

menetapkan prioritas. 

- AHP memberikan penilaian terhadap konsistensi logis dari pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas. 

-  AHP menuntun ke suatu pandangan menyeluruh terhadap alternatif-alternatif 

yang muncul untuk persoalan yang dihadapi 

- AHP memberikan satu sarana untuk penilaian yang tidak dipaksakan tetapi 

merupakan penilaian yang sesuai pandangannya masing-masing. 

- AHP memungkinkan setiap orang atau kelompok untuk mempertajam 

kemampuan logik dan intuisinya terhadap persoalan yang dipetakan melalui 

AHP. 
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Tabel 2.1 Perbandingan AHP, SAW, TOPSIS 

Perbandingan Kelebihan AHP, SAW, TOPSIS 

AHP ( Analytical Hierarchy Process ) - AHP sebagai prosedur untuk 

menilai alternatif cenderung 

bersifat arbitrary atau subjektif 

pada ranking alternatif yang 

dihasilkan. 

- Bukti empiris sebanyak apapun 

tidak bias benar2 mendukung 

sebuah teori dengan 

kontradiksi internal seperti 

pada AHP. Tetapi, teori 

tersebut adalah dasar yang baik 

untuk dikembangkan. 

- Pertanyaan-pertanyaan 

mengenai kevalidan dari AHP 

sampai saat ini masih belum 

dapat diselesaikan, jadi 

kebenaran dari metode AHP 

belum terbukti 100% tepat. 

SAW ( Simple Additive Weighting ) - Menentukan nilai bobot untuk 

setiap atribut kemudian 

dilanjutkan dengan proses 

perankingan yang akan 

menyeleksi alternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif. 

- Penilaian akan lebih tepat 

karena didasarkan pada nilai 

kriteria dari bobot preferensi 

yang sudah ditentukan. 

- Adanya perhitungan 

normalisasi matriks sesuai 

dengan nilai atribut (antara 

nilai benefit dan cost). 

 

 

TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal 

Solution ) 

- Konsepnya sederhana dan 

mudah dipahami, 

kesedarhanaan ini dilihat dari 

alur proses metode TOPSIS 

yang tidak begitu rumit. 
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Karena menggunakan indikator 

kriteria dan variabel alternatif 

sebaga pembantu untuk 

menentukan keputusan 

- Komputasinya efisien, 

perhitungan komputasinya 

lebih efisien dan dan cepat 

- Mampu dijadikan sebagai 

pengukur kinerja alternatif dan 

juga alternatif keputusan dalam 

sebuah bentuk output 

komputasi yang sederhana 

- Dapat digunakan sebagai 

metode pengambilan keputusan 

yang lebih cepat 
 

 

2.3 Metode Pengembangan Sistem  

2.3.1 Metode Prototype  

Menurut Sri Mulyani (2016:35), “Prototyping merupakan teknik 

pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan 

sistem, sehingga pengguna atau pemilik sistem mempunyai gambaran 

pengembangan sistem yang akan dilakukannya. Dengan Teknik prototyping 

pengembang bisa membuat prototype terlebih dahulu sebelum mengembangkan 

sistem yang sebenarnya. 

Menurut Rizkidiniah, dkk (2016:195), Prototype adalah model atau simulasi 

dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan, model ini 

harus bersifat representatif dari produk akhirnya. 
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Gambar 2.1 Tahapan Prototype 

(Sumber Nurajizah :2015) 

Tahapan prototype adalah : 

a. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengembang mewawancarai 

pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sistem. 

b. Membuat satu prototype. Pengembang mempergunakan satu alat 

prototyping atau lebih untuk membuat prototype. Contoh dari alat-alat 

prototyping adalah generator aplikasi terintegrasi dan toolkit prototype. 

Generator aplikasi terintegrasi (integratedapplicationgenerator) adalah 

sistem peranti lunak siap pakai yang mampu membuat seluruh fitur yang 

diinginkan dari sistem baru, menu, laporan, tampilan, basis data, dan 

seterusnya. Toolkit prototype meliputi sistem-sistem peranti lunak 

terpisah, seperti spreadsheet elektronik atau sistem manajemen basis data, 

yang masing-masing mampu membuat sebagian dari fitur-fitur sistem 

yang diinginkan. 
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c. Menentukan apakah prototype dapat diterima, pengembang 

mendemonstrasikan prototype kepada para pengguna untuk mengetahui 

apakah telah memberikan hasil yang memuaskan, jika sudah, langkah 

empat akan diambil; jika tidak, prototype direvisi dengan mengulang 

kembali langkah satu, dua, dan tiga dengan pemahaman yang lebih baik 

mengenai kebutuhan pengguna. 

d. Menggunakan prototype, prototype menjadi sistem produksi. 

2.3.2. Kelebihan dan Kelemahan Prototyping 

a. Kelebihan : 

1. Menghemat waktu pengembangan. 

2. Menghemat biaya pengembangan 

3. Pengguna atau pemilik sistem ikut terlibat dalam pengembangan 

sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadi kesalahpahaman dalam 

sistem bisa diminimalisir. 

4. Implementasi akan menjadi mudah, kareana pengguna atau pemilik 

sistem sudah mempunyai gambaran tentang sistem. 

5. Kualitas sistem yang dihasilkan baik. 

6. Memungkinkan tim pengembang sistem memprediksi dan 

memperkirakan pengembangan-pengembangan sistem selanjutnya. 

b. Kelemahan : 

 Pengguna atau pemilik sistem bisa terus menerus menambah 

kompleksitas sistem hingga sistem menjadi sangat kompleks, hal ini 

bisa menyebabkan pengembang meninggalkan pekerjaannya sehingga 
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sistem yang dikerjakan tidak akan pernah terselesaikan. (Sri Mulyani 

2016:40) 

2.4  Perancangan Unified Modeling Language (UML) 

2.4.1.  PengertianUnified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu standar bahasa 

yangbanyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, 

membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam 

pemrograman berorientasi objek.UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan 

dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-

teks pendukung.UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual 

untukmenspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari 

sistem perangkat lunak. 

UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan.Jadi penggunaan UML 

tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataannya UMLpaling 

banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek (Rosa A.S dan M. 

Shalahudin, 2014:133). 

2.4.2.  Sejarah UML 

Bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama dikembangkan 

dikenal dengan nama Simula-67 yang dikembangkan pada tahun 

1967.Perkembangan aktif dari pemrograman berorientasi objek mulai menggeliat 

ketika berkembangnya bahasa pemrograman Smalltalk pada awal 1980-an yang 

kemudian diikuti dengan perkembangan bahasa pemrograman berorientasi objek 

yang lainnya seperti C objek, C++, Eiffel, dan CLOS. 



19 
 

 
 

Sekitar lima tahun setelah Smalltalk berkembang, maka berkembang pula 

metode pengembangan berorientasi objek. Karena banyaknya metodologi-

metodologi yang berkembang pesat saat itu, maka muncullah ide untuk membuat 

sebuah bahasa yang dapat dimengerti semua orang. Maka dibuat bahasa yang 

merupakan gabungan dari beberapa konsep, seperti konsep Object 

ModelingTechnique (OMT) dari Rumbaugh dan Booch (1991), konsep The 

Classes, Responsibilities, Collaborators (CRC) dari Rebecca Wirfs-Brock (1990), 

konseppemikiran Ivar Jacobson, dan beberapa konsep lainnya dimana James R. 

Rumbaigh, Grady Booch, dan Ivar Jacobson bergabung dalam sebuah perusahaan 

yang bernama Rational Software Corporation menghasilkan bahasa yang disebut 

dengan Unified Modeling Language (UML). 

Pada tahun 1996, Object Management Group (OMG) mengajukan 

proposal agar adanya standarisasi pemodelan berorientasi objek dan pada bulan 

September 1997 UML diakomodasi oleh OMG sehingga sampai saat ini UML 

telah memberikan kontribusinya yang cukup besar di dalam metodologi 

berorientasi objek dan hal-hal yang terkait di dalamnya. (Rosa A.S dan M. 

Shalahudin, 2014:138). 

2.4.3.  Diagram UML 

 Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:140), pada UML terdiri dari 13 macam 

diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori.Berikut ini penjelasan singkat dari 

pembagian kategori tersebut. 

1. Structure diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. 

Structure diagram terdiri dari class diagram, object diagram, component 
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diagram, composite structure diagram, package diagram dan deployment 

diagram. 

2. Behavior diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi 

pada sebuah sistem. Behavior diagram terdiri dari Use case diagram, 

Activity diagram, State Machine System. 

3. Interaction diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi 

antar subsistem pada suatu sistem. Interaction diagram terdiri dari 

Sequence Diagram, Communication Diagram, Timing Diagram, 

Interaction Overview Diagram. 

2.4.4  Use Case Diagram 

 Rosa dan M. Shalahudin (2014:155), use case atau diagram use case 

merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang 

akan dibuat. Usecase mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah 

sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu.  

 Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram usecase : 
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Tabel 2.2 Use Case Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

Aktor/actor 

 

Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar 

sistem informasi itu sendiri, jadi walaupun simbol 

dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang; biasanya dinyatakan 

menggunakan frase nama aktor. 

Use Case 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unti-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau satu 

aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan 

kata kerja di awal – awal frase namause case. 

Asosiasi/association 

 

 

Komunikasi antara aktor dan use case  yang 

berpartispasi pada use case atau use case yang 

memiliki interaksi dengan aktor. 

Ekstensi / extend 

  

 

Case tambahan memiliki nama depan yang sama 

dengan use case yang ditambahkan, misal, 

 

Arah panah mengarah pada use case yang 

ditambahkan 

Generalisasi / 

generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum - 

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari 

lainnya, misal: Ada dua sudut pandang yang cukup 

besar mengenai include di use case : Include berarti 

use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil 

saaat use case tambahan dijalankan, misal: 

Sumber : Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:156) 
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2.4.5  Activity Diagram 

Rosa dan Shalahudin (2014:161), diagram aktivitas atau activitydiagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yangperlu di perhatikan 

disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa 

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Tabel 2.4 Activity Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

Status awal  

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

Aktivitas  

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas biasanya diawali dengan kata 

kerja. 

Penggabungan / join

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

Percabangan/decision Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu 

Status Akhir  

 

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

Swimlane 

 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggungjawab terhadap aktivitas yang 

terjadi. 

Join 

 

digunakan untuk menunjukkan kegiatan 
yang digabungkan  

 

Sumber: Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2014 : 162) 
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2.4.6  Class Diagram 

 Rosa dan Shalahudin (2014:141), diagram kelas atau class 

diagrammenggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisan kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut 

dan method atau operasi. Berikut penjelasan atribut dan method : 

1. Atribut merupakan variable-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 

2. Operasi atau method adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

berikut adalah symbol-simbol yang ada pada diagram kelas 

Tabel 2.5 Simbol-simbol Class Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

Kelas 

 

 

 

 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka/interface 

 

 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

Asosiasi/ association 

 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity 

Asosiasi berarah/directed 

association 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna kelas yang 

satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan multiplicity 
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Tabel 2.6 Simbol-simbol class diagram (Lanjutan) 

SIMBOL KETERANGAN 

Generalisasi Relasi antar kelas dengna makna generalisasi-

generalisasi ( umum – khusus) 

Kebergantungan/ 

dependensi 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

Agragasi/ aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna semua-bagian 

(whole-part) 

Sumber : Rosa dan Shalahudin (2014:146) 

2.5 MySQL 

MySQL adalah sebuah software database.MySQL merupakan tipe 

datarelasional yang artinya MySQL menyimpan datanya dalam bentuk tabel-tabel 

yang saling berhubungan (Edy Winarno dan Ali Zaki, 2014:102).  Subekti, 

Ichsan Risnandar, dan Hanafi S.S (2013:92), MySQL merupakan basis data yang 

bersifat open source sehingga banyak digunakan di dunia. Ada dua cara untuk 

menggunakan MySQL yaitu: 

a. Menggunakan console/command line atau PHP. Kita harus hafal perintah-

perintah dalam MySQL. Interface yang digunakan hanya text-based. 

b. Menggunakan PHP MyAdmin, dapat diakses dengan alamat apabila 

digunakan localhost maka alamathttp://localhost/phpmyadmin atau di 

127.0.0.1/phpmyadmin. 

 

http://localhost/phpmyadmin
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2.6 PHP 

Menurut Agus Saputra (2011) PHP atau yang memiliki kepanjangan 

Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan 

untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, 

maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau 

pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya 

sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah di-maintenance. 

PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa 

Server Side Scripting. Artinya bahwa dalam untuk menjalankan PHP, wajib 

adanya web server.PHP ini bersifat open source sehingga dapat dipakai secara 

cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem operasi 

Windows maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada web 

serverapache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. 

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa 

menggunakan PHP. 

1. Mudah dipelajari, alasan tersebut menjadi salah satu alasan utama 

untukmenggunakan PHP, Pemula pun akan mampu untuk menjadi 

web master PHP.[ 

2. Mampu Lintas Platform, artinya PHP dapat / mudah diaplikasikan ke 

berbagai platform OS(OperatingSystem) dan hampir semua browser 

juga mendukung PHP. 

3. Free alias Gratis, bersifat OpenSource. 

4. PHP memiliki tingkat akses yang cepat. 
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5. Didukung oleh beberapa macam web server, PHP mendukung 

beberapa web server, seperti Apache, IIS, Lighttpd, Xitami. 

6. Mendukung database, PHP mendukung beberapa database, baik yang 

gratismaupun yang berbayar, seperti MySQL, PostgreSQL, mSQL, 

Informix, SQL server, Oracle 

2.7 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu langkah yang digunakan 

untuk mengetahui apakah sebuah sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai 

dengan fungsionalitas yang diharapkan. Selain itu pengujian atau testing sendiri 

merupakan elemen kritis dari jumlah kualitas perangkat lunak dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak, 

seperti halnya analisis, desain, dan pengkodean.(Shi.2010). 

2.7.1 Black Box Testing 

Pengujian menggunakan sekumpulan aktifitas validasi, dengan pendekatan 

black box testing. Menurut Shalahuddin dan Rosa (2011), black box testing adalah 

menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan 

kode program.Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, 

masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan. Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang 

bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai 

25 dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan 

pengujian black box testing harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah. 

 Menurut Pressman (2010), black box testing juga disebut pengujian 

tingkah laku, memusat pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik 
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pengujian black box memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi masukan 

yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. Beberapa jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi adalah fungsi tidak 

benar atau hilang, kesalahan antar muka, kesalahan pada struktur data 

(pengaksesan basis data), kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi dan akhir 

program. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Kerangka Penelitian 

 Kerangka pemikiran merupakan gambaran besar penulis dalam melakukan 

penelitian, dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

Masalah 
Kesulitan dalam penentuan penerimaan jaminan 

kesehatan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara

Analisis Kebutuhan

1. Metode Pengumpulan Kebutuhan (Wawancara,   

    Dokumentasi, Studi Pustaka).

2. Analisis Kebutuhan Fungsional.

3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional.

Desain Sistem 
Menggunakan Pendekatan Berorientasi Objek Yaitu 

UML

Metode Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan AHP

Implementasi 
Implementasi menggunakan Web dengan bahasa 

pemrograman PHP

Pengujian Metode Blackbox Testing

Hasil
Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Jaminan 

Kesehatan Kabupaten Lampung Utaa

 

Gambar 3.1. Kerangka Penelitian 
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3.2  Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara 

terencana, teratur, dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.Tahapan 

penelitian ini juga merupakan pengembangan dari kerangka penelitian, dan 

terbagi lagi menjadi beberapa sub menu bagian. Berikut Penjelasan tahapan 

penelitian : 

Tahap 1 : Masalah 

 Tahap masalah melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kesehatan untuk 

mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada proses penentuan jaminan 

kesehatan. 

Tahap 2 : Analisis Kebutuhan 

 Tahap analisis kebutuhan membuat kebutuhan sistem dari permasalahan 

yang terjadi dengan menggunakan analisis kebutuhan fungsional dan analisis 

kebutuhan non fungsional. 

Tahap 3 : Metode 

 Tahap ini Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode AHP dalam 

proses penentuan jaminan kesehatan. 

Tahap 4 : Desain Sistem  

 Tahap desain sistem membuat rancangan sistem dengan menggunakan 

pendekatan berorientasi objek, antara lain merancang usecase diagram, activity 

diagram, dan class diagram. 

Tahap 6 :Implementasi 

 Tahap impelentasi prototype membuat program berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySql. 
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Tahap 6 : Pengujian 

 Tahap pengujian melakukan pengujian terhadap prototype yang telah dibuat 

dengan menggunakan kuisioner dengan menggunakan blackbox testing. 

Tahap 7 :Hasil 

 Tahap ini menghasilkan prototype Sistem Pendukung Keputusan 

menggunakan metode AHP dalam proses penentuan jaminan kesehatan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data dengan metode interview yaitu metode pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang-orang yang 

terkait di Dinas Kesehatan Lampung Utara.  

2. Pengamatan (Observation) 

Pengumpulan data dengan mengamati atau observation yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 

langsung. Mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem 

yang ada saat ini. 

3. Dokumentasi  (Documentations) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku dan 

Internet sebagai landasan penyusunan penelitian. Peneliti meminjam buku 

di perpustakaan Teknokrat, mencari data dari internet juga dilakukan untuk  

reverensi  laporan ini, dimana teori tersebut diletakkan pada landasan teori. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisis Kebutuhan Fungsional  

Analisis kebutuhan fungsional yaitu analisis kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh sistem yang akan dibuat atau dikembangkan. Analisis kebutuhan fungsional 

adalah : 

1. Sistem dapat melakukan login aplikasi.  

2. Sistem dapat melakukan input data masyarakat. 

3. Sistem dapat melakukan input data kriteria. 

4. Sistem dapat melakukan input data penerimaan jaminan kesehatan. 

5. Sistem dapat menampilkan perhitungan hasil penerimaan jaminan 

kesehatan. 

6. Sistem dapat menampilkan dan mencetak laporan rangking penerimaan 

jaminan kesehatan. 

4.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional  

Analisis kebutuhan non fungsional yaitu analisis kebutuhan yang 

menitikberatkan pada properti sistem yang akan dibuat atau dikembangkan. 

Analisis kebutuhan non fungsional adalah : 

1. Operasional 

Operasional perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan adalah  

a. Sistem Operasi Windows menggunakan Microsoft Windows 7. 

b. Sublime text 

c. Database menggunakan MySQL 

d. Webserver Xampp. 
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e. Processor yang digunakan Intel Dual Core i5 GHz atau setaranya 

f. MemoryRAM terpasang 32 GB, rekomendasi minimum 256 MB 

g. Harddisk 320 GB 

h. Monitor 14 inchi dengan resolusi 1366 X 768 pixel. 

i. Keyboard. 

j. Mouse. 

2. Keamanan 

Keamanan dalam sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan 

password. 

3. Informasi  

Infomasi yang dihasilkan yaitu : 

a. Informasi untuk menampikan perhitungan hasil penerimaan jaminan 

kesehatan. 

b. Informasi untuk menampilkan laporan hasil penerimaan jaminan 

kesehatan. 

4.3. Use Case Diagram  

Usecase diagram Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Jaminan 

Kesehatan Kabupaten Lampung Utaradapat dilhat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram 
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Dari gambar diatas terdapat 1 aktor yaitu Admin melakukan usecase 

mengelola data masyarakat, usecase mengelola data kriteria, usecase mengelola 

data penilaian penerimaan jaminan kesehatan, usecase perhitungan hasil, usecase 

view rangking penerimaan, dan usecase login. 

4.4. Activity Diagram 

 Activity Diagram Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Jaminan 

Kesehatan Kabupaten Lampung Utaradapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram 

 Activity diagram diatas dimulai dari admin melakukan login dan 

selanjutnya masuk kedalam menu utama. Setelah masuk dalam menu utama 

admin dapat melakukan pengolahan data masyarakat, data kriteria, data penilaian 

penerimaan jaminan kesehatan, data perhitungan penilaian, dan rangking 

penerimaan jaminan kesehatan. 
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4.5. Class Diagram 

 Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Jaminan 

Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.3 Class Diagram 

 Class diagram diatas memiliki 4 class yaitu class masyarakat, class kriteria, 

class sub kriteria, dan class penilaian.  Class masyarakat memiliki attribute NIK, 

nama masyarakat, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor hp. Class 

masyarakat memiliki operation insert, update, delete, dan select. Class kriteria 

memiliki attribute ID Kriteria, dan nama kriteria. Class kriteria memiliki 

operation insert, update, delete, dan select. Class sub kriteria memiliki attribute 

ID Sub Kriteria, nama kriteria, dan ID kriteria. Class kriteria memiliki operation 

insert, update, delete, dan select.  Class penilaian memiliki attribute ID penilaian, 

NIK, dan ID sub kriteria. Class kriteria memiliki operation insert, update, delete, 

dan select. 
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4.6. Perhitungan Metode AHP 

 Perhitungan Metode AHP dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan Hirarki 

PENERIMA JAMINAN KESEHATAN

Pekerjaan
Status 

Pernikahan 

Status Tempat 

TInggal
Penghasilan Tempat Tinggal Tanggungan

Warga 1 Warga 2 Warga 3 Warga 4

 

Gambar 4.4 Hirarki AHP 

2. Data Masyarakat 2018 & Range Data Penilaian 65-100 

 

 

Gambar 4.5 Data Masyarakat & Laporan Kartu Penerima 2018 

3. Menentukan Kriteria 

 

Gambar 4.6 Data Kriteria 
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4. Menentukan Sub Kriteria 

 

Gambar 4.7 Data Sub Kriteria 

5. Nilai Perbandingan 

Dalam AHP nilai perbandingan diberikan antara 1 sampai 9 sesuai 

dengan teori Saaty. Berikut penamaan nilai Saaty: 

1 Sama penting dengan 

2 Mendekati sedikit lebih penting dari 

3 Sedikit lebih penting dari 

4 Mendekati lebih penting dari 

5 Lebih penting dari 

6 Mendekati sangat penting dari 

7 Sangat penting dari 

8 Mendekati mutlak dari 

9 Mutlak sangat penting dari 

 

6. Konsistensi AHP 

Dalam AHP nilai konsistensi RI 

N RI 

1,2 0 

3 0.58 

4 0.9 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 
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7. Matriks perbandingan Antar Kriteria 

 

Gambar 4.8 Data Perbandingan Kriteria 

 

8. Hasil Normalisasi  

 

Gambar 4.9 Hasil Normalisasi 

9.Berdasarkan hasil perbandingan antar kriteria maka didapat nilai 

Consistency Index (CR) yaitu 0.0093 Dengan hasil yaitu Konsisten. 

 

4.7. Rancangan Interface Program 

Rancangan interface program adalah sebagai berikut : 

4.7.1. Rancangan Interface Halaman Login 

Rancangan interface halaman login adalah rancangan ketika pengguna akan 

mengakses Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Jaminan Kesehatan 

Kabupaten Lampung Utara yang dibuat. Sebelum menggunakan sistem pengguna 

harus terlebih dahulu melakukan login. Rancangan interface halaman login yaitu : 



38 
 

 
 

 

Gambar 4.10 Rancangan Interface Halaman Login 

4.7.2. Rancangan Interface Halaman Beranda 

Rancangan interface halaman beranda adalah tampilan pertama yang akan 

muncul ketika pengguna berhasil melakukan login. Rancangan interface halaman 

beranda yaitu halaman utama ketika melakukan akses  dalam Sistem Pendukung 

Keputusan Penerimaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. 

Rancangan  interface halaman beranda yaitu:  

 

Gambar 4.11 Rancangan Interface Halaman Beranda  
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4.7.3. Rancangan Interface Halaman Masyarakat 

Rancangan interface halaman masyarakat adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data masyarakat. Halaman ini berfungsi untuk memanipulasi data 

masyarakat yaitu menyimpan, mengubah, menghapus data masyarakat. 

Rancangan interface halaman data masyarakat yaitu : 

 

Gambar 4.12 Rancangan Interface Halaman Data Masyarakat 

 Rancangan interface halaman tambah data masyarakat yaitu 

 

Gambar 4.13 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Masyarakat 
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Rancangan interface halaman ubah data masyarakat yaitu 

 

Gambar 4.15 Rancangan Interface Halaman Ubah Data Masyarakat 

4.7.4. Rancangan Interface Halaman Kriteria 

Rancangan interface halaman kriteria adalah adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu data kriteria. Halaman ini berfungsi untuk memanipulasi 

data kriteria yaitu menyimpan, mengubah, menghapus data kriteria. Rancangan 

interface halaman data kriteria yaitu : 

 

Gambar 4.16 Rancangan Interface Halaman Data Kriteria 
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 Rancangan interface halaman tambah data kriteria yaitu 

 

Gambar 4.17 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Kriteria 

Rancangan interface halaman ubah data kriteria yaitu 

 

Gambar 4.18 Rancangan Interface Halaman Ubah Data Kriteria 

4.7.5. Rancangan Interface Halaman Sub Kriteria 

Rancangan interface halaman sub kriteria adalah adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu data sub kriteria. Halaman ini berfungsi untuk 
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memanipulasi data sub kriteria yaitu menyimpan, mengubah, menghapus data 

kriteria. Rancangan interface halaman data sub kriteria yaitu : 

 

Gambar 4.19 Rancangan Interface Halaman Data Sub Kriteria 

 Rancangan interface halaman tambah data sub kriteria yaitu 

 

Gambar 4.20 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Sub Kriteria 
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Rancangan interface halaman ubah data sub kriteria yaitu 

 

Gambar 4.21 Rancangan Interface Halaman Ubah Data Sub Kriteria 

4.7.6. Rancangan Interface Halaman Penilaian 

Rancangan interface halaman penilaian adalah adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu data penilaian. Halaman ini berfungsi untuk 

memanipulasi data penilaian yaitu menyimpan, mengubah, menghapus data 

penilaian. Rancangan interface halaman data penilaian yaitu : 

 

Gambar 4.22 Rancangan Interface Halaman Data Penilaian 
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 Rancangan interface halaman tambah data penilaian yaitu 

 

Gambar 4.23 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Penilaian 

4.7.7. Rancangan Interface Halaman Setting AHP 

Rancangan interface halaman setting AHP adalah adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu data setting AHP. Halaman ini berfungsi untuk 

memanipulasi data penilaian yaitu menyimpan, mengubah data setting AHP. 

Rancangan interface halaman data setting AHP yaitu : 

 

Gambar 4.24 Rancangan Interface Halaman Data Setting AHP 
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 Rancangan interface halaman data tambah setting AHP yaitu : 

 

Gambar 4.25 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Setting AHP 

4.7.8. Rancangan Interface Halaman Admin 

Rancangan interface halaman admin adalah adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu data admin. Halaman ini berfungsi untuk memanipulasi 

data penilaian yaitu menyimpan, mengubah data admin. Rancangan interface 

halaman data admin yaitu : 

 

Gambar 4.26 Rancangan Interface Halaman Data Admin 
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 Rancangan interface halaman data tambah admin yaitu : 

 

Gambar 4.27 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Admin 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Implementasi Sistem  

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan sistem 

informasi baru ke dalam sistem yang sudah ada (sistem lama). Implementasi 

prototype ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembuatan prototype, 

sehingga mengetahui hasil apakah prototype yang telah dibuat dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. Pembahasan tentang implementasi sistem pendukung 

keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah 

sebagai berikut : 

5.1.1. Implementasi Halaman Login 

Implementasi halaman login adalah tampilan ketika pengguna akan 

mengakses aplikasi yang dibuat. Sebelum menggunakan sistem pengguna harus 

terlebih dahulu melakukan login. Implementasi halaman login yaitu : 

 

Gambar 5.1 Implementasi Halaman Login 

Tampilan implementasi halaman login berfungsi untuk melakukan login 

pada aplikasi, pengguna harus memasukan username dan password yang telah 
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terdaftar pada database MySql. Tampilan halaman login mempunyai komponen 

input teks name yang berfungsi untuk memasukan username yang telah terdaftar, 

input teks password yang berfungsi untuk memasukan password yang telah 

terdaftar, dan button login yang berfungsi untuk melakukan validasi username dan 

password yang tersimpan dalam database. Jika telah terdaftar maka sistem akan 

menampilkan halaman beranda, tetapi jika tidak terdafar maka sistem akan 

memberikan peringatan untuk memasukan user dan password yang benar. 

5.1.2. Implementasi Halaman Beranda 

Implementasi halaman beranda adalah tampilan ketika pengguna berhasil 

melakukan login. Halaman beranda untuk melihat tampilan awal setelah login 

pada sistem pendukung keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten 

Lampung Utara. Implementasi halaman beranda yaitu : 

 

Gambar 5.2 Implementasi Halaman Beranda 

Halaman dashboard berisikan informasi beranda sistem pendukung 

keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten Lampung Utara. 
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5.1.3. Implementasi Halaman Data Admin 

Implementasi halaman data admin adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data admin. Halaman list data admin untuk melihat seluruh data 

admin yang tersimpan dalam database. Implementasi halaman list data admin 

yaitu : 

 

Gambar 5.3. Implementasi Halaman List Data Admin 

Halaman list data admin untuk melihat seluruh data admin yang tersimpan 

dalam database yaitu nama, dan password. Terdapat tombol tambah data admin 

yang berfungsi untuk masuk kedalam halaman tambah data admin.  

Implementasi halaman tambah data admin adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu tambah data admin. Implementasi halaman tambah data 

admin yaitu : 

 

Gambar 5.4. Implementasi Halaman Tambah Data Admin 



50 
 

 
 

Halaman tambah data admin untuk melakukan input data admin baru yaitu 

input nama admin, dan input password. Terdapat tombol lihat data untuk untuk 

menampilkan halaman list data admin. Terdapat tombol batal untuk 

membersihkan seluruh kompunen input. Tombol simpan berfungsi untuk 

menyimpan data admin yang telah diinput. 

Implementasi halaman ubah data admin adalah tampilan ketika pengguna 

memilih action ubah data admin. Implementasi halaman ubah data admin yaitu: 

 

Gambar 5.5. Implementasi Halaman Ubah Data Admin 

 Halaman ubah data admin untuk mengubah data admin yaitu input nama 

admin, dan input password. Terdapat tombol batal untuk membatalkan ubah data 

admin.  Tombol ubah berfungsi untuk menyimpan data admin yang telah diubah. 

5.1.4. Implementasi Halaman Data Masyarakat 

Implementasi halaman data masyarakat adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data masyarakat. Halaman list data masyarakat untuk melihat 

seluruh data masyarakat yang tersimpan dalam database. Implementasi halaman 

list data masyarakat yaitu : 
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Gambar 5.6. Implementasi Halaman List Data Masyarakat 

Halaman list data admin untuk melihat seluruh data masyarakat yang 

tersimpan dalam database yaitu NIK, Nama, dan telepon. Terdapat tombol 

tambah data masyarakat yang berfungsi untuk masuk kedalam halaman tambah 

data masyarakat.  

Implementasi halaman tambah data masyarakat adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu tambah data masyarakat. Implementasi halaman tambah 

data masyarakat yaitu : 

 

Gambar 5.7. Implementasi Halaman Tambah Data Masyarakat 
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Halaman tambah data masyarakat untuk melakukan input data masyarakat 

baru yaitu input NIK, input nama masyarakat, input tempat lahir, input tanggal 

lahir, input alamat, dan input nomor hp. Terdapat tombol lihat data untuk untuk 

menampilkan halaman list data masyarakat. Terdapat tombol batal untuk 

membersihkan seluruh kompunen input. Tombol simpan berfungsi untuk 

menyimpan data masyarakat yang telah diinput. 

Implementasi halaman ubah data masyarakat adalah tampilan ketika 

pengguna memilih action ubah data masyarakat. Implementasi halaman ubah data 

masyarakat yaitu: 

 

Gambar 5.8. Implementasi Halaman Ubah Data Admin 

 Halaman ubah data admin untuk mengubah data masyarakat yaitu input 

NIK, input nama masyarakat, input tempat lahir, input tanggal lahir, input alamat, 

dan input nomor hp. Terdapat tombol batal untuk membatalkan ubah data 

masyarakat. Tombol ubah berfungsi untuk menyimpan data masyarakat yang telah 

diubah. 

5.1.5. Implementasi Halaman Data Kriteria 

Implementasi halaman data kriteria adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data kriteria. Halaman list data kriteria untuk melihat seluruh data 
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kriteria yang tersimpan dalam database. Implementasi halaman list data kriteria 

yaitu : 

 

Gambar 5.9. Implementasi Halaman List Data Kriteria 

Halaman list data kriteria untuk melihat seluruh data kriteria yang 

tersimpan dalam database yaitu Kriteria, dan Nama Kriteria. Terdapat tombol 

tambah data kriteria yang berfungsi untuk masuk kedalam halaman tambah data 

kriteria.  

Implementasi halaman tambah data kriteria adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu tambah data kriteria. Implementasi halaman tambah data 

kriteria yaitu : 

 

Gambar 5.10. Implementasi Halaman Tambah Data Kriteria 
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Halaman tambah data kriteria untuk melakukan input data kriteria baru 

yaitu input ID Kriteria, dan input nama Kriteria. Terdapat tombol lihat data untuk 

untuk menampilkan halaman list data kriteria. Terdapat tombol batal untuk 

membersihkan seluruh kompunen input. Tombol simpan berfungsi untuk 

menyimpan data kriteria yang telah diinput. 

Implementasi halaman ubah data kriteria adalah tampilan ketika pengguna 

memilih action ubah data kriteria. Implementasi halaman ubah data kriteria yaitu: 

 

Gambar 5.11. Implementasi Halaman Ubah Data Kriteria 

 Halaman ubah data kriteria untuk mengubah data kriteria yaitu input data 

kriteria yaitu input ID Kriteria, dan input nama Kriteria. Terdapat tombol batal 

untuk membatalkan ubah data kriteria. Tombol ubah berfungsi untuk menyimpan 

data kriteria yang telah diubah. 

5.1.6. Implementasi Halaman Data Sub Kriteria 

Implementasi halaman data sub kriteria adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data sub kriteria. Halaman list data sub kriteria untuk melihat 

seluruh data sub kriteria yang tersimpan dalam database. Implementasi halaman 

list data sub kriteria yaitu : 
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Gambar 5.12. Implementasi Halaman List Data Sub Kriteria 

Halaman list data sub kriteria untuk melihat seluruh data sub kriteria yang 

tersimpan dalam database yaitu id sub kriteria, nama sub kriteria dan nilai 

kriteria. Terdapat tombol tambah data sub kriteria yang berfungsi untuk masuk 

kedalam halaman tambah data sub kriteria.  

Implementasi halaman tambah data sub kriteria adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu tambah data sub kriteria. Implementasi halaman tambah 

data sub kriteria yaitu : 

 

Gambar 5.13. Implementasi Halaman Tambah Data Sub Kriteria 
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Halaman tambah data sub kriteria untuk melakukan input data kriteria baru 

yaitu input id sub kriteria, input nama sub kriteria dan input nilai. Terdapat tombol 

lihat data untuk untuk menampilkan halaman list data sub kriteria. Terdapat 

tombol batal untuk membersihkan seluruh kompunen input. Tombol simpan 

berfungsi untuk menyimpan data sub kriteria yang telah diinput. 

Implementasi halaman ubah data sub kriteria adalah tampilan ketika 

pengguna memilih action ubah data sub kriteria. Implementasi halaman ubah data 

sub kriteria yaitu: 

 

Gambar 5.14. Implementasi Halaman Ubah Data Sub Kriteria 

 Halaman ubah data kriteria untuk mengubah data sub kriteria yaitu input 

data kriteria yaitu input data kriteria baru yaitu input id sub kriteria, input nama 

sub kriteria dan input nilai. Terdapat tombol batal untuk membatalkan ubah data 

sub kriteria. Tombol ubah berfungsi untuk menyimpan data sub kriteria yang telah 

diubah. 

5.1.7. Implementasi Halaman Data Penilaian 

Implementasi halaman data penilaian adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data penilaian. Halaman list data penilaian untuk melihat seluruh 
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data penilaian yang tersimpan dalam database. Implementasi halaman list data 

penilaian yaitu : 

 

Gambar 5.15. Implementasi Halaman List Data Penilaian 

Halaman list data penilaian untuk melihat seluruh data penilaian yang 

tersimpan dalam database yaitu NIK, nama dan nilai. Terdapat tombol tambah 

data penilaian yang berfungsi untuk masuk kedalam halaman tambah data 

penilaian.  

Implementasi halaman tambah data penilaian adalah tampilan ketika 

pengguna memilih menu tambah data penilaian. Implementasi halaman tambah 

data penilaian yaitu : 

 

Gambar 5.16. Implementasi Halaman Tambah Data Penilaian 
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Halaman tambah data penilaian untuk melakukan input data penilaian baru 

yaitu input NIK, input nama masyarakat, input kriteria pekerjaan, input kriteria 

penghasilan, input kriteria tempat tinggal, input kriteria tanggungan, input kriteria 

status tempat tinggal, dan input kriteria status pernikahan. Terdapat tombol lihat 

data untuk untuk menampilkan halaman list data penilaian. Terdapat tombol batal 

untuk membersihkan seluruh kompunen input. Tombol simpan berfungsi untuk 

menyimpan data penilaian yang telah diinput. 

5.1.8. Implementasi Halaman Data Setting AHP 

Implementasi halaman data setting AHP adalah tampilan ketika pengguna 

memilih menu data setting AHP. Halaman data setting AHP untuk melihat seluruh 

data setting AHP yang tersimpan dalam database. Implementasi halaman data 

setting AHP yaitu : 

 

Gambar 5.17. Implementasi Halaman Setting AHP 

Halaman setting AHP untuk melihat data setting AHP yang tersimpan 

dalam database yaitu perbandingan antara nilai kriteria pekerjaan, penghasilan, 

tempat tinggal, tanggungan, status tempat tinggal, dan status pernikahan. Terdapat 

tombol hitung untuk menghitung setiap perbandingan nilai kriteria. 
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5.2. Pembahasan Penentuan Kriteria 

Sistem pendukung keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten 

Lampung Utara menggunakan AHP mempunyai 6 kriteria yang akan digunakan 

yaitu pekerjaan, penghasilan, tempat tinggal, tanggungan, status tempat tinggal, 

dan status pernikahan. Kriteria yang telah dipilih ini akan menentukan keputusan 

penerimaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara.  

5.3. Pembahasan Matrik Perbandingan Berpasangan 

Menyusun kriteria-kriteria penentuan jaminan kesehatan bagi masyarakat 

dengan matrik perbandingan berpasangan. Masukan awal adalah menentukan nilai 

kriteria. Kriteria yang ada yaitu pekerjaan (PK), penghasilan (PH), tempat tinggal 

(TM), tanggungan (TG), status tempat tinggal (ST), dan status pernikahan (SP). 

Tabel 5.1 Matrik Perbandingan Berpasangan 

Kriteria PK PH TM TG ST SP 

PK 1 5/1 5/1 5/1 3/1 3/1 

PH 1/5 1 1/1 1/1 1/3 1/3 

TM 1/5 1/1 1 1/1 1/3 1/3 

TG 1/5 1/1 1/1 1 1/3 1/3 

ST 1/3 3/1 3/1 3/1 1 1/3 

SP 1/3 3/1 3/1 3/1 1/1 1 

 

Dari tabel matrik perbandingan berpasangan akan dihitung nilai dari matrik 

berpasangan tersebut : 

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Matrik Perbandingan Berpasangan 

Kriteria PK PH TM TG ST SP 

PK 1 5 5 5 3 3 

PH 0,2 1 1 1 0,333333 0,333333 

TM 0,2 1 1 1 0,333333 0,333333 

TG 0,2 1 1 1 0,333333 0,333333 

ST 0,333333 3 3 3 1 0,333333 

SP 0,333333 3 3 3 1 1 
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Menjumlahkan nilai elemen setiap kolom dari nilai-nilai elemen matrik 

kriteria diatas, maka jumlah elemen setiap kolom adalah : 

1. Pekerjaan (PK) = 1 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,333333 + 0,333333 = 2,266667 

2. Penghasilan (PH) = 5 + 1 +1 +1 + 3 + 3 = 14 

3. Tempat Tinggal (TM) = 5 + 1 +1 +1 + 3 + 3 = 14 

4. Tanggungan (TG) = 5 + 1 +1 +1 + 3 + 3 = 14 

5. Status Tempat Tinggal (ST)  = 3 + 0,333333 + 0,333333 + 0,333333 + 1 + 1 

= 6 

6. Status Pernikahan (SP)  = 3 + 0,333333 + 0,333333 + 0,333333 + 1 + 1 = 6 

Menghitung matrik normalisasi dengan cara membagi setiap elemen pada 

kolom dengan jumlah perkolom yang sesuai yaitu :  

Tabel 5.3 Hasil Matrik Normasilasi Kriteria 

Kriteria PK PH TM TG ST SP 

PK 1/2,266667 5/14 5/14 5/14 3/6 3/6 

PH 0,2/2,266667 1/14 1/14 1/14 0,333333/6 0,333333/6 

TM 0,2/2,266667 1/14 1/14 1/14 0,333333/6 0,333333/6 

TG 0,2/2,266667 1/14 1/14 1/14 0,333333/6 0,333333/6 

ST 0,333333/2,266667 3/14 3/14 3/14 1/6 0,333333/6 

SP 0,333333/2,266667 3/14 3/14 3/14 1/6 1/6 

 

Hasil perhitungan matrik normalisasi dengan cara membagi setiap elemen 

pada kolom dengan jumlah perkolom yang sesuai yaitu :  

Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Matrik Normasilasi Kriteria 

Krit

eria 

PK PH TM TG ST SP 

PK 0,441176 0,35714286 0,357142857 0,3571429 0,5 0,5 

PH 0,0888235 0,07142857 0,071428571 0,0714286 0,0556 0,0556 

TM 0,0888235 0,07142857 0,071428571 0,0714286 0,0556 0,0556 

TG 0,0888235 0,07142857 0,071428571 0,0714286 0,0556 0,0556 

ST 0,146057 0,21428571 0,214285714 0,2142857 0,1667 0,0556 

SP 0,146057 0,21428571 0,214285714 0,2142857 0,1667 0,1667 
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Hasil matrik normalisasi setelah didapatkan, langkah selanjutnya 

menjumlahkan tiap baris pada matrik tersebut. Jumlah masing-masing baris pada 

tabel diatas yaitu :  

1. Pekerjaan (PK) = 0,441176 + 0,0888235 + 0,0888235 + 0,0888235 + 0,146057  

+ 0,146057 = 1 

2. Penghasilan (PH) = 0,35714286 + 0,07142857 +0,07142857 +0,07142857  

+ 0,21428571 + 0,21428571 = 1 

3. Tempat Tinggal (TM) = 0,357142857 + 0,071428571 +0,071428571  

+ 0,071428571 + 0,214285714 + 0,214285714 = 1 

4. Tanggungan (TG) = 0,3571429 + 0,0714286 + 0,0714286 +0,0714286  

+ 0,2142857 + 0,2142857 = 1 

5. Status Tempat Tinggal (ST)  = 0,5 + 0,0556 + 0,055 + 0,0556 + 0,1667 +  

0,1667  = 1 

6. Status Pernikahan (SP)  = 0,5 + 0,0556 + 0,0556 + 0,0556 + 0,0556 + 0,1667 

 = 1 

selanjutnya di hitung nilai prioritas kriteria dengan cara membagi masing-

masing jumlah baris dengan jumlah elemen atau jumlah kriteria (n=6), sehingga 

nilai prioritas masing-masing kriteria dapat dihitung sebagai berikut : 

1. Nilai Prioritas Pekerjaan (PK) = 1 / 6 = 0,166666667 

2. Nilai Prioritas Penghasilan (PH) = 1 / 6 = 0,166666667 

3. Nilai Prioritas Tempat Tinggal (TM) = 1 / 6 = 0,166666667 

4. Nilai Prioritas Tanggungan (TG) = 1 / 6 = 0,166666667 

5. Nilai Prioritas Status Tempat Tinggal (ST)  = 1 / 6 = 0,166666667 

6.  Nilai Prioritas Status Pernikahan (SP)  = 1 / 6 = 0,166666667 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

12.1.     Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya 

makan dapat diambil simpulan yaitu merancang sistem sistem pendukung 

keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten Lampung Utara dengan 

menggunakan pendekatan berorientasi objek yaitu menggukana usecase, activity 

diagram, dal class diagram. Serta mengimplementasikan sistem pendukung 

keputusan penerimaan jaminan kesehatan Kabupaten Lampung Utara 

menggunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Metode AHP 

sehingga memudahkan Dinas Sosial Lampung Utara dalam menentukan 

penerimaan jaminan kesehatan. 

12.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka beberapa hal yang 

disarankan adalah  

1. Menerapkan aplikasi yang telah dibuat dalam menentukan penerimaan 

jaminan kesehatan bagi masyarakan Lampung Utara. 

2. Melemgkapi data peserta penerima jaminan kesehatan dengan dilengkapi 

upload foto dan dokumen yang diperlukan pada Dinas Sosial Lampung 

Utara. 
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