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ABSTRAK

SistemVerifikasi Data Kemiskinan Pada Kecamatan Kalinyamatan Berbasis
Web Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process), 2019, Danang
Mahendra, M.Kom, Agus Subhan Akbar, M.Kom, Sistem Informasi, Sains Dan
Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi
pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi
Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan
tepat sasaran.Data kemiskinan yang teranalisis juga akan dapat digunakan untuk
mengevaluasi
kebijakan
pemerintah
terhadap
masalah
kemiskinan,
membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target
penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka melalui
sebuah program penanganan kemiskinan.SPK dalam penelitian ini menggunakan
metode Analitical Hierarchy Process (AHP) dengan berbasis web, hasil dari
proses ini berupa tahapan ranking warga sebagai rekomendasi bagian pengambil
keputusan untuk memilih warga yang layak atau tidak mendapatkan dana bantuan
tersebut. Setiap calon warga mempunyai nilai yang berbeda-beda terhadap aspek
yang diinginkan, penentuan calon warga mana yang diinginkan perlu sebuah alat
bantu yang tepat yaitu dengan menggunakan komputer sebagai suatu sarana yang
dapat membantu dan menggunakan metode Analitycal Hirarchi Process.
Kata Kunci : Kemiskinan,SPK, Analitycal Hirarchi Process, Web
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MOTTO
“Pendidikan merupakansenjata paling ampuh yang bias digunakanuntukmengubah
dunia.”
(Nelson Mandela)
“Ilmuitudiperolehdarilidah yang gemarbertanyasertaakal yang sukabepikir”
(Abdullah bin Abbas)
“Tiadanyakeyakinanlah yang membuat orang takutmenghadapitantangan, dan
sayapercaya pada dirisayasendiri.”
(Mohammad Ali)
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang bolehdirebut
oleh manusiaialahmenundukkandirisendiri.”
(RA. Kartini)
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