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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Implementasi Sistem (Perhitungan) 

Implementasi sistem yang dirancang oleh penulis adalah implementasi 

perhitungan dan sistem website, agar tercapai tujuan sistem verifikasi data yang 

akurat dan tepat sasaran. Sebelum ke analisis yang diusulkan, berikut adalah 

perhitungan manual AHP SPK Verifikasi Kemiskinan dengan contoh 5 alternatif :  

a. Menentukan Data Kriteria 

Data kriteria pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 . Data Kriteria 

Kriteria 

Kondisi rumah (Luas bangunan, jenis 

lantai dan jenis dinding). 

Fasilitas buang air besar 

Sumber air minum dan penerangan 

Jenis bahan bakar untuk memasak 

Frekuensi kemampuan membeli bahan 

(sandang dan pangan) dalam setahun 

Akses ke puskesmas/poliklinik 

Pendidikan terakhir kepala rumah tangga 

Kepemilikan beberapa aset 

 

 

b. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom matrix 

Untuk menentukan nilai bobot kriteria adalah membuat matrix perbandingan 

berpasangan, bisa dilihat pada table berikut : 
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Tabel 2. Matriks perbandingan berpasangan (pairwaise comparison) 

 

Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan 

untuk memperoleh normalisasi matriks. Data yang dihasilkan adalah data 

normalisasi. Setelah mendapatkan nilai normalisasi, kemudian menjumlahkan 

nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk 

mendapatkan nilai rata-rata. Data yang dihasilkan bisa dilihat pada table berikut : 

Tabel 3 . Matriks Nilai Kriteria 
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c. Menghitung  Rasio Konsistensi 

a) λ = (jumlah tiap baris) / (nilai prioritas) kemudian dihitung jumlah λ , 

untuk memperoleh nilai λ max  

b) λ max = (jumlah lamda) / n ( jumlah kriteria ) 

c) Menghitung Konsistensi logis :  

 n (jumlah kriteria) = 8 

  λ max = 7,6607  

 CI (λ max-n) / (n-1) = (7,6607 - 8)/(8 - 1) = -0,0485 

 CR (CI/IR) = -0,0485/ 1,41 = -0,0344 Oleh karena CR < 0,1 , maka rasio 

konsistensi dari perhitungan tersebut dapat diterima. 

d. Menghitung Bobot dari masing-masing Alternatif 

Agar bisa mendapatkan urutan alternative prioritas, harus menghitung atau 

menganalisis masing-masing alternatif dari masing-masing kriteria seperti tabel 

berikut :  

Tabel 4. Tabel Analisis Alternatif Kriteria 
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 Dibawah ini adalah tabel bobot prioritas hasil dari matriks perbandingan 

kriteria. 

Tabel 5. Tabel Hasil Bobot Prioritas 

Kode Kriteria Kriteria Bobot 
Prioritas 

C1 Kondisi rumah (Luas bangunan, jenis lantai dan 
jenis dinding). 0.0531 

C2 Fasilitas buang air besar  0.1374 

C3 Sumber air minum dan penerangan 0.0669 

C4 Jenis bahan bakar untuk memasak 0.2789 

C5 Frekuensi kemampuan membeli bahan (sandang 
dan pangan) dalam setahun 0.0176 

C6 Akses ke puskesmas/poliklinik 0.2054 

C7 Pendidikan terakhir kepala rumah tangga 0.0519 

C8 Kepemilikan beberapa aset 0.1888 

 

e. Penentuan hasil bobot akhir dan Ranking 

 Dari proses perhitungan bobot alternative dengan masing-masing kriteria, 

diperoleh nilai bobot dari alternative untuk penentuan Ranking seperti tabel 

berikut :  

Tabel 6 . Tabel Nilai Bobot 

 

Setelah proses perhitungan bobot dan matriks alternative, didapatkan hasil ranking 

alternative pada table berikut : 

Tabel 7. Tabel Ranking Alternatif 

Nama Penduduk Bobot Peringkat / Rangking 

SUTIYAH 0.2038 2 

NGARTIYO 0.2008 3 

ALI WAHYUDI 0.1979 5 

KASUDI 0.2005 4 

SULIKHAN 0.5942 1 
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Dari hasil ranking diatas bisa disimpulkan bahwa warga atau penduduk yang 

prioritas kategori paling miskin bisa dilihat dari ranking terbawah dan 

mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. 

4.1.2 Implementasi Sistem (Website) 

Penjelasan komponen dan hasil dari perancangan sistem yang dibuat oleh 

penulis, akan dijelaskan dan diterapkan pada sistem website dan Bahasa 

pemrograman dengan disertai menggunakan PHP dan MySQL sebagai 

databasenya. Penjelasan setiap tampilan interface dan komponen sistem 

verifikasi kemiskinan sebagai berikut : 

1. Halaman Login User 

Halaman Login yaitu halaman untuk staff atau pegawai untuk masuk ke 

dalam sistem dengan memasukkan email dan password. Halaman tersebut 

bisa dilihat pada gambar berikut :  

 

Gambar 1 . Halaman Login 

 

2. Halaman Beranda 

Halaman yang menampilkan judul website sistem dan logo Kabupaten 

Jepara.. Halaman tersebut bisa dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 2 . Halaman Beranda 

 

3. Halaman Kriteria 

Halaman ini untuk memasukkan dan menampilkan data kriteria 

kemiskinan. Halaman bisa dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3 . Halaman Kriteria 

 

4. Halaman Analisa Kriteria 

Halaman ini untuk menampilkan data hasil Analisa dari masing-masing 

kriteria. Halaman bisa dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4 . Halaman Analisa Kriteria 

 

5. Halaman Analisa Alternatif 

Halaman ini untuk menampilkan hasil perhitungan perbandingan antara 

masing-masing kriteria dengan masing-masing alternatif. Halaman bisa 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5 . Halaman Analisa Alternatif 

 

6. Halaman Nilai 

Halaman ini untuk menampilkan nilai skala perbandingan berpasangan di 

metode AHP. Halaman ini dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 6 . Halaman Nilai Skala 

 

7. Halaman Data Alternatif 

Halaman data alternatif yaitu halaman untuk menampilkan, menginput, 

edit data alternatif pada sistem pendukung keputusan. Halaman tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 7 . Halaman Data Alternatif 

 

8. Halaman Hasil Akhir 

Halaman hasil akhir yaitu halaman yang menampilkan hasil hitungan 

akhir atau bobot prioritas dari masing-masing alternatif. Halaman hasil 

akhir bisa dilihat pada gambar berikut :  
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Gambar 8 . Halaman Hasil Akhir 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Sistem 

Pada tahap ini penulis akan membahas tentang analisis sistem yang penulis 

usulkan untuk diterapkan pada Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Jepara. 

4.2.1.1 Analisis Sistem yang Diusulkan 

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis mendapatkan hasil 

analisis apa yang staff kecamatan dan desa butuhkan untuk mengelola data 

kemiskinan terbaru dan ter-update, yaitu sebuah aplikasi yang mampu 

memberikan informasi data kemiskinan yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara agar pendistribusian segala bentuk bantuan social 

tepat sasaran. Sistem ini berupa aplikasi berbasis web yang mudah digunakan dan 

dapat diakses menggunakan internet.  

Dengan adanya teknologi informasi dalam sebuah organisasi khususnya 

pada lingkungan Desa dan Kecamatan, maka akan sangat membantu staff 

pemerintahan di kecamatan dan Desa untuk mengelola data kemiskinan yang 

akurat. 

4.2.2 Pengujian Metode Black Box 

Pengujian sistem adalah tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan 

sistem. Uji coba ini dilakukan pada sistem verifikasi kemiskinan untuk 

mengetahui apakah sistem ini dapat menerima data input atau tidak, dan dapat 

menghasilkan output sesuai yang diinginkan atau tidak, sehingga penulis bisa tahu 
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sistem yang dibuat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. 

Pengujian kesesuaian sistem informasi ini menggunakan metode black box 

testing. Hasil pengujian dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel 8 . Tabel Pengujian Black Box 

No Modul Prasyarat Hasil Yang Di 

Harapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. Login Admin atau Operator 

Memasukkan 

Username dan 

Password 

Masuk halaman 

utama 

Valid 

2. Menu Nilai  Admin atau operator 

login dan masuk menu 

nilai skala. 

Dapat melihat data 

nilai skala dan 

keterangan nilai. 

Valid 

3. Menu 

Kriteria 

Admin atau operator 

login dan masuk menu 

Kriteria 

Dapat 

memasukkan data 

kriteria baru atau 

edit data kriteria. 

Valid 

4. Menu 

Analisis 

Kriteria 

Admin atau operator 

login dan masuk 

halaman analisis 

kriteria 

Dapat melihat data 

input nilai skala 

perbandingan dan 

hasil analisis 

kriteria. 

Valid 

5. Menu 

Analisis 

Alternatif 

Admin atau operator 

login dan masuk 

halaman analisis 

alternatif 

Dapat melihat data, 

input data, proses, 

dan hasil 

perbandingan antar 

alternatif 

Valid 

6.  Menu Data 

Alternatif 

Admin atau operator 

login dan masuk 

halaman data alternatif 

Admin datap 

melihat, mengedit 

dan menambahkan 

Valid 
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data alternatif 

7.  Menu Data 

Hasil Akhir 

Admin atau operator 

login dan masuk 

halaman hasil akhir 

Admin dapat 

melihat data nilai 

akhir dari 

perhitungan sistem 

verifikasi dan 

urutan ranking 

keputusan. 

Valid 

 

4.2.3 Kajian Akhir 

Kajian akhir dari aplikasi ini berupa website sistem verifikasi data 

kemiskinan yang dapat menverifikasi dan validasi data kemiskinan untuk 

mendapatkan data yang akurat dan terbaru. Dengan adanya aplikasi sistem 

verifikasi data kemiskinan ini, secara tidak langsung peneliti juga ikut 

mengembangkan sistem verifikasi data kemiskinan di Desa Margoyoso. 

Kelebihan dari aplikasi ini antara lain : 

1. Dapat menganalisa penduduk miskin dan tidak miskin dengan sistem 

pendukung keputusan 

2. Membantu perangkat desa dalam mengetahui data kemiskinan di desa. 

3. Membantu perangkat desa pendistribusian bantuan sosial kepada 

warga. 

Kekurangan dari aplikasi ini antara lain : 

1. Aplikasi masih berbasis website. 

2. Belum adanya fitur impor penduduk. 

3. Formulir laporan masih manual. 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun 

Sistem Verifikasi Kemiskinan untuk pengelolaan data kemiskinan menggunakan 

sistem dashboard berbasis web yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu 

dalam memberikan informasi data kemiskinan di desa maupun di Kecamatan. 


