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ABSTRAK 

 

 Wahyu Adi Nugroho. 2017.Saat ini angka kemiskinan di masyarakat semakin meningkat 

pemerintah Jawa Timur membuat sebuah program bantuan jangka panjang untuk meminimalisir angka 

kemiskinan di masyarakat.JALIN MATRA adalah sebuah bantuan program jangka panjang yang 

sasarannya adalah KRTP atau janda produktif, tujuannya adalah untuk meminimalisir feminisasi 

kemiskinan, dan harapannya adalah agar para KRTP atau janda produktif ini bisa mandiri dan 

sejahtera.Sedangkan di Desa Ngablak penyeleksian masih menggunakan sistem manual dan terkadang 

menimbulkan isu-isu KKN oleh masyarakat maka penulis ingin membuat sistem yang dapat digunakan 

sebagai rekomendasi dalam penyeleksian untuk menentukan penerima bantuan secara transparan dan 

diharapkan tepat sasaran serta akurat. 

Permasalahan tersebut menjadi acuan penulis ingin membuat sebuah aplikasi sistem rekomendasi 

untuk menentukan penerima bantuan JALIN MATRA, karena proses penyeleksian pemilihan ini sangat 

penting karena harus benar-benar tepat sasaran dalam mengambil keputusan agar program bantuan 

JALIN MATRA ini berjalan sukses, membuat proses penyeleksian lebih transparan agar terhindar dari 

isu-isu KKN dimasyarakat serta membuat sistem yang lebih akurat dan tepat sasaran. Menggunakan 

perhitungan metode SMART untuk membuat sistem ini agar mencapai hasil yang maksimal dan tepat 

sasaran. 

Sistem rekomendasi bantuan JALIN MATRA ini menggunakan metode SMART (Simple Multi 

Attribut Rating Tachnique), yang mana metode ini merupakan metode pengambilan keputusan yang 

multiatribute. Perhitungan metode SMART sangat detail sesuai dengan perankingan kriteria dan sub 

kriteria dari prioritas terbesar sampai terkecil yang ditentukan oleh kriteria JALIN MATRA dan nantinya 

dihitung dengan perhitungan rumus metode SMART. 

Kesimpulan dari penelitian ini sistem yang dibangun sudah tepat digunakan sebagai rekomendasi 

dalam penentuan penerima. Metode SMART sangat cocok digunakan untuk perhitungan dalam sistem ini 

sesuai dengan syarat kualifikasi yaitu menggunakan kriteria dan sub kriteria untuk menentukan penerima 

JALIN MATRA ini.  

Hasil dari aplikasi sistem rekomendasi bantuan JALIN MATRA menggunakan metode SMART  

adalah untuk membantu pengurus JALIN MATRA dan masyarakat di Desa Ngablak dalam menentukan 

penerima bantuan program JALIN MATRA secara transparan dan yang terpenting akurat dan tepat 

sasaran. 

 

Kata Kunci :Jalin Matra, Smart. 
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I. LATAR BELAKANG 

A. LATAR BELAKANG 

Program pemerintah jalan 

lainmenuju kesejahteraan rakyat 

(JALIN MATRA) adalah 

penanggulangan feminisasi kemiskinan 

dengan sasaran kepala rumah tangga 

perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur mencermati adanya peningkatan 

populasi perempuan yang hidup 

dibawah garis kemiskinan, serta 

semakin tumbuh dan takutnya kondisi 

kemiskinan rumah tangga dengan 

kepala rumah tangga perempuan. 

Data Badan Pusat Statistik 

menunjukkan jika jumlah penduduk di 

Jawa Timur lebih didominasi 

perempuan. Sensus penduduk tahun 

2010 menunjukkan jumlah penduduk di 

Jatim 37,47 juta, terdiri dari 18,5 juta 

laki-laki (49,37%) dan 18,97juta 

perempuan (50,63%). Hal tersebut 

diperkuat oleh rilis data tim nasional 

percepatan penanggulangan kemiskinan 

(TNP2K) juli 2012, menunjukkan 

bahwa jumlah rumah tangga dengan 

kepala rumah tangga perempuan dengan 

status kesejahteraan 30% terendah 

diseluruh indonesia yaitu sebanyak 

2.864.364 kepala rumah tangga 

perempuan (KRTP). Provinsi Jawa 

Timur menempati posisi tertinggi 

dengan jumlah KRTP  sebanyak 

700.160 atau 24,4% (sumber: Basis data 

terpadu untuk program perlindungan 

sosial. Juli 2012 www.tnp2k.go.id). 

Atas dasar permasalahan 

tersebut pemerintah provinsi Jawa 

Timur merancang program untuk 

menangani kemiskinan perempuan, 

terutama bagi rumah tangga yang 

kepala rumah tangga perempuan 

(KRTP) melalui program 

penanggulangan feminisasi kemiskinan 

sebagai salah satu bagian kegiatan 

utama program JALIN MATRA. 

Sedangkan di desa Ngablak 

sendiri juga banyak KRTP yang kurang 

mampu dan diharapkan dengan adanya 

program JALIN MATRA ini dapat 

mengurangi feminisasi kemiskinan di 

desa Ngablak, tetapi ada sedikit 

problem dalam pelaksanaan program 

JALIN MATRA, yaitu kurang efektif 

karena masih manual dan mungkin 

terkadang belum tepat sasaran. Selain 

itu ada isuKorupsi, Kolusi, dan 

Nepotismo (KKN) di masyarakat bahwa 

yang mendapatkan bantuan kurang 

merata dan hanya orang tertentu yang 

dekat dengan perangkat desa, padahal 

masih banyak juga yang layak 

mendapatkan. Diharapkan untuk 

program bantuan selanjutnya lebih 

merata maka dari itu penulis ingin 

membuat sistem aplikasi yang dapat 
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memudahkan untuk membuat 

keputusan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun masalah yang diangkat 

dan dijadikan objek penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi 

yang dapat menghasilkan informasi 

untuk membantu mempermudah 

rekomendasi dalam menentukan 

pemilihan penerima bantuan JALIN 

MATRA di Desa Ngablak, 

Kecamatan Banyakan, Kabupaten 

Kediri dengan akurat dan tepat 

sasaran? 

2. Bagaimana mengimplementasikan 

metode SMART sebagai sistem 

rekomendasi yang dapat memberikan 

informasi untuk menentukan 

pemberian bantuan JALIN MATRA 

sesuai kriteria dengan fitur 

perangkingan berdasarkan prioritas? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat sebuah aplikasi yang dapat 

menghasilkan informasi untuk 

membantu mempermudah 

rekomendasi dalam menentukan 

pemilihan penerima bantuan JALIN 

MATRA di Desa Ngablak, 

Kecamatan Banyakan, Kabupaten 

Kediri dengan akurat dan tepat 

sasaran. 

2. Mengimplementasikan metode 

SMART sebagai sistem rekomendasi 

yang dapat memberikan informasi 

untuk menentukan pemberian 

bantuan JALIN MATRA sesuai 

kriteria dengan fitur perangkingan 

berdasarkan prioritas. 

 

II. METODE 

a. SMART(Simple Multi Attribut Rating 

Tachnique) 

Metode SMART (Simple Multi 

Attribut Rating Tachnique) Metode 

SMART adalah metode dalam 

pengambilan keputusan multiatribut  

(Rika, Y., 2013 : 46). Teknik 

pengambilan keputusan multiatribut 

ini digunakan untuk mendukung 

pembuat keputusan dalam memilih 

beberapa alternatif.Setiap pembuat 

keputusan harus memiliki sebuah 

alternatif yang sesuai dengan tujuan 

yang dirumuskan.Setiap alternatif 

terdiri dari sekumpulan atribut dan 

setiap atribut mempunyai nilai.Nilai 

ini dirata-rata dengan skala 

tertentu.Setiap atribut mempunyai 

bobot yang menggambarkan seberapa 

penting skala tertentu. Setiap atribut 

mempunyai bobot yang 

menggambarkan seberapa penting 

suatu atribut dibandingkan dengan 
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atribut lain. Pembobotan dan 

pemberian peringkat ini digunakan 

untuk menilai setiap alternatif agar 

diperoleh alternatif terbaik.Metode 

SMART lebih banyak digunakan 

karena kesederhanaanya dalam 

merespon kebutuhan pembuat 

keputusan dan caranya menganalisa 

respon.Pembobotan pada SMART 

menggunakan skala antara 0 sampai 1, 

sehingga mempermudah perhitungan 

dan perbandingan nilai pada masing-

masing alternatif. 

 

b. Teknik PenggunaanMetode 

SMART 

         Penggunaan metode SMART 

sangat cocok dengan sistem yang akan 

digunakan karena dalam setiap kriteria 

terdapat subkriteria lagi yang dapat 

dijadikan nilai acuan dalam 

penyeleksian dan cocok digunakan 

untuk pemberian nilai secara akurat, 

efisien dan tepat sasaran. 

Urutan dalam penggunaan 

metode SMART ( Goodwin dan 

Wright, 2004) adalah sebagai berikut :  

1) Menentukan banyaknya kriteria 

digunakan.  

2) Menentukan bobot kriteria pada 

masing-masing kriteria dengan 

menggunakan interval 1-100 untuk 

masing-masing kriteria dengan 

prioritas terpenting.  

3) Hitung normalisasi dari setiap kriteria 

dengan membandingkan nilai bobot 

kriteria dengan jumlah bobot kriteria.  

Menggunakan rumus : 

 Normalisasi = 

  

∑  
..………………….(1) 

Dimana   adalah nilai bobot dari 

suatu kriteria. Sedangkan,∑   adalah 

total jumlah bobot dari semua kriteria. 

4) Memberikan nilai parameter kriteria 

pada setiap kriteria untuk setiap sub 

kriteria.  

5) Menentukan nilai utiliti dengan 

mengkonversikan nilai kriteria pada 

masing-masing kriteria menjadi nilai 

kriteria data baku. Nilai utiliti 

diperoleh dengan menggunakan 

persamaan :  

ui (ai) = 

         

         
………………...(2) 

Dimana ui(ai)  adalah nilai utiliti 

kriteria ke-1 untuk kriteria ke – I,     

adalah nilai kriteria maksimal,     

adalah nilai kriteria minimal dan 

     adalah nilai kriteria ke- i. Maka 

didapat nilai tersebut adalah :        = 

ui(ai) ,1=0;2=0,5;3=1 

6) Menentukan nilai akhir dari masing-

masing kriteria dengan mengalikan 

nilai yang didapat dari normalisasi 

nilai kriteria data baku dengan nilai 
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normalisasi bobot kriteria. Kemudian 

jumlahkan nilai dari perkalian 

tersebut.  

u(ai)=∑             
 
   …………

……...(3) 

Dimana u(ai)  adalah nilai total 

alternatif,    adalah hasil dari 

normalisasi bobot kriteria dan         

adalah hasil penentuan nilai utiliti. 

 

c. Simulasi Metode SMART 

          Dalam penerapan dalam kasus 

metode SMART untuk menentukan 

hasil perhitungan bantuan JALIN 

MATRA di desa Ngablak  langkah-

langkahnya yaitu: 

1) Menentukan kriteria dan menentukan 

bobot kriteria pada masing-masing 

kriteria dengan menggunakan interval 

1-100 untuk masing-masing kriteria 

dengan prioritas terpenting. 

Tabel 2. Kriteria Pembobotan 

 

 

2) Setelah didapat nilai untuk setiap 

kriteria, kemudian dilakukan 

normalisasi. yaitu hitung 

normalisasi dari setiap kriteria 

dengan membandingkan nilai bobot 

kriteria dengan jumlah bobot 

kriteria.  

Menggunakan rumus : 

Normalisasi = 
  

∑  
..…….(1) 

Tabel 1. Nilai Normalisasi 

 

 

3) Memberikan nilai bobotsub kriteria 

pada semua kriteria. 

Tabel 3. PembobotanKategori 

Simbol Kriteria Kategori Bobot 

P1 Memiliki 

Tanggun

gan ART 

(anggota 

rumah 

tangga) 

1. menghidupi 

5 orang/ 

lebih 

2. menghidupi 

4 orang 

3. menghidupi 

3 orang 

4. menghidupi 

2 orang 

1. menghidupi 

1 orang/ 

sendiri 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

E. 1 

P2 Penghasi

lan 

perhari 

1. <25.000 

2. <40.000 

3. <55.000 

4. <70.000 

5. >70.000 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

E. 1 

P3 Status 

(conditio

nal) 

1. Suami 

meninggal 

2. bercerai 

3. tidak diberi 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 
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nafkah 

selama 6 

bulan(diterl

antarkan)  

4. suami sakit 

menahun/ 

difabel/caca

t(tidak bisa 

memberi 

nafkah) 

5. non martal 

single 

mother 

E. 1 

 

4) Setelah memberi nilai pada setiap 

subkriteria alternatif selanjutnya 

menentukan nilai utiliti dengan 

mengonversikan nilai kriteria pada 

masing-masing kriteria menjadi nilai 

kriteria data baku. Nilai utiliti diperoleh 

dengan menggunakan persamaan :  

ui (ai) = 
         

         
…………(2) 

Tabel 4. Nilai Utiliti 

 

Untuk hasil output ada tiga kriteria 

yaitu dapat dilihat pada tabel 2.5 : 

Tabel5.Output 

 

5) Langkah terakhir yaitu menentukan 

nilai akhir dari masing-masing kriteria 

dengan mengalikan nilai yang didapat 

dari normalisasi nilai kriteria data baku 

dengan nilai normalisasi bobot kriteria. 

Kemudian jumlahkan nilai dari 

perkalian tersebut.  

u(ai)=∑             
 
   ……(3) 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1. Form home(utama) 

        Pada tampilan awal setelah 

membuka aplikasi ini maka pengguna 

akan masuk pada menu utama yang 

merupakan induk dari semua menu sub 

menu yang ada yaitu menu home 

berikut tampilan menu home : 

 

Gambar 1. tampilan form home 

2. Form Tentang(profil) 

       Pada tampilan profil adalah menu 

yang berisi tentang fungsi aplikasi dan 

juga tentang sedikit penjelasan JALIN 

MATRA berikut tampilan menu profil : 

Lanjutan Tabel 3. Pembobotan Kategori 
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Gambar 2. tampilan form profil 

3. Form Data 

          Selanjutnya yaitu menu data 

disini pengguna dapat memasukan data 

penduduk calon penerima dan bisa 

mengedit juga menghapusnya lalu 

simpan didatabase. 

 

Gambar 3. tampilan form data 

 

4. Form Proses 

           Pada menu proses ini pengguna 

akan memproses data penduduk yang 

sudah diinput didatabase. Form ini 

merupakan kunci dari aplikasi karena 

disinilah proses perhitungan yang 

menentukan pemilihan calon penerima 

program bantuan JALIN MATRA 

dengan metode SMART. 

 

Gambar 4. tampilan form proses 

5. Form Edit Sub Kriteria 

          Pada menu edit p1, ini merupakan 

menu tambahan yang dibuat agar 

aplikasi bisa dinamis, pengguna bisa 

mengedit, hapus, dan tambah data sub 

kriteria.

 

Gambar 5. tampilan form edit sub kriteria 

 

6. Form Info 

Tampilan info ini merupakan sebuah 

informasi jika kita menambah data pada 

sub kriteria maka kita harus membuat 

ulang dari awal isi dari sub kriteria dan 

menghitung ulang dengan rumus 

persamaan dua agar mendapatkan nilai 

utiliti karena sub kriteria merupakan 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Wahyu Adi Nugroho | 13.1.03.02.0109  simki.unpkediri.ac.id 
Teknik – Informatika  ||9|| 
 

data training yang nilai utilitinya 

digunakan untuk memberi pembobotan 

saat proses perhitungan dengan metode 

SMART. 

 

Gambar .6 tampilan form info 

7. Form Proses Sub Kriteria 

          Setelah dari menu info ketika 

pengguna memilih untuk melanjutkan 

pada menu info tadi, maka pengguna 

akan masuk pada menu proses p1. Ini 

merupakan menu proses perhitungan 

rumus persamaan dua untuk mencari 

nilai utiliti dan pengguna harus 

memasukkan data kriteria dan bobot 

sesuai kebutuhan data yang ingin dibuat 

baru, dan diformjuga terdapat 

keterangan langkah-langkah untuk 

merancang dan membuat data sub 

kriteria baru. 

 

Gambar 7. tampilan form proses sub 

kriteria 

8. Form Hasil 

          Tampilan menu hasil ini 

merupakan output dan sebuah informasi 

yang dihasilkan oleh aplikasi ini disini 

akan tampil data penduduk yang telah 

diproses dengan menggunakan metode 

SMART. Data ini bisa digunakan 

sebagai rekomendasi untuk pengurus 

dalam menentukan penerima bantuan 

program JALIN MATRA. Pada menu 

ini pengguna juga dapat menyimpan 

data berupa excel. 

 

Gambar 8. tampilan form hasil 
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B. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Sistem yang dibangun ini sudah 

dapat menghasilkan sebuah 

informasi yang dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi dan 

mempermudah petugas penyeleksi 

untuk menentukan penerima bantuan 

JALIN MATRA di desa Ngablak 

secara tepat sasaran. Dengan adanya 

sistem ini dapat meminimalisir isu-

isu negatif tentang KKN yang 

dilakukan panitia pada proses 

penyeleksiannya dengan sistem ini 

maka masyarakat akan tahu 

prosesnya, didata hasil sistem 

aplikasi ini sangat transparan dan 

setiap nilai dari kriteria ditampilkan. 

2. Sistem yang dibangun dengan 

metode SMART ini sangat efektif 

dan efisien jika diterapkan pada 

aplikasi untuk menentukan penerima 

bantuan program JALIN MATRA, 

karena perhitungannya akurat dan 

cocok dengan persyaratan kualifikasi 

JALIN MATRA yang multi kriteria. 
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