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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan fenomena pandemi 

Covid 19 yang  mewabah dan menyebar luas di Negara China. Kemudian 

pandemi virus ini juga ikut menyebar ke negara-negara luar yang 

dikunjungi oleh wisatawan dari China atau orang luar China 

yang  berwisata atau pulang ke Negara masing-masing. Kemudian dari 

mereka menyebar pula ke negara masing-masing. Pandemi ini menyerang 

Indonesia pada pertengahan Maret 2020 dengan pasien pertama yang 

terkena virus dari turis Jepang dalam sebuah acara. Dan mulai sejak itu 

hingga sekarang virus ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan kira-

kira pasiennya +/-  1,55 juta orang (Sumber:JHU CSSE COVID-19 Data).  

Akibat dari pandemi tersebut berefek pada kehidupan sehari-

hari  masyarakat. Dari berbagai bidang, yang terkena dari pandemi ini 

diantaranya,yaitu : yang utama yaitu sektor kesehatan,  kemudian banyak 

karyawan atau pegawai yang diberhentikan karena tidak sanggup untuk 

digaji, lalu pada sektor pendidikan, sektor wisata, transportasi, sektor 

pangan, dan tentunya sektor ekonomi. Dari salah satu sektor yang 

terdampak, yaitu sektor ekonomi, kita dapat melihat besarnya yang 

diakibatkan oleh pandemi ini terhadap sektor ekonomi apalagi ekonomi 

kecil dan menengah.  

Pedagang-pedagang kecil yang bergantung pada hasil jualannya per hari 

hanya bisa pasrah karena berkurangnya omset yang didapatkan karena 

orang-orang yang berdiam di rumah lebih memilih belanja online daripada 

keluar rumah karena masyarakat dilarang keluar rumah kecuali untuk 

urusan yang sangat-sangat penting. Dan ekonomi kecil ini semakin terpuruk 

apalagi bagi para orang tua sebagai pelaku penjualan yang tidak mengerti  
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teknologi sama sekali karena banyak alternatif lain yang digunakan untuk 

berdagang atau berjualan.  

Dengan kejadian tersebut, dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan(DKUKMPP) memberikan bantuan melalui 

bank kepada para pelaku UMKM untuk meringankan beban mereka, 

apalagi dengan adanya pandemi seperti sekarang. Bantuan yang diberikan 

yaitu dalam bentuk uang, sehingga uang tersebut dapat digunakan langsung 

oleh pelaku UMKM untuk menambah modal jualannya. Dengan bantuan 

tersebut diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM pada masa 

pandemi ini. Namun, karena akibat wabah ini juga merugikan sektor 

lainnya, jadi orang-orang yang diberhentikan kerja banyak yang beralih 

profesi ke pedagang. Jadi akibatnya, banyak UMKM baru yang 

bermunculan dan banyak juga yang harus diusulkan oleh DKUKMPP 

kepada bank untuk mendapatkan dana bantuan. 

Pihak DKUKMPP harus benar-benar memilih UMKM yang harus 

diprioritaskan terlebih dahulu. Yang benar-benar harus dibantu terlebih 

dahulu dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi, pihak DKUKMPP  

harus benar-benar membuat keputusan yang tepat agar tidak melenceng 

kepada pihak yang tidak tergolong prioritas. Sebagai contoh, seperti yang 

terjadi di DKUKMPP. Dalam pengambilan keputusan Sampai saat ini 

banyak UMKM yang terdapat di Kabupaten Solok ada sekitar 13.000an 

UMKM, namun yang baru mendaftar ke kantor DKUKMPP hanya sekitar 

7000an UMKM. Kemudian dari 7000 UMKM yang diusulkan tersebut, 

yang menerima dana bantuan yaitu, hanya sekitar 300an UMKM. 

 Pihak DKUKMPP harus membuat keputusan mengenai UMKM mana 

yang harus mereka beri dana bantuan terlebih dahulu. Keputusan itu sendiri 

harus diambil dari sekian banyaknya kriteria, diantaranya, tidak sedang 

menerima KUR(Kredit Usaha Rakyat), merupakan Warga Negara 

Indonesia (WNI),  memiliki Nomor Induk Kepemilikan Elektronik (NIK E-

KTP), memiliki usaha mikro (dengan surat usulan calon penerima BPUM 

(Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro) dari pengusul BPUM 

beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, bukan 
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ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD, memiliki surat pernyataan 

tanggungjawab mutlak, surat pernyataan dan kuasa penerima BPUM. 

Sehingga, keputusan harus diambil dengan tepat, agar tidak melenceng dari 

tujuan dan keinginan DKUKMPP. Keputusan  juga merupakan pilihan yang 

harus ditetapkan setelah memilih dari berbagai pilihan yang telah 

dipertimbangkan dengan matang dan telah memikirkan resiko yang didapat 

setelah mengambil keputusan tersebut.  

Dalam kehidupan sehari-hari keputusan perlu diambil dari sekian 

banyak pilihan yang diberikan. Keputusan yang diambil pun harus tepat 

yang dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi hal yang tidak 

diinginkan. Keputusan yang diambil harus dipikirkan secara matang, karena 

keputusan tersebut akan berdampak pada proses kehidupan selanjutnya, 

jadi tidak bisa diambil secara gegabah dan terburu-buru.  

Suatu keputusan kadang susah untuk ditetapkan. Oleh karena itu agar 

bisa mempermudah kita dalam memutuskan sebuah keputusan, maka 

dibuatlah sebuah sistem yang dapat memudahkan memutuskan berdasarkan 

data pendukung. Sistem yang dibuat yaitu berbasis website yang bisa 

diakses dimana saja dan kapan saja. Sehingga kapanpun kita memerlukan 

bantuan dalam mengambil keputusan, maka dapat dibantu dengan sistem 

tersebut. Dengan sistem ini diharapkan pihak DKUKMPP bisa 

menerapkannya dengan tepat. Dan dengan itu dana yang diberikan dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku  UMKM tersebut. 

Dari paparan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti 

bermaksud membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat 

memudahkan dinas DKUKMPP dalam mengambil keputusan mengenai 

UMKM mana yang akan diberikan bantuan dana. Penjelasan lebih 

lengkapnya, peneliti tuangkan pada tugas akhir yang berjudul : 

“Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan 

Penerima Dana Bantuan UMKM Menggunakan Metode SAW”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka 

dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana sistem pendukung keputusan 
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dapat menghasilkan luaran layak atau tidaknya UMKM menerima dana 

bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan 

metode Simple Additive Weighting  (SAW) agar dana yang akan diberikan 

tersebut tidak salah sasaran dan dapat digunakan dengan tepat? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak melenceng dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti hanya 

memfokuskan kepada sistem pendukung keputusan untuk membantu pihak 

Dinas DKUKMPP Kabupaten Solok dalam menentukan UMKM di Dilam 

dan Muara panas, Kabupaten Solok mana yang berhak menerima bantuan 

dana .Dan metode sistem keputusan yang digunakan adalah metode Simple 

Additive Weighting  (SAW). 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

a. Merancang suatu sistem pendukung keputusan untuk membantu pihak 

DKUKMPP dalam memutuskan UMKM mana yang akan dapat dana 

bantuan. 

b. Mengetahui kriteria  yang mendukung untuk suatu UMKM 

mendapatkan dana bantuan. 

c. Membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi pihak DKUKMPP 

Penelitian diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan 

pemilihan mengenai  UMKM mana yang akan diberikan bantuan dana 

dengan cepat dan tepat agar dana tersebut tidak salah sasaran dan 

disalahgunakan.  

b. Bagi peneliti 

Menambah ilmu dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang 

didapatkan pada saat perkuliahan mengenai merancang sistem 

pendukung keputusan pada DKUKMPP dan diharapkan dapat 

menerapkan metode SAW dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan. 

c. Bagi pembaca 
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Menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana merancang 

suatu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW 

dan dapat juga menerapkan ilmu tersebut apabila melakukan penelitian 

yang sama. 

1.6 LUARAN YANG DIHARAPKAN 

Dari penelitian ini diharapkan luaran seperti website yang bisa 

digunakan oleh pihak DKUKMPP untuk memudahkan mereka dalam 

menghitung kriteria-kriteria UMKM yang ada dan dapat mengambil 

keputusan dalam menentukan UMKM mana yang akan mereka berikan 

dana bantuan. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada penulisan laporan penelitian ini, sistematika penulisan dijelaskan 

dengan detail pada setiap  bab diantaranya : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, dijelaskan  mengenai alasan yang melatar 

belakangi dipilihnya penelitian ini, juga terdapat rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian dan manfaat yang 

didapatkan dari penelitian ini.  

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sumber teori yang mendasari 

penelitian yang akan membantu peneliti dalam penelitian dan dapat 

menjadi pedoman dalam penelitian ini. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana metodologi yang 

dilakukan dalam penelitian. Menjelaskan langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini. 

BAB 4 : PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai perhitungan yang dilakukan 

berdasarkan metode SAW dan memberikan gambaran sistem sebagai 

media pengambilan keputusannya. 

BAB 5 : PENUTUP 
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Bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Juga 

terdapat saran yang dapat diberikan kepada pihak DKUKMPP dan 

pembaca


