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 ABSTRAK  
 

Pada penelitian ini, suatu sistem pendukung keputusan penerima bantuan untuk 
rumah kurang layak huni dirancang dan dibangun menggunakan metode Fuzzy 
MADM dan Weighted Product yang bertujuan untuk membantu kepala badan untuk 
mengambil keputusan dalam menentukan penerima bantuan untuk rumah kurang 
layak huni di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember. 

Rancang bangun sistem pendukung keputusan penerima bantuan ini dilakukan 
melalui tujuh tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara dan 
observasi untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam bagaimana metode 
Fuzzy MADM dan Weighted Product dapat menyeleseikan masalah penerima 
bantuan untuk rumah kurang layak huni. Tahap kedua adalah pengolahan data yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk membuat sistem pendukung 
keputusan penerima bantuan untuk rumah kurang layak huni. Tahap ketiga adalah 
penyelesaian masalah dengan Fuzzy MADM dan metode Weighted Product. Tahap 
keempat adalah perancangam sistem. Perancangan sistem menggunakan sisflow 
untuk menggambarkan aliran proses pengambilan keputusan penerima bantuan untuk 
rumah kurang layak huni. Tahap kelima adalah implementasi. Implementasi sistem 
yang digunakan dengan aplikasi berbasis dekstop yang menggunakan Java sebagai 
bahasa pemogramannya.Tahap keenam adalah pengujian sistem. Pengujian sistem 
dilakukan untuk menguji bahwa sistem telah dibuat dengan benar. Tahap ketujuh 
adalah evaluasi sistem. 

Hasil penelitian berupa sistem pendukung keputusan penerima bantuan untuk 
rumah kurang layak huni dengan menerapkan metode Fuzzy dan Weighted Product 
yang terdiri dari  implementasi antarmuka sistem, input utama untuk data untuk setiap 
kriteria, memilih nilai bobot, dan kalkulasi nilai sebagai output. Dari hasil evaluasi 
sistem diketahui bahwa penerima bantuan dari sistem dengan penerima bantuan 
dengan manual berbeda. Diperoleh informasi bahwa data yang digunakan ditentukan 
dengan kriteria yang sama dan penentuan 10 penerima bantuan dilakukan juga 
dengan penentuan subjektif sehingga terlihat ada perbedaan.. 
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