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ABSTRAK 

 
Kantor desa di Kabupaten Madiun sedang dalam proses pendataan kependudukan menggunakan sistem yang masih 

sangat manual. Salah satu permasalahan program pemerintah yaitu kurangnya sosialisasi tentang pendataan 

keluarga miskin dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditingkat Desa, Kecamatan, hingga 

tingkat Provinsi. Kurangnya sosialisasi dikarenakan tidak tersedianya sarana yang cukup memadai untuk mendapat 

informasi yang tepat dan akurat serta upto-date tentang pendataan masyarkat miskin sehingga banyak 

penyalahgunaan hak untuk mendapatkan bantuan, baik berupa Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) ataupun 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kemudian merugikan masyarakat miskin atau kurang mampu karena tidak 

mendapatkan hak mereka seperti semestinya, karena penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak 

terselenggara tepat sasaran. Perancangan dan pembuatan algoritma naïve bayes untuk menentukan kelayakan 

masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan 14 variabel kemiskinan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Berbasis Web ini diharapkan memberikan kemudahan pada setiap Kantor desa dan kecamatan serta 

mencegah terjadinya kesalahan pemberian dengan menggunakan metode algoritma Naïve Bayes. Sistem ini akan 

berjalan dengan data admin pada setiap kantor Kantor desa dan terhubung secara online dengan induk website 

kantor Kecamatan Wungu. Hal ini bertujuan agar data masyarakat miskin setiap desa di masing - masing Kantor 

desa dapat dipantau dari Kecamatan sebagai output setiap 3 bulan observasi dalam 1 tahun. Perancangan sistem 

ini menggunakan metode perhitungan algoritma Naïve Bayes atau Bayesian Classifier dalam proses data masuk 

yang diharapkan dapat terfokus pada hasil output aplikasi sebagai laporan tahunan kecamatan wungu madiun. 

 
Kata kunci : Naïve Bayes, Bantuan Langsung Tunai, Sistem Penentu Kelayakan. 

 



1. PENDAHULUAN 

Kondisi saat ini di kantor-kantor desa 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam proses 

pendataan kependudukan masih sangat manual. Salah 

satu masalah dalam sistem pemerintahan adalah 

kurangnya sosialisasi tentang pendataan keluarga 

miskin baik ditingkat Desa, Kecamatan, hingga 

tingkat Provinsi. Kurangnya sosialisasi dikarenakan 

tidak tersedia nya sistem yang cukup memadai untuk 

mendapat informasi yang tepat dan akurat tentang 

pendataan masyarakat miskin sehingga banyaknya 

penyalahgunaan hak untuk mendapatkan bantuan, 

baik berupa Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) 

ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari 

pemerintah yang seharusnya didapat oleh masyarakat 

miskin tetapi kemudian tidak jatuh ke tangan yang 

tepat dikarenakan banyaknya oknum-oknum tidak 

bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi 

seperti ini, yang kemudian merugikan masyarakat 

miskin atau kurang mampu karena tidak mendapatkan 

hak mereka seperti seharusnya. 

Kondisi Kantor Desa di Kecamatan Wungu 

sendiri masih menggunakan sistem pendataan manual 

berdasarkan 14 kriteria kemiskinan menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS), dengan menggunakan sistem 

pendataan kearsipan bukan dalam bentuk file di 

dalam sebuah sistem, yang memungkinkan terjadi 

kesalahan dan manipulasi dalam pendataan keluarga 

miskin. Dan kesalahan dalam pemberian bantuan dari 

pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat 

miskin. Karena itu dibutuhkan suatu sistem untuk 

mempermudah dalam proses pendataan masyarakat di 

seluruh desa kecamatan wungu. Penulis ingin 

memberikan pemecahan masalah bagi Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun, dengan merancang suatu 

aplikasi uji kelayakan penerima bantuan langsung 

tunai dengan output yang dapat dijadikan laporan 

arsip di kantor kecamatan guna untuk memudahkan 

perangkat desa dalam mendata masyarakat miskin 

agar dapat tersaring antara masyarakat bawah, 

menengah sampai atas. Penggunaan metode Naïve 

Bayes diharapkan dapat memberikan keakuratan data 

dalam penyaringan data calon penerima bantuan 

langsung tunai, sehingga dalam penyampaian bantuan 

dari pemerintah untuk masyarakat miskin tidak akan 

salah sasaran. 

Sistem ini akan berjalan dengan data admin 

pada setiap Kantor Desa dan terhubung secara online 

dengan Kantor Kecamatan Wungu dan Kabupaten 

(Dinas Sosial) sebagai super admin pengawas dalam 

pengimplementasian sistem. Hal ini bertujuan agar 

data masyarakat miskin setiap desa di masing-masing 

Kantor Desa dapat dipantau dari Kantor Kecamatan 

sebagai output setiap pertiga bulan observasi 

pertahunnya. 

2. LANDASAN TEORI  

2.1. Naïve Bayes Classifier 

Menurut [5] Naïve Bayes Classifier (NBC) 

adalah salah satu algoritma dalam teknik data mining 

yang menerapkan teori Bayes dalam klasifikasi. NBC 

merupakan pengklasifikasian statistik yang dapat 

digunakan untuk memprediksi probabilitas 

keanggotaan suatu class. 

Teori keputusan Bayes merupakan 

pendekatan statistik yang fundamental dalam 

pengenalan pola (pattern recognition), teori Bayesian 

pada dasarnya adalah kemungkinan kejadian di masa 

depan yang bisa dihitung dengan menentukan 

frekuensi pengalaman sebelumnya. Penggunaan 

algoritma Bayes dalam hal klasifikasi harus 

mempunyai masalah yang bisa dilihat statistiknya. 

Setiap sampel data direpresentasi dengan set atribut 

n-dimensional. 

 

 
 

dapat ditentukan dengan Teorema Bayes berikut:  

Keterangan : 

X : Data sampel dengan class (label) yang tidak 

diketahui. 

Ci : Hipotesa bahwa X adalah data dengan class 

(label) 

P(Ci | X) : Probabilitas hipotesis H berdasar kondisi 

X 

P(Ci)         : Peluang dari hipotesa H. 

P(X | Ci) : Peluang data sampel X, bila dimasukan 

bahwa hipotesa benar. 

P(X)     : Peluang data sampel yang diamati. 

 

Persamaan diatas merupakan model dari teorema 

Naive Bayes yang selanjutnya akan digunakan dalam 

proses klasifikasi. Untuk klasifikasi dengan data 

kontinyu digunakan rumus Densitas Gauss: 

 
Keterangan: 

P : Peluang  

Xi : Atribut ke i 

×i : Nilai atribut ke i 

Y : Kelas yang dicari 

Yi : Sub kelas Y yang dicari 

µ   : Mean, menyatakan rata-rata dari seluruh 

atribut 

α    : Deviasi standar, menyatakan varian dari 

seluruh atribut 

 

Adapun alur dari metode Naive Bayes adalah sebagai 

berikut: 



a.  Baca data training. 

b. Hitung Jumlah dan probabilitas, namun apabila 

data numerik maka; 

1. Cari nilai mean dan standar deviasi dari masing-

masing parameter yang merupakan data numerik. 

2. Cari nilai probabilistik dengan cara menghitung 

jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama 

dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. 

c. Mendapatkan nilai dalam tabel mean, standar 

deviasi dan probabilitas. 

d.  Data Selection 

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data 

operasional perlu dilakukan sebelum tahap 

penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil 

seleksi yang akan digunakan untuk proses data 

mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari 

basis data operasional. 

e.  Pre-processing/Cleaning 

Sebelum proses data mining dapat dapat 

dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada 

data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning 

mencakup antara lain membuang duplikasi data, 

memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki 

kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. 

f.  Transformation 

Proses transformasi dilakukan pada data yang telah 

dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses 

data mining. Proses coding dalam KDD merupakan 

proses kreatif dan sangat tergantung pada sejenis atau 

pola informasi yang akan dicari dalam basis data. 

g.  Data Mining 

Menurut [8] Data mining adalah proses mencari pola 

atau informasi menarik dalam data terpilih dengan 

menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, 

metode, atau algoritma dalam data mining sangat 

bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang 

tepat sangat tergantung pada tujuan dan proses KDD 

secara keseluruhan. 

h.  Interpretation/Evaluation 

Menurut [4] Pola informasi yang dihasilkan dari 

proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk 

yang mudah dimengerti oleh pihak yang 

berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari 

proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini 

mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi 

yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau 

hipotesis yang ada sebelumnya. 

 

2.3. MySQL 

Menurut pendapat [3] MySQL merupakan salah 

satu basis data open source yang memiliki 

kemampuan untuk bersaing secara eksklusif  dan 

menjadi salah satu basis data yang populer. MySQL 

populer karena cepat, mudah dibangun, dan mudah 

digunakan. Selain itu MySQL dapat berjalan pada 

Unix dan Windows. Hal ini karena MySQL 

dikembangkan menggunakan bahasa C/C++. 

 

2.4. Basis Data 

Menurut pendapat [7] Basis Data adalah 

informasi yang tersimpan dan tersusun rapi didalam 

suatu tempat, dan dapat dengan mudah kita 

manipulasi seperti menambah data, menghapus, 

mencari, mengatur informasi yang kita butuhkan, 

dengan kata lain Database adalah data yang sangat 

informatif baik bagi pembuat maupun pengguna 

database tersebut. 

 

2.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Menurut pendapat [10] ERD adalah model data 

untuk menggambarkan hubungan antara satu entitas 

dengan entitas lain yang mempunyai relasi 

(hubungan) dengan batasan-batasan. Hubungan antara 

entitas akan menyangkut dua komponen yang 

menyatakan jalinan ikatan yang terjadi, yaitu derajat 

hubungan dan partisipasi hubungan. 

 

2.4. Data Flow Diagram 

 Menurut [6] Data Flow Diagram adalah suatu 

model logika data atau proses yang dibuat lebih 

menditail dibandingkan diagram konteks yang 

diperbolehkan, bisa dicapai denga mengembangkan 

diagram. Sisa diagram asli dikembangkan kedalam 

gambar yang lebih terperinci yang melibatkan tiga 

sampai sembilan proses dan menunjukkan 

penympanan data dan aliran data baru pada level 

yang lebih rendah. 

 

2.5 Hypertext Preprocessor (PHP) 

 Menurut [9] PHP adalah pemrograman 

Interpreter yaitu proses penerjemahan baris kode 

sumber menjadi kode mesin yang dimengerti 

komputer secara langsung pada saat baris kode 

dijalankan, dari penjabaran diatas PHP disebut 

sebagai bahasa pemrograman dimana untuk 

memungkinkan perancang web yang dinamis dan 

dapat bekerja sama secara otomatis dalam 

pengembangan sebuah pembuatan web. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Menurut [2] Observasi adalah suatu kegiatan 

dengan melakukan pengamatan pada suatu objek atau 

bidang yang sedang diteliti, pengamatan ini dilakukan 

dengan cara mengamati aktivitas-aktivitas yang 

sedang berjalan. Penulis melakukan pengamatan 

proses pendataan calon peserta penerima bantuan 

langsung tunai pada Kantor Desa Karangrejo 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, penulis juga 

mengamati bagaimana alur data didapatkan hingga 



menjadi data final sebagai penentu kelayakan calon 

peserta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

 

b. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Dalam studi 

pustaka penulis menggunakan buku-buku yang dapat 

dijadikan referensi untuk membantu penulis dalam 

penyusunan laporan. Selain itu, penulis juga 

mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari e-

book ataupun jurnal. 

 

3.2. Analisis 

Metode ini dilakukan untuk menganalisis 

terhadap hasil-hasil pengamatan dan hasil observasi 

untuk mendapatkan kesimpulan akhir dan membuat 

rencana pengembangan selanjutnya untuk dapat 

mengatasi permasalahan yang ada. Pada tahapan ini 

penulis menganalisis kebutuhan pengguna, khususnya 

sistem untuk menghitung kelayakan masyarakat 

miskin penerima bantuan langsung tunai yang dapat 

bersifat lebih terpercaya dibandingkan dengan sistem 

manual yang sebelumnya. 

 
3.3 Desain dan Perancangan 

Desain dan perancangan untuk membangun 

sistem ini dilakukan dengan lima tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Desain Input 

Desain input berfungsi untuk memasukan 

data dan memprosesnya. Input yang akan 

digunakan dalam sistem seleksi data masyarakat 

miskin penerima bantuan langsung tunai ini 

adalah berupa data penduduk yang akan 

dimasukan sebagai kategori masyarakat miskin 

atau menengah keatas. 

b. Desain Proses 

Tahap awal yang dilakukan dalam 

perancangan proses adalah menerjemahkan Data 

Flow Diagram (DFD) ke dalam Entity 

Relationship Diagram (ERD) yang merupakan 

gambaran dari proses yang terdapat pada sistem. 

c. Desain Output 

Output yang dihasilkan oleh sistem adalah 

laporan masyarakat miskin pada setiap bulannya 

karena diharapkan dengan adanya laporan bulanan 

kedepannya akan lebih mudah terpantau lagi. 

d. Desain Interface 

Desain interface perancangan antarmuka 

dilakukan sesederhana mungkin dengan tampilan 

yang menarik sehingga diharapkan dapat 

mempermudah admin desa dan kecamatan dapat 

mengerti cara pengoprasian aplikasi. 

 

3.4 Implementasi 

Pada tahap pengimplementasian program ini 

mulai dilakukan secara bertahap yang akan dilakukan 

pada Kantor Desa dengan pengjuji cobaan proses  

pada sistem  pengujian data masyarakat miskin 

penerima bantuan langsung tunai, lalu pada Kantor 

Kecamtan Wungu Madiun akan dilakukan penguji 

cobaan data print laporan sebagai contoh pengarsipan 

dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Analisis Sistem 

Analisa terhadap sistem yang sedang berjalan 

bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana 

kerja suatu sistem lama dan mengetahui masalah yang 

dihadapi sistem lama untuk dapat dijadikan landasan 

usulan perancangan sistem yang baru. Pembangunan 

sistem penentu kelayakan masyarakat miskin 

penerima bantuan langsung tunai menggunakan 

metode algoritma Naïve Bayes bertujuan untuk 

menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang 

membantu pemerintah dinas social kabupaten madiun 

dalam memilih calon penerima bantuan langsung 

tunai berdasarkan 14 indikator penilaian masyarakat 

miskin Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

4.1.1. Analisis Sistem yang Berjalan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan di Kantor Kecamatan Wungu dan Kantor 

Desa Karangrejo Kabupaten Madiun, sistem 

pendataan masyarakat miskin penerima bantuan 

langsung tunai yang berjalan masih menggunakan 

sistem manual, dengan awal pendataan menggunakan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersifat 

tertutup sehingga bantuan tidak tepat sasaran karena 

data yang diperoleh berdasarkan hasil sensus 

penduduk pertiga tahun sekali. 

Kelemahan dari sistem ini terdapat pada 

akurasi yang bisa dibilang lebih condong subjektif 

tidak berdasarkan kriteria yang menjadi penunjang 

sebagai penentu masyarakat miskin penerima bantuan 

langsung tunai. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

kelemahan sistem terdahulu, perlunya ada sistem baru 

yang dapat memotong birokrasi agar lebih objektif 

dan diharapkan dapat lebih baik dalam penentuan 

calon penerima bantuan langsung tunai dan efisien 

waktu dari sistem terdahulu. 

 
4.1.2. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan pada Pemerintah Dinas 

Sosial, Kecamatan Wungu, dan Desa Karangrejo 

Kabupaten Madiun yaitu dalam proses menentukan 

masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai 

menggunakan metode naïve bayes yang didalam 

proses menentukannya melalui proses perhitungan 



dari setiap kriteria-kriteria yang menghasilkan output 

lebih objektif dan efisien waktu sehingga mengurangi 

terjadinya kesalahan dalam menentukan calon 

penerima bantuan langsung tunai. 

Dalam prosesnya perhitungan metode Naïve 

Bayes melibatkan 14 indikator kemiskinan, yaitu : 

1. Status Bangunan 

Dalam kriteria ini menunjukan status bangunan 

dari calon penerima bantuan langsung tunai. 

2. Luas Lantai Terluas  

Kriteria ini menunjukkan kondisi luas lantai 

terluas didalam rumah calon penerima bantuan 

langsung tunai. 

3. Jenis Lantai 

Kriteria ini dilihat dari jenis lantai terluas pada 

rumah calon penerima bantuan langsung tunai. 

4. Jenis Dinding Terluas 

Dalam kriteria ini dilihat dari jenis dinding 

terluas yang terdapat di rumah calon penerima 

bantuan langsung tunai. 

5. Fasilitas Buang Air Besar 

Dalam kriteria ini menunjukkan hak milik 

fasilitas Buang Air Besar (BAB) dari kondisi rumah 

calon penerima bantuan langsung tunai. 

6. Sumber Air Minum 

Kriteria ini menunjukkan sumber air minum 

calon penerima bantuan langsung tunai. 

7. Sumber Penerangan 

Kriteria ini menjelaskan penerangan yang 

digunakan rumah calon penerima bantuan langsung 

tunai. 

8. Daya Terpasang Listrik 

Kriteria ini menunjukkan daya terpasang listrik 

pada rumah calon penerima bantuan langsung tunai. 

9. Jenis Bahan Bakar Memasak 

Kriteria ini menunjukkan jenis bahan bakar 

memasak yang terpakai pada rumah calon penerima 

bantuan langsung tunai. 

10. Frekuensi Makan Daging, Susu, dan Ikan 

Dalam 1 Minggu 

Kriteria ini menjelaskan frekuensi makan 

daging, susu, dan ikan dalam 1 minggu calon 

penerima bantuan langsung tunai. 

11. Frekuensi Makan Dalam Sehari 

Dalam kriteria ini menerangkan frekuensi 

makan dalam sehari calon penerima bantuan langsung 

tunai. 

12. Kemampuan Berobat 

Kriteria ini menjelaskan kemampuan berobat 

calon penerima bantuan langsung tunai. 

13. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga 

Dalam kriteria ini menunjukkan penghasilan 

tetap kepala rumah tangga dirumah calon penerima 

bantuan langsung tunai. 

14. Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga 

Kriteria ini menunjukkan pendidikan terakhir 

kepala rumah tangga calon penerima bantuan 

langsung tunai. 

 

4.2. Rancangan Sistem 

Setelah analisa sistem, maka tahap selanjutnya 

adalah perancangan sistem dalam metode waterfall 

perancangan sistem disebut dengan tahap planning. 

Tahap rancangan sistem berguna untuk mengatur 

kinerja para software engineer, mengetahui resiko apa 

saja yang akan dihadapi, mengetahui apa saja yang 

dibutuhkan dan apa yang akan dihasilkan. 

Perancangan sistem yang digunakan untuk membuat 

sistem menggunakan model data relasional. 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan 

sistem yang meliputi pembuatan diagram alir data dan 

perancangan interface sistem yang akan dibuat/ 

dikembangkan. Tahapan perancangan aplikasi sistem 

penentu kelayakan masyarakat miskin penerima 

bantuan langsung tunai adalah: 

1. Pembuatan Diagram Alir Data (DAD) 

Untuk dapat memahami sistem secara logika, 

maka dibuat suatu diagram alir data yang dapat 

menggambarkan jalannya sistem yang akan 

dikembangkan. 

2. Perancangan Interface 

Perancangan interface diperlukan untuk 

memberikan tampilan yang menarik agar tidak 

membosankan bagi pengguna. Perancangan tampilan 

terdiri dari beberapa tampilan yaitu menu Login, 

Input Master Data, Seleksi dan Laporan. Untuk keluar 

dari tampilan awal atau akan menuju tampilan lainnya 

terdapat juga menu keluar. 

 

4.2.1. Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan bentuk Diagram 

Alir Data yang paling sederhana. Administrator 

adalah user atau pengguna penuh sistem yang mampu 

mengakses sistem secara keseluruhan, Operator 

adalah relawan yang membatu dan memiliki hak 

akses terhadap sistem namun dibatasi sehingga ada 

menu yang hanya dapat di akses dan digunakan oleh 

operator, Supervisor bertindak sebagai penerima hasil 

print out final yang digunakan untuk pengarsipan 

seperti pada Gambar 3. 

 



 
Gambar 1 Diagram Konteks 

 

4.2.2. Diagram Alir Data Level 1 

DAD level 1 merupakan suatu bagan yang 

menggambarkan secara lengkap dan terperinci dari 

suatu sistem secara logika. Gambaran tidak 

tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, 

struktur data atau organisasi file. DAD level 1 sistem 

rekomendasi penerimaan pegawai dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 DAD Level 1 

 

4.2.3 Relasi Antar Tabel 

  Menurut [1] Relasi adalah hubungan antara 

tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek 

didunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang 

terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang 

mempresentasikan hubungan antar objek didunia 

nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu 

database. Relasi antar tabel dibawah ini merupakan 

skema relasi pada desainer database yang digunakan 

dimana satu tabel dengan tabel lainnya berelasi antara 

primary key dan foreign key. Tiap file database yang 

tersusun, masing-masing dihubungkan atau 

direlasikan berdasarkan kunci field penghubung pada 

masing-masing database. Relasi masing-masing tabel 

dapat digambarkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Relasi Antar Tabel 

 

4.2.4 Tampilan Program 

1. Tampilan Halaman Utama 

Halaman login adalah halaman yang muncul 

pertama kali saat program sistem dijalankan, halaman 

login berfungsi untuk membatasi hak akses yang 

masuk ke dalam program ini. User Dinas Sosial, user 

sekertaris desa dan user sekertaris kecamatan yang 

terdaftar dalam database mempunyai username dan 

password yang bisa menggunakan halaman login. 

Ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Tampilan Halaman Login 

2. Halaman Utama Admin 

Menu halaman utama admin merupakan form 

yang muncul setelah admin berhasil masuk melalui 

halaman login. Menu halaman utama akan 

mempresentasikan hal apa saja yang ada di dalam 

program semua fitur yang ada di dalamnya. Menu 

halaman utama admin ditunjukkan pada Gambar 5. 

Gambar 5 Tampilan Halaman Utama Admin 

3. Tampilan Halaman Beranda 

Halaman fitur tambah master data training adalah 

salah satu fitur yang ada didalam sistem seleksi 



kelayakan masyarakat miskin penerima bantuan 

langsung tunai yang berfungsi untuk menambah data 

latih sebagai pedoman dalam perhitungan perumusan 

metode Naïve Bayes. Ditunjukan pada gambar 6 

Tampilan Fitur Tambah Master Data Training. 

 
Gambar 6 Tampilan Tambah Master Data Training 

4. Tampilan Perhitungan Probabilitas Master 

Data Training 

Pada bagian ini adalah bagian perhitungan 

likelihood tabel probabilitas seperti apa yang 

dijelaskan pada simulasi kasus perhitungan manual 

yaitu menghitung probabilitas dari data latih setiap 

kali terupdate. Ditunjukan pada gambar 7 Tampilan 

perhitungan probabilitas Master Data Training layak 

dan gambar 8 Tampilan perhitungan probabilitas 

Master Data Training tidak layak. 

 
Gambar 7 Tampilan perhitungan probabilitas Master 

Data Training Layak 

 
Gambar 8 Tampilan Perhitungan Probabilitas Master 

Data Training Tidak Layak 

5. Halaman Master Data Training 

Halaman  master data training adalah salah satu 

fitur yang ada didalam sistem seleksi kelayakan 

masyarakat miskin penerima bantuan langsung 

tunai yang berfungsi untuk menambah, mengurangi 

atau mengedit data latih sebagai pedoman dalam 

perhitungan perumusan metode Naïve Bayes. 

Ditunjukan pada gambar 9 Tampilan fitur master 

data training. 

 
Gambar 9 Tampilan Fitur Master Data Training 

6. Tampilan Menu Data Peserta 

Pada menu data peserta berisikan data calon 

peserta seleksi dan memiliki fitur tambah peserta 

atau edit data peserta yang sudah dimasukan oleh 

admin sekertaris desa. Tampilan menu data peserta 

ketika dalam posisi terbuka bisa dilihat seperti pada 

gambar 10. 

 
Gambar 10 Tampilan Menu Data Peserta 

7. Tampilan Menu Tambah Peserta 

Halaman menu tambah peserta ini adalah salah 

satu fitur yang ada didalam halaman daftar peserta 

fungsi dari menu tambah peserta sendiri adalah 

memasukan data peserta seleksi penerima bantuan 

langsung tunai. Ditunjukan pada gambar 11  

tampilan menu tambah peserta. 

 
Gambar 11 Tampilan Menu Tambah Peserta 

8. Tampilan Pengisian Form Indikator 

Kemiskinan 

Pada tampilan menu pengisian form indikator 

kemiskinan berisikan macam-macam kondisi 

kemiskinan menurut dengan data dari BPS (Badan 

Pusat Statistik) yang harus diisikan oleh admin 

sebagai acuan pengujian kelayakan peserta penerima 



bantuan langsung tunai. Ditunjukkan pada gambar 12. 

 

Gambar 12 Tampilan Pengisian Form Indikator 

Kemiskinan 

9. Tampilan Daftar Peserta Seleksi 

Pada tampilan halaman daftar peserta seleksi 

menampilkan data peserta yang sudah dilengkapi 

dengan indikator kemiskinannya pada dasarnya 

halaman ini berfungsi sebagai pengingat admin 

apakah masih ada data yang sudah terseleksi atau 

belum terseleksi. Ditunjukkan pada gambar 13. 

 

Gambar 12 Tampilan Daftar Peserta Seleksi 

10. Tampilan Seleksi Data Peserta 

Pada halaman ini menampilkan bagian utama dari 

program yaitu mesin penyeleksi  data peserta yang 

sudah diinputkan oleh admin secara runtut yang 

dimulai dari data diri hingga indikator kemiskinan. 

Ditunjukkan pada gambar 13. 

 

Gambar 13 Tampilan Seleksi Data Peserta 

11. Tampilan Menu Data Peserta 

Pada fitur ini berisikan data peserta uji yang sudah 

diisikan berdasarkan runtutan proses, dan berfungsi 

memilih data yang akan dieksekusi. Ditunjukkan 

pada gambar 14 yaitu tampilan memulai untuk 

mencari data uji. 

 

Gambar 14 Tampilan Menu Data Peserta 

 

Gambar 15 Tampilan Setelah Melakukan Input Data 

Gambar 15 menunjukan tampilan seleksi data 

learning setelah dipilih salah satu data untuk 

diujikan menggunakan metode algoritma Naïve 

Bayes dalam sistem. Dan pada gambar 16 

menunjukan tampilan tabel likelihood data uji yang 

sudah dilakukan perhitungan probabilitas setiap 

indikatornya. 

 

Gambar 16 Tampilan Tabel Likelihood Pada Sistem 

 



Gambar 17 Tampilan Total Hasil Probabilitas Setiap 

Indikator 

Setelah menyelesaikan runtutan tersebut maka 

user mendapatkan jawaban  apakah sistem 

mengatakan layak atau tidak layak untuk data peserta 

tersebut berdasarkan hasil hitung total perkalian 

probabilitas akhir dan hasil itu dapat dilihat dari menu 

daftar peserta seleksi seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 18. 

 

Gambar 18 Tampilan Hasil Dari Proses Penyeleksian 

Data Peserta 

12. Halaman Tambah User 

Pada halaman tambah user berfungsi sebagai 

membuat user baru beserta dengan level hak 

aksesnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

oleh Kabupaten Dinas Sosial yang sebagai 

Administrator atau Super Admin. Ditunjukkan pada 

gambar 19. 

 

Gambar 19 Tampilan Tambah User 

13 Tampilan Menu Setting User 

Pada halaman menu setting ini berisikan list 

user yang berfungsi menampilkan level hak akses 

dari user sekertaris desa dan user kecamatan serta 

memiliki fitur hapus data user. Seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 20. 

 

 

Gambar 20 Tampilan Menu List Setting User 

 

5. PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil pengujian dan analisis sistem algoritma 

naïve bayes untuk menentukan kelayakan 

masyarakat miskin penerima BLT (Bantuan 

Langsung Tunai), maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

 a. Sistem Algoritma Naïve Bayes untuk 

menentukan kelayakan masyarakat miskin 

penerima bantuan langsung tunai berbasis web 

dapat digunakan menjadi sistem yang 

terkomputerisasi sehingga dapat memotong 

beberapa proses birokrasi yang dapat 

menyebabkan ketidak tepatan pada pemberian 

bantuan langsung tunai.  

 b. Metode Naïve Bayes Classifier (NBC) dapat 

digunakan sebagai salah satu metode untuk 

prediksi kelayakan calon penerima bantuan 

langsung tunai apakah layak atau tidak, 

berdasarkan beberapa parameter yang ada (Status 

penguasaan bangunan, Luas lantai rumah, Jenis 

lantai terluas dirumah, Jenis dinding, Fasilitas 

buang air besar, Sumber air minum, Sumber 

penerangan, Daya terpasang listrik, Jenis bahan 

bakar memasak, Frekuensi membeli daging, susu, 

ayam, Frekuensi makan dalam sehari, 

Kemampuan berobat, Sumber penghasilan kepala 

rumah tangga, Pendidikan terakhir kepala rumah 

tangga). 

 c. Keberhasilan pembuatan sistem ini komitmen 

dari intitusi terkait hingga terlahirlah pemikiran 

untuk membuat aplikasi Algoritma Naïve Bayes 

untuk Menentukan Kelayakan Masyarakat Miskin 

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Berbasis Web ini. 

 d. Sistem dapat menghubungkan antara 

Kabupaten Dinas Sosial, Kantor Kecamatan, dan 

Kantor Desa. Dengan dijadikanya output sistem 

menjadi pengarsipan pertiga bulan observasi, 

dapat mengurangi dampak kecurangan atau 

kesalahan data dalam pemberian bantuan 

langsung tunai. 

 e. Nilai probabilitas kelayakan calon 

penerima bantuan langsung tunai dijadikan sebagai 

rekomendasi kelayakan seorang calon penerima 

bantuan dari hasil perhitungan tiap nilai dari 

masing-masing atribut dan label atau class. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan 

kepada pengembang selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 



a. Diharapkan sistem ini dikembangkan lagi 

dengan fitur-fitur yang lebih lengkap di kemudian 

hari, sangat mungkin sekali menu kriteria yang lebih 

mengkrucut untuk memberikan data yang lebih valid 

pada hasil kelayakan calon penerima bantuan 

contohnya seperti menambahkan data by picture 

sebagai acuan baru dan dapat muncul pada hasil 

laporan. 

b. Dapat dijadikan referensi untuk pembuatan 

program sistem dengan menggunakan metode naïve 

bayes classifier. 
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