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ABSTRAK 

 
JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) merupakan program pemerintah untuk 

masyarakat kurang mampu yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan masyarakat. Namun dalam 

pelaksanaannya program JAMKESMAS ini masih ada permasalahan yang perlu dibenahi, terutama 

di Puskesmas Umbulharjo II. salah satunya dalam hal penentuan calon penerima JAMKESMAS. 

Pada Puskesmas Umbuharjo II masih kurang tepat sasaran. Sistem yang dibuat untuk membantu 

pegawai dalam menyeleksi penentuan calon penerima JAMKESMAS. Dengan menggunakan metode 

AHP (Analytic Hierarchy Process) yang akan menambah keakuratan dalam proses perhitungan 

bobot dan kriteria berdasarkan sub kriteria. Hasil penelitian ini dapat memberikan keputusan yang 

tepat mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. ontoh yang diuji pada sistem dan 

dibandingkan dengan cara manual dari puskesmas yang mendapatkan program sistem ini lebih 

efisien dan akurat karena menggunakan preferensi secara tegas. Sistem ini diharapkan mampu 

mengurangi subyektifitas menjadi obyektif dan memberikan rasa keadilan dalam proses 

penenentuan calon penerima JAMKESMAS di Puskesmas Umbulharjo II. 

 

 

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, JAMKESMAS, Metode AHP (Analytic Hierarchy 

Process). 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan 

Masyarakat) merupakan program bantuan 

pemerintah dibidang kesehatan masyarakat untuk 

membantu masyarakat kurang mampu agar 

kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi. Selain 

itu, JAMKESMAS dikeluarkan pemerintah untuk 

membantu masyarakat kurang mampu yang 

memerlukan layanan kesehatan yang tidak berbayar, 

sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan 

kesejahteraan, kesehatan keluarga, kesehatan 

masyarakat, dan secara tidak langsung berdampak 

terhadap peningkatan gizi, peningkatan kesehatan 

dan pendidikan produktivitas keluarga miskin. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UU No 

23/1992) tentang kesehatan, bahwa setiap orang 

berhak mendapatkan kelayakan pelayanan kesehatan 

oleh pemerintah. Negara juga bertanggung jawab 

atas hak kesehatan bagi masyarakat yang kurang 

mampu, karena setiap individu atau setiap warga 

berhak mendapatkan perlindungan kesehatan 

(Depkes, 2008).  

Tujuannya untuk mendapatkan 

JAMKESMAS dengan rekomendasi keputusan yang 

tepat dan akurat, memudahkan pendataan, 



 

 

 

membantu pihak Puskesmas dalam penentuan calon 

penerimaan JAMKESMAS dan memberikan rasa 

keadilan dalam proses penentuan calon 

JAMKESMAS pada Puskesmas Umbulharjo II, 

dibutuhkan sebuah Sistem Rekomendasi Penerima 

untuk membantu proses pengambilan keputusan 

pada program tersebut. 

Berdasarkan masalah tersebut penulis 

melakukan studi literatur sesuai dengan kebutuhan 

yang ada. Oleh karenanya penulis mengambil judul 

Implementasi Sistem Penerimaan Bantuan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Menggunakan Metode AHP 

(Analytic Hierarcy Process). Karena untuk 

menyeleksi calon penerima JAMKESMAS dalam 

mengambil keputusan, memberikan keputusan yang 

tepat mana yang memenuhi syarat serta mana yang 

tidak dan mempercepat dalam pengolahan dan 

pengarsipan laporan penerima JAMKESMAS. 

Dengan demikian hanya masyarakat kurang mampu 

yang mendapatkan JAMKESMAS, sistem 

pendukung keputusan yang dibuat hanyalah sebagai 

alat bantu untuk menghasilkan keputusan yang 

terbaik dari berbagai informasi yang diperoleh, 

sedangkan keputusan akhir tetap dengan 

pengambilan keputusan (Decision Maker). Bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam sistem adalah 

PHP (Pear Hypertext Preprocessor), ditambah 

dengan CSS (Casading Style Sheet) untuk membuat 

tampilan semakin menarik. Penyimpanan data 

menggunakan MySQL sebagai database 

management system. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan 

tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

[1] melakukan penelitian pada Desa 

Ngepungrojo, dengan penerapan Metode Fuzzy dan 

TOPSIS (Technique For Others Reference by 

Similarity to Ideal Solution) untuk penentuan 

Penyeleksian peserta JAMKESMAS (Jaminan 

Kesehatan Masyarakat) di Desa Ngepungrojo masih 

dikelola secara manual oleh kelurahan setempat 

sehingga menghabiskan waktu yang lama dan 

seringkali mengalami kesulitan karena banyaknya 

masyarakat yang mendaftar. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, dirancang sebuah sistem 

pendukung keputusan yang dapat digunakan sebagai 

alat bantu dalam pemilihan masyarakat yang berhak 

untuk mendapatkan JAMKESMAS berdasarkan 

kriteria-kriteria. Sistem ini dikembangkan dengan 

menggunakan metode Fuzzy dan TOPSIS yang 

mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif. Penggunaan sistem pendukung keputusan 

ini dapat memudahkan pekerjaan Perangkat Desa 

Ngepungrojo dalam penyeleksian JAMKESMAS 

secara tepat. 

[2] melakukan tentang sistem 

pendukung keputusan sebagai sebuah sistem 

berbasis komputer yang terdiri atas komponen-

komponen antara lain komponen sistem bahasa 

(language), komponen sistem pengetahuan 

(knowledge) dan komponen sistem pemprosesan 

masalah (problem processing) yang saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang 

membantu pengambilan keputusan melalui 

pengunaan data dan model-model keputusan untuk 

memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur 

maupun yang tidak terstruktur .  

 [3] mejelaskan tetang pemaslahan yang 

telah dihadapi masyarakat di Desa Gelang Kulon 

Kabupaten Ponorogo. Dalam hal penentuan calon 

penerimaan JAMKESMAS yang dirasa masih 

kurang tepat pada sasaran dan dimana masyarakat 

yang berhak menerima justru tidak mendapatkan 

program JAMKESMAS tersebut. Hal ini yang 

menjadi masalah kurang ketepatan dalam penilaian 

kepada masing-masing warga sesuai dengan kriteria. 



 

 

 

Untuk mengatasi masalah di Desa Gelang Kulon 

tersebut, akan dibuat suatu aplikasi yang dapat 

memberikan keputusan calon penerima 

JAMKESMAS yang akurat dan adil dengan 

menggunakan metode AHP (Analytic Hierarcy 

Process). 

[4] melakukan pembuatan Sistem 

Pendukung Pemilihan Perolehan JAMKESMAS 

untuk Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr.Ashari Pemalang yang dilakukan masih 

secara manual memiliki beberapa kelemahan 

sehingga menimbulkan beberapa persoalan seperti 

proses pengolah data yang memakan waktu lama, 

memungkinkan terjadinya kesalahan manusia dalam 

proses pengolahan data-data yang digunakan dalam 

proses pemilihan, memungkinkan terjadinya 

ekplorasi informasi yang minim, informasi yang 

dimaksud adalah informasi dari hasil proses 

perolehan JAMKESMAS. Sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut solusi yang dapat diberikan 

adalah menerapkan Metode AHP yang mempunyai 

tujuan membangun prototype sistem pendukung 

keputusan untuk pemilihan perolehan 

JAMKESMAS untuk masyarakat miskin di Rumah 

Sakit tersebut. 

[5] menjelaskan tentang Analisis Pelayanan 

JAMKESMAS pada RSU Daerah DR.RM. Pratomo 

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Permasalah 

dalam penelitian sini adalah bagaimanakah 

Pelayanan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan 

Masyarakat) pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. 

RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk 

megetahui pelayanan JAMKESMAS pada Rumah 

Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo 

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik interview, kuissioner, 

observasi, dan dokumentasi. Analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yaitu berusaha menggambarkan fakta-fakta dengan 

mengemukakan dan menggambarkan mengenai 

gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang 

diteliti. Sedangkan metode yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data 

kuantitatif akan dianalisa berdasarkan hasil 

perolehan skor berdasarkan teknik pengukuran. 

 

2.2 Pengertian JAMKESMAS 

Pengertian JAMKESMAS (Jaminan 

Kesehatan Masyarakat) merupakan program 

bantuan pemerintah dibidang kesehatan masyarakat. 

JAMKESMAS dikeluarkan pemerintah untuk 

membantu masyarakat miskin yang memerlukan 

layanan kesehatan yang tidak berbayar dengan 

demikian mendorong peningkatan kesehatan 

masyarakat yang tinggi. JAMKESMAS adalah 

program bantuan untuk pelayanan masyarakat 

kesehatan bagi masyarakats miskin dan tidak 

mampu. Program ini diselenggarakan secara 

nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kesehatan menyeluruh bagi 

masyarakat miskin. Pada hkekatnya pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanaan bersama pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

 

2.3 Metode AHP (Anatytic Hierarchy Process) 

AHP (Analytic Hierarchy Process) adalah 

pengambilan keputusan multikriteria dengan 

dukungan metodologi yang telah diakui dan diterima 

sebagai prioritas yang secara teori dapat 

memberikan jawaban yang berbeda dalam masalah 

pengambilan keputusan serta memberikan peringkat 

pada alternative solusinya. Metode ini adalah sebuah 

kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan yang kompleks dengan 

menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan 

persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya, 



 

 

 

menata bagian atau variabel dalam suatu susunan 

hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan 

subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan 

mensintetis berbagai pertimbangan ini untuk 

menetapkan variable yang mana memiliki prioritas 

paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi 

hasil pada situasi tersebut. 

 

3.METODE PENELITIAN 

3.1 Pengumpulan Data 

Tahap ini membahas mengenai pengumpulan 

data dan materi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mempelajari buku-buku karya ilmiah dan 

situs web, serta dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini yang penulis pergunakan sebagai 

bahan acuan untuk mencari informasi dan teori-teori 

tentang perangkat lunak pendukung dalam 

pembuatan aplikasi sebagai referensi.  

3.2 Analisis Sistem 

Aplikasi web Sistem Penerimaan Bantuan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat Menggunakan 

Metode AHP (Analytic Hirarchy Process) pada 

Puskesmas Umbulharjo II berbasis web yang 

terdapat informasi meliputi data admin, data 

petugas, data verifikator, data pimpinan, data 

kriteria, data subkriteria, data kelurahan, dan data 

syarat dokumen. Aplikasi ini digunakan oleh 

pegawai agar lebih mudah menyeleksi dan 

menentukan rekomendasi penerimaan yang tepat 

dan akurat dalam pendataan, dan keadilan keputusan 

dalam proses penentuan calon JAMKESMAS pada 

Puskesmas Umbulharjo II.  

 

3.3 Implementasi 

 Sistem ini dibangun menggunakan 

Bahasa Pemrograman yang digunakan dalam sistem 

adalah PHP (Pear Hypertext Preprocessor), 

ditambah dengan CSS (Casading Style Sheet) untuk 

membuat tampilan semakin menarik. Penyimpanan 

data menggunakan MySQL sebagai database 

management system. 

 

4. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1  Analisa Sistem 

Perancangan sistem merupakan gambaran 

dari alur proses sebuah sistem yang akan dibangun. 

Rancangan Sistem penentuan penerimaan bantuan 

JAMKESMAS dilakukan menggunakan ERD 

(Entity Relationship Diagram) dan DFD (Data Flow 

Diagram) yang berisi diagram jenjang, diagram 

konteks dan detail dari DFD itu sendiri. DFD 

berfungsi untuk memperjelas alur kerja dari sistem 

tersebut. 

 

4.2 Rencana Pengembangan Sistem 

Rencana pengembangan sistem ini berisi 

tentang konsep-konsep dalam pembuatan 

SIJAMKESMAS. Konsep tersebut meliputi 

rancagan halaman pengguna serta input dan 

outputnya. Rancangan halaman pengguna berisi 

detail menu dan sub menu yang tersedia pada 

SIJAMKESMAS. 

4.2.1  Rancangan Halaman Login 

Sebelum dapat melakukan kelola data dan 

melakukan transaksi pengguna harus melakukan 

login terlebih dahulu pada SIJAMKESMAS. 

 

 Gambar 4.1 

4.2.2  Rancangan Halaman Masterdata Admin 

Halaman ini difungsikan untuk kelola data 

akun pengguna yang berisi kolom kolom untuk input 

data admin serta tabel untuk menampilkan data 

admin yang telah tersimpan. 



 

 

 

Gambar 4.2 

4.2.3  Rancangan Halaman Transaksi Verifikasi 

Halaman ini difugsikan untuk kelola data 

transaksi verifikasi syarat yang berisi kolom kolom 

untuk input data transaksi verifikasi syarat serta tabel 

untuk menampilkan data transaksi verifikasi syarat 

yang telah tersimpan. 

Gambar 4.3 

4.2.4  Rancangan Halaman Laporan Penerimaan 

Halaman ini difungsikan untuk kelola data 

laporan penerimaan yang berisi kolom untuk 

mencetak data laporan penerimaan serta tabel untuk 

menampilkan data laporan penerimaan yang telah 

tersimpan. 

Gambar 4.4 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 

5.2 Implementasi 

Proses implementasi dari perancangan 

aplikasi yang dilakukan pada bab sebelumnya akan 

dijelaskan pada bab ini. Implementasi bertujuan 

untuk menterjemahkan keperluan perangkat lunak 

ke dalam bentuk sebenarnya yang dimengerti oleh 

komputer atau dengan kata lain tahap implemetasi 

ini merupakan tahapan lanjutan dari tahap 

perancangan yang sudah dilakukan. Dalam tahap 

implementasi ini akan dijelaskan mengenai 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) yang digunakan dalam membangun 

sistem ini, file-file yang digunakan dalam 

membangun sistem, tampilan web beserta potongan-

potongan script program untuk menampilkan 

Halaman web dan proses perhitungan. 

 

5.2 Analisis Proses Perhitungan 

 Dalam Penelitian yang akan dilakukan 

terdapat 4 kriteria berdasarkan sub kriteria dan bobot 

akan dijadikan bahan perhitungan secara manual 

menggunakan Metode AHP (Analytic Hierarchy 

Process) adalah sebagai berikut : 

5.2.1  Alternatif Permohonan 

Alternatif Permohonan merupakan tabel 

yang berisi data permohonan yang akan digunakan 

dalam proses perhitungan, data permohonan berisi 

no_permohonan, NIK, nama, pekerjaan, 

penghasilan, rumah dan menanggung. Data 

permohonan diambil dari data pemohon calon 

penerima JAMKESMAS pada Puskesmas 

Umbulharjo II.  

 

Gambar 5.1 Alternatif Permohonan 



 

 

 

5.2.2 Perhitungan Perbandingan Berpasangan 

Proses perhitungan data permohonan yang 

diambil dari tabel permohonan untuk menghitung 

total tertinggi agar diterima mendapatkan 

JAMKESMAS pada Puskesmas Umbulharjo II. 

• Perhitungan Kriteria 1 Pekerjaan 

Gambar 5.2 

• Perhitungan Kriteria 2 Penghasilan 

      Gambar 5.3 

• Perhitungan Kriteria 3 Rumah 

Gambar 5.4 

• Perhitungan Kriteria 4 Menanggung 

Gambar 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Total Perbandingan 

Gambar 5.6 

 

5.2.4 Hasil Akhir Perangkingan 

Rangking Berdasarkan Perhitungan 

Implementasi AHP. Proses dengan menggunakan 

bobot yang telah diberikan oleh pengambilan 

keputusan dalam hal ini yang mendapat total bobot 

tertinggi yang mendapatkan rangking.  

 

Gambar 5.7 

 

5.2.5 Hasil Penerimaan 

Hasil akhir penerimaan AHP untuk 

penetuan bantuan penerimaan JAMKESMAS yang 

diterima.  

  Gambar 5.8 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Proyek Tugas 

Akhir yang dilakukan penulis dengan judul 

Implementasi Sistem Penerimaan Bantuan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Menggunakan Metode AHP 

(Analytic Hierarcy Process), maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut:  



 

 

 

a. Program yang telah dirancang dan 

dibuat dapat menentukan calon 

penerimaan JAMKESMAS sesuai 

kriteria. 

b. Keputusan pemohon diterima 

adalah yang memiliki nilai skor 

tertinggi 

6.2 Saran 

Merupakan hal-hal yang susah/belum dibuat 

dalam Proyek Tugas Akhir yang dibuat dan dapat 

dikembangkan orang lain. 
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