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1. Pendahuluan

Gizi buruk merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mendapat perhatian
serius dari Badan Kesehatan Nasional maupun internasional, dan dialami oleh orang
dewasa maupun anak-anak. Sadar akan hubungannya yang lebih luas dengan tujuan
nasional, gizi yang baik merupakan investasi yang sama pentingnya dengan pendidikan
[1]. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Jayapura mencatat kasus gizi buruk
sebanyak 37 penderita yang menyerang anak pada usia bayi dan balita [2]. Ironisnya,
kasus terbanyak ditemukan di Distrik Sentani, sebagai Ibukota Kabupaten Jayapura.
Penelitian ini dilakukan untuk merancang suatu aplikasi sistem pendukung keputusan
dalam menganalisis tingkat kerentanan gizi buruk di Distrik Sentani. Sistem ini dibantu
dengan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) yang merupakan suatu metode
analisis untuk masalah-masalah yang bersifat multikriteria [3]. Penyebab masalah
gizi buruk merupakan masalah yang mulifaktoral (disebabkan oleh banyak faktor).
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Faktor-faktor yang digunakan dalam analisis ini adalah Asupan Gizi, Infeksi Penyakit,
Pola Asuh Anak, Ketersediaan Pangan dalam Rumah Tangga, Sanitasi, Kemiskinan,
mengacu pada faktor-faktor yang ditetapkan oleh UNICEF [4]. Aplikasi komputer
dirancang sebagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK)  membantu pengambil
kebijakan dalam menentukan wilayah rentan gizi buruk serta faktor apa yang
berpotensi menimbulkan masalah, sehingga pemerintah dapat melakukan upaya
penanggulangan dengan baik dan tepat sasaran dengan menekan faktor-faktor
penyebab gizi buruk di setiap wilayah.

2. Kajian Pustaka

Teknologi sistem informasi sebagai alat bantu Sistem Pendukung Keputusan
telah banyak digunakan. Salah satu penelitian pengembangan SPK Untuk
Menentukan Gizi Ibu Hamil Menggunakan Metode AHP [5]. Proses AHP dilakukan
pada sistem sebagai algoritma penentuan asupan gizi dan pengaturan gizi ibu hamil.
Aplikasi DSS berbasis AHP dirancang sebagai sarana pendukung pengambil
keputusan bagi ibu hamil yang kesulitan dalam pemenuhan gizi, kapasitas gizi yang
dianjurkan, diet yang dijalankan, dan  pola makan selama proses kehamilan. Penelitian
lain berjudul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Pocket PC Sebagai Penentu
Status Gizi Menggunakan Metode KNN (K-Nearest Neighbor) [6]. Penelitian ini
mencoba merancang aplikasi SPK untuk menentukan status gizi seseorang berbasis
Pocket PC. Prinsip kerja metode KNN adalah mencari jarak terdekat antara data
yang akan dievaluasi dengan K tetangga (neighbor) terdekat dalam data pelatihan.
Data yang diambil adalah tinggi badan, berat badan, nilai persen lemak, umur, jenis
kelamin, ukuran lingkar perut, ukurang lingkar panggul, ukuran lingkar lengan atas,
dan ukuran lingkar lengan bawah dari 50 responden. Data tersebut dimasukkan ke
dalam sistem dan disimpan sebagai basis pengetahuan sistem. Hasil akhir dari SPK
menunjukkan status gizi berdasarkan data pengguna. Penelitian lain berjudul Penentuan
Peringkat Bahaya Tsunami di Wilayah Sukabumi Menggunakan Metode Analitycal
Hierarchy Process [7]. Dalam penelitian ini proses penyelesaian metode AHP adalah
menentukan peringkat indikator yang dihitung bobot dan matriks peringkat faktor
bahaya. Analisis penelitian dilakukan hanya faktor bahaya dengan indikator
kelerengan pantai, kekasaran pantai (material permukaan), landaan, dan intensitas
gempa bumi. Hasil akhir nilai peringkat dipakai sebagai alat pengambil keputusan
untuk membuat peta bahaya tsunami melalui SIG (Sistem Informasi Geografis) dengan
empat peringkat bahaya tsunami, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan aman.

Metode AHP dilakuan untuk mengetahui tingkat kerentanan gizi buruk di
wilayah Distrik Sentani dengan memanfaatkan aplikasi SPK (Sistem Pendukung
Keputusan) untuk proses penentuan tingkat kerentanan gizi buruk dengan
membandingkan derajat kepentingan dari setiap faktor penyebab gizi buruk yang
dianggap berisiko menimbulkan masalah gizi buruk, sehingga penanggulangan yang
dilakukan dapat disesuaikan dengan penyebab masalah. SPK dirancang secara
khusus untuk mendukung seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu.
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Tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif hasil
pengolahan informasi yang diperoleh atau tersedia dengan menggunakan beberapa
model pengambilan keputusan. Keunggulan dari SPK adalah kemampuan untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Proses pengambilan
keputusan terdiri dari tiga fase, sebagai berikut:
a)  Intelligence. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari

lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh,
diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah.

b)  Design, merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisa
alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti
masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

c)  Choice, dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang
mungkin dijalankan. Hasil pemilihan kemudian diimplementasikan dalam proses
pengambilan keputusan [9].

Analytical Hierarchy Proses (AHP) adalah suatu teori tentang pengukuran
yang digunakan untuk menemukan skala rasio dengan melakukan perbandingan
berpasangan antar faktor. Dasar berpikir metode AHP adalah proses membentuk
skor secara numerik untuk menyusun rangking setiap alternatif keputusan berbasis
pada bagaimana sebaiknya alternatif dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan.
Langkah-langkah metode AHP adalah:
1. Menentukan jenis-jenis kriteria
2. Menyusun kriteria-kriteria tersebut dalam bentuk matriks berpasangan
3. Menjumlah matriks kolom
4. Menghitung nilai elemen kolom kriteria dengan rumus masing-masing elemen

kolom dibagi dengan jumlah matriks kolom
5. Menghitung nilai prioritas kriteria dengan rumus menjumlah matriks baris hasil

langkah ke empat dan hasilnya lima dibagi dengan jumlah kriteria
6. Menentukan alternatif-alternatif yang akan menjadi pilihan
7. Menyusun alternatif-alternatif yang telah ditentukan dalam bentuk matriks

berpasangan untuk masing-masing kriteria. Sehingga akan ada sebanyak n buah
matriks berpasangan antar alternatif

8. Masing-masing matriks berpasangan antar alternatif sebanyak n buah matriks,
masing-masing matriksnya dijumlah per kolomnya

9. Menghitung nilai prioritas alternatif masing-masing matriks berpasangan antar
alternatif dengan rumus seperti langkah d dan langkah e

10. Menguji konsistensi setiap matriks berpasangan antar alternatif dengan rumus
masing-masing elemen matriks berpasangan pada langkah kedua dikalikan dengan
nilai prioritas kriteria. Hasilnya masing-masing baris dijumlah, kemudian hasilnya
dibagi dengan masing-masing nilai prioritas kriteria sebanyak λ1, λ2,λ3,…,λn.

11. Menghitung Lamda max
12. Menghitung CI
13. Menghitung RC
14. Menyusun matriks baris antara alternatif versus kriteria yang isinya hasil

perhitungan proses langkah g, langkah h dan langkah i
15. Hasil akhirnya berupa prioritas global sebagai nilai yang digunakan oleh pengambil
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keputusan berdasarkan skor yang tertinggi. Jika CR < 0,1 maka nilai
perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsisten. Jika
CR > 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang
diberikan tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten, maka pengisian nilai-
nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif harus diulang.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah model prototyping, merupakan
suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi
pengguna secara cepat yang berfokus pada penyajian aspek-aspek perangkat lunak
yang akan nampak bagi pelanggan/pemakai. Gambar 2 menjelaskan proses
prototyping.

Gambar 2 Model Protoyping

Berdasarkan Gambar 2 proses prototyping model terbagi atas tiga tahapan
sebagai berikut [8]:
1. Tahap Requirement. Developer dan klien bertemu untuk menentukan tujuan

umum, menganalisa kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan perangkat
lunak. Pada analisa kebutuhan input dilakukan dengan mengumpulkan data.
Data yang digunakan adalah data tentang bayi/balita yang mengalami gizi buruk
dan BGM yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, serta
data tentang faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi timbulnya masalah gizi
buruk, yaitu tentang asupan gizi, infeksi penyakit, pola asuh anak, ketersediaan
pangan dalam rumah tangga, sanitasi, dan kemiskinan. Data-data ini diperoleh
dari Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Distrik Sentani, dan dari profil
kampung. Pada tahap requirement, proses perhitungan AHP dilakukan secara
manual sebelum diimplementasikan ke dalam aplikasi.

2. Tahap Design dilakukan perancangan sementara untuk memberikan gambaran
aplikasi secara keseluruhan dengan membuat format input/output aplikasi berupa
perancangan AHP pada sistem dengan alat bantu UML (Unified Modelling
Language) dan perancangan antarmuka yang menjadi dasar pembuatan
prototype perangkat lunak, kemudian dilanjutkan pada pembuatan aplikasi
dengan menggunakan tools Microsoft Visual C#,bahasa pemrograman PHP
dan MySql.
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3. Tahap Evaluasi prototyping. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan
digunakan untuk memperjelas kebutuhan perangkat lunak.

Sebelum membuat perancangan UML dan perhitungan AHP, data hasil
distribusi responden yang sudah diolah menggunakan skala Likert untuk
mengkategorikan nilai kepentingan dalam menyusun algoritma AHP pada sistem.
Hasil Perhitungan AHP secara manual dilakukan secara bertahap sesuai langkah-
langkah proses perhitungan AHP. Pada penelitian ini terdapat enam kriteria yang
akan dianalisis, sehingga proses perhitungan dilakukan sebanyak enam kali untuk
menghasilkan nilai CR (Consistency Ratio) dengan nilai kurang dari 0,1 sehingga
dapat digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gizi buruk, yang kemudian
diimplementasikan ke dalam sistem informasi sebagai model Sistem Pendukung
Keputusan (SPK).

Gambar 3 merupakan diagram yang menggambarkan suatu fungsionalitas dari
aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan tingkat kerentanan gizi buruk dengan
satu aktor, di mana admin menggunakan beberapa use case antara lain mengatur
data kriteria (input, edit, delete), mengatur data nilai (input, edit, delete), dan
melihat laporan hasil AHP. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara
garis besar dengan merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang
dibuat serta memberikan gambaran fungsi-fungsi (nilai balik) sistem kepada pengguna

Gambar 3 Use Case Diagram Penentuan Tingkat Kerentanan Gizi Buruk

Gambar 4 merupakan Activity Diagram Atur Data Kriteria, admin mengakses
menu pilihan yaitu DSS, menentukan menu DSS kemudian menentukan pilihan kriteria
yang akan di-input dan meng-input-kan nilai, selanjutnya sistem akan melakukan
proses perhitungan, aktivitas ini dilakukan untuk semua kriteria. Selanjutnya, sistem
akan mengolah dan menyimpan nilai kriteria dan menampilkannya pada halaman
nilai kriteria. Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem
yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang
mungkin terjadi, dan bagaimana berakhir.

SPK Penentuan Tingkat Kerentanan (Tokoro, dkk)
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Gambar 4 Activity Diagram Atur Data Kriteria

Activity Diagram pada Gambar 5 menggambarkan alur aktivitas atur data
nilai yang dilakukan oleh admin. Nilai kriteria akan di-input sesuai kriteria yang
dipilih, kemudian sistem akan melakukan proses perhitungan, meng-update,
menyimpan, dan menampilkan hasil penilaian berdasarkan perhitungan AHP.

Gambar 5 Activity Diagram Atur Data Nilai

Gambar 6 Activity Diagram Lihat Nilai AHP
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Pada aktivitas lihat nilai AHP, admin dapat melakukan aktivitas melihat nilai
hasil perhitungan AHP berdasarkan kriteria (faktor-faktor) serta alternatif (kampung-
kampung). Hasil akhir akan ditampilkan sesuai pilihan menu kriteria atau alternatif.
Setelah sistem menampilkan hasil akhir, admin dapat mencetak atau menyimpan
hasil yang ditampilkan sistem. Sequence Diagram menunjukkan serangkaian pesan
yang ditukarkan oleh beberapa objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu
[10]. Sequence Diagram pada Gambar 7 digunakan untuk mengolah data kriteria
dan rangkaian langkah-langkah pengolahan data kriteria. Data kriteria di-input dan
di proses dalam sistem, kemudian disimpan ke dalam basis data dan akan ditampilkan
sebagai hasil perhitungan AHP.

Gambar 7 Sequence Diagram Olah Data Kriteria

Selanjutnya sequence diagram untuk input nilai dan olah data lihat hasil AHP
digambarkan pada Gambar 8 yang menunjukkan langkah-langkah saat admin ingin
melakukan pengolahan data nilai untuk melihat hasil penilaian AHP. Admin mengakses
data yang ada pada menu penilaian dan bisa langsung melakukan proses seperti
add, edit, dan delete. Perancangan sistem ini akan membantu proses pembuatan
sistem oleh developer untuk membangun sistem/aplikasi sesuai kebutuhan client.

Gambar 8 Sequence Diagram Olah Nilai dan Lihat Hasil AHP

SPK Penentuan Tingkat Kerentanan (Tokoro, dkk)
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4. Hasil dan Pembahasan

Rancangan yang dibuat telah diimplementasikan menjadi suatu sistem dan
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan pembuatan
sistem.Analisis dilakukan berdasarkan data asli yang diperoleh dari hasil distribusi
responden. Data-data tersebut akan di-input ke dalam sistem melalui form kriteria
dalam bentuk data numerik yang ditampilkan pada halaman utama Gambar 9.

Gambar 9 Tampilan Form Kriteria

Jika semua kriteria telah diproses, hasil akhir perhitungan AHP akan
menunjukkan tingkat kerentanan gizi buruk dalam tampilan grafik seperti pada
Gambar 9. Ada tiga bentuk laporan yang dapat dilihat, yaitu laporan berdasarkan
Kriteria (faktor-faktor) sesuai tingkat pengaruhnya terhadap setiap alternatif untuk
masalah gizi buruk, berdasarkan Alternatif (kampung-kampung) untuk menunjukkan
kriteria (faktor-faktor) mana yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kerentanan
gizi buruk, serta hasil akhir berdasarkan nilai akhir perhitungan AHP untuk setiap
alternatif (kampung-kampung). Contoh tampilan hasil akhir dalam tiga bentuk laporan
dapat dilihat pada Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12.

Gambar 10 Tampilan Hasil Analisis berdasarkarkan Kriteria

Gambar 10 menunjukkan hasil perhitugan AHP pada sistem untuk kriteria
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asupan gizi. Form laporan ini menggambarkan perbandingan besarnya pengaruh
masing-masing faktor dalam menimbulkan masalah gizi buruk di setiap kampung.

Gambar 11 Tampilan Hasil Analisis Berdasarkan Alternatif

Gambar 11 menunjukkan perbandingan tingginya angka masing-masing faktor
penyebab gizi buruk di setiap kampung. Form hasil akhir dari dua gambar tersebut
dirancang agar memudahkan pengguna ketika hendak membaca informasi mengenai
faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kerentanan gizi buruk baik untuk seluruh
alternatif/kampung, bahkan dapat juga dilihat untuk setiap kampung secara khusus.
Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu pengambil kebijakan berdasarkan tujuan
penanggulangan gizi buruk dengan menekan faktor-faktor penyebab.

Gambar 12 Tampilan Hasil Analisis Berdasarkan Nilai Tingkat Kerentanan

Gambar 12 menunjukkan tingkat kerentanan gizi buruk pada setiap kampung/
Kelurahan di Distrik Sentani secara keseluruhan. Hasil perhitungan AHP bergantung
pada nilai input-an di tabel perbandingan berpasangan pada proses awal perhitungan
AHP. Kode Program untuk perhitungan AHP ditunjukkan pada Kode Program 1.
Kode Program 1 baris ketiga adalah untuk memanggil fungsi LoadMariksKolom,
yaitu fungsi yang bertugas untuk membentuk tabel penjumlahan matriks kolom.
Perintah baris keempat digunakan untuk membentuk tabel penjumlahan matriks
kolom. Perintah baris kelima digunakan untuk membentuk tabel nilai prioritas, alternatif
kriteria yang dipilih. Perintah baris ke enam digunakan untuk membentuk tabel Matriks
Weighted Sum Vector. Perintah baris ketujuh digunakan untuk membentuk tabel

SPK Penentuan Tingkat Kerentanan (Tokoro, dkk)
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Consistency Vector. Perintah baris kesembilan digunakan untuk hitung nilai lamda.
Perintah baris ke 10 digunakan untuk menghitung nilai CI. Perintah baris ke 11
digunakan untuk menghitung nilai CR. Perintah baris ke 15 digunakan untuk
mengambil kesimpulan apakan nilai CR konsisten atau tidak konsisten.

Kode Program 1 Proses AHP

1. private void ProsesAHP()
2. {
3. double[] totalKolom = LoadMatriksKolom();
4. double[] totalBaris = LoadMatriksBaris(totalKolom);
5. double[] prioritas = LoadMatriksPrioritas(totalBaris);
6. double[] totalWSV = LoadMatriksWSV(prioritas);
7. double[] lamda = LoadMatrixConsistencyVector(totalWSV,
prioritas);
8. int n = lamda.Length;
9. var maxLamda = lamda.Average();
10. var CI = (maxLamda - n) / (n - 1);
11. var CR = CI / 1.49;
12. this.textBox1.Text = maxLamda.ToString();
13. this.textBox2.Text = CI.ToString();
14. this.textBox3.Text = CR.ToString();
15. this.textBox4.Text = (CR < 0.1 ? “Konsisten” :
“Tidak Konsisten”);
16. this.MatrixHasilRow = new MatrixHasilRow();
17. this.MatrixHasilRow.Kriteria = this.Kriteria;
18. this.MatrixHasilRow.Data = new
List<LokasiValuePair>();
19. foreach (var l in
Enum.GetValues(typeof(LokasiType)))
20. {
21. this.MatrixHasilRow.Data.Add(new LokasiValuePair()
22. {
23. Lokasi = (LokasiType)l,
24. Nilai = prioritas[(int)l]
25. });
}}

Kode Program 2 merupakan perintah Create chart untuk menampilkan grafik
hasil perhitungan AHP. Perintah baris ketiga untuk menampilkan chart menjadi terlihat
di form. Perintah baris kelima dan keenam untuk bersihkan judul dan isi, sehingga
setiap kali pilih baris, chart akan selalu update mengikuti isi tabel. Perintah baris
ketujuh adalah untuk membuat judul chart. Perintah baris ke delapan adalah untuk
mengatur warna. Perintah baris ke sembilan adalah untuk cari nilai dari setiap lokasi
(kampung). Seperti contoh di Gambar 10, kriteria yang dipilih adalah asupan gizi
sehingga judul chart dan nilai di dalamnya mengikuti tiap-tiap lokasi. Perintah baris
13 adalah untuk menambahkan lokasi (kampung). Perintah baris 15 adalah untuk
menambahkan nilai untuk lokasi. Perintah baris 17 adalah untuk menyesuaikan
ketinggian chart sehingga tidak ada bagian yang keluar dari ruang chart, atau untuk
merapikan chart.
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Kode Program 2 Create Chart

1. private void CreateChartKriteria(string title, double[]
value)
2. {
3. this.chart1.Visible = true;
4. var chart = this.chart1;
5. chart.Titles.Clear();
6. chart.Series.Clear();
7. chart.Titles.Add(new Title(title));
8. chart.Palette = ChartColorPalette.BrightPastel;
9. foreach (var l in Enum.GetValues(typeof(LokasiType)))
10. {
11. var lokasi = (LokasiType)l;
12. // Add series.
13. Series series = chart.Series.Add(lokasi.ToString());
14. // Add point.
15. series.Points.Add(value[(int)l]);
16. }
17. chart.ChartAreas[0].RecalculateAxesScale();
18. chart.Update();
19. }

Hasil dari prototype dibangun berdasarkan analisis yang dibutuhkan oleh pihak
pengguna, kemudian untuk memastikan komponen-komponen yang ada pada sistem
maka dilakukan pengujian aplikasi untuk mengetahui kinerja dari aplikasi sistem
pendukung keputusan penentuan tingkat kerentanan gizi buruk di Distrik Sentani,
dengan melakukan pengujian berbasis Black Box yaitu pada Tabel 8.

Tabel 8 Pengujian Tabel

No Fungsi Hasil Status 
1 Akses DSS OK Valid 
2 Input Nilai OK Valid 
3 Edit Nilai  OK Valid 
4 
5 

Hapus Nilai 
Proses AHP 

OK 
OK 

Valid 
Valid 

6 Simpan Laporan OK Valid 
7 Cetak Laporan OK Valid 

 

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa hasil pengujian proses admin
menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah pada semua proses pengujian pada
kategori admin. Hasil ini memperlihatkan bahwa antara proses perancangan yang
dilakukan dan hasil implementasi tidak mengalami perbedaan dan sesuai dengan
yang diharapkan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, baik secara manual
maupun menggunakan sistem, diketahui bahwa kampung yang merupakan alternatif
dengan nilai kerentanan gizi buruk yang tinggi adalah Sentani Kota sebesar 0,95%,
dan Hinekombe sebesar 0,94%, dengan faktor yang mempengaruhi timbulnya
masalah gizi buruk di Sentani Kota adalah Sanitasi sebesar 9,17% dari nilai terendah

SPK Penentuan Tingkat Kerentanan (Tokoro, dkk)
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4,59% pada kampung Yoboi, dan faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah
gizi buruk di Hinekombe adalah Infeksi Penyakit sebesar 8,33%, dan Sanitasi sebesar
8,33%. Hasil perhitungan AHP pada sistem maupun perhitungan secara manual,
menjunkkan nilai hasil akhir yang sama.

Tabel 9 Skala Pengukuran Tingkat Kerentanan Gizi Buruk Berdasarkan Alternatif (Kampung)

Skala Tingkat 
Kerentanan 

Alternatif 

0,614000000 – 0,784000000 Tinggi Ifale, Ifar Besar, Hobong, Yoboi 

0,570000000 – 0,613000000 Sedang Sereh, Yobeh 

0,400000000 – 0,560000000 Rendah Hinekombe, Yahim, Dobonsolo, Sentani 
Kota 

 

5. Simpulan

Berdasar dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
untuk merancang sistem ini dimulai dengan mengumpulkan data-data bayi – balita
gizi buruk dan BGM yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura,
melakukan pengumpulan data menggunakan angket, kemudian mengolah data-data
berupa faktor-faktor penyebab gizi buruk sehingga menghasilkan nilai  numerik untuk
setiap kampung/kelurahan di Distrik Sentani. kemudian dilakukan perhitungan manual
dan rumus diimplementasikan pada sistem yaitu pada bagian MySql sebagai basis
data temporer yang diwujudkan dalam bentuk view. Integrasi SPK serta metode
AHP dalam  menentukan tingkat kerentanan gizi buruk di Distrik Sentani dapat
bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam menanggulangi masalah gizi buruk, sesuai
dengan tujuan pemerintah dengan melakukan tindakan menekan jumlah faktor
penyebab gizi buruk di setiap kampung sesuai tingkat pengaruhnya. Proses
perhitungan AHP mampu diimplementasikan dengan baik ke dalam sistem informasi
menjadi Sistem Pendukung Keputusan yang dapat membantu pengguna melakukan
proses analisis dengan mudah serta membuat kebijakan dalam upaya penanggulangan
gizi buruk yang tepat sasaran.
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