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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah kasus HIV di dunia secara kumulatif sampai dengan tahun 2015 

sebanyak 36,7 juta. Kasus HIV pada usia dewasa berjumlah 34,9 juta orang, pada 

perempuan dewasa (>15 tahun) sebanyak 17,8 juta orang dan pada anak (<15 

tahun) sebanyak 1,8 juta orang. Pada tahun 2015 saja ditemukan kasus baru 

sejumlah 2,1 juta orang. Kasus HIV di Indonesia pertama kali ditemukan pada 

tahun 1987 di Provinsi Bali. Hingga saat ini sudah lebih dari 80% (407 dari 507) 

kabupaten/kota melaporkan kasus HIV. Di Indonesia, sampai dengan Juni 2016 

telah tercatat jumlah kasus secara kumulatif sebanyak 208.920 orang, sebagian 

besar kasus ditemukan pada kelompok usia produktif (25 – 49 tahun) (Infodatin, 

2016). Sebagaimana perkembangan kasus di dunia dan di Indonesia, Provinsi 

Jawa Tengah juga tidak lepas dari temuan kasus HIV bahkan merupakan urutan 

kelima provinsi penyumbang angka kasus terbesar. Sampai dengan Juni 2016 di 

Jawa Tengah tercatat temuan kasus secara kumulatif sejumlah 14.690 orang 

(Infodatin, 2016). Menyikapi terus bertambahnya temuan kasus HIV maka 

pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan di bawah 

koordinasi lembaga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang dibentuk di 

tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Kegiatan yang 

dikoordinasi KPA berupa perencanaan strategi, pelaksanaan kegiatan serta 

monitoring dan evaluasi (Permendagri 20, 2007).  

Kegiatan yang memegang peranan penting dalam perencanaan adalah 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah bagian kunci kegiatan 

manajer. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan 

organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang 

akan melaksanakan tugas (Handoko, 2009). Salah satu metode yang sangat 

diminati oleh para peneliti dalam bidang pengambilan keputusan pada suatu 

decision support system (DSS) adalah himpunan dan logika fuzzy yang pertama
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kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 (Kusumadewi dkk., 

2006). Penerapan logika fuzzy diantaranya disajikan untuk mendiagnosis 

penurunan kinerja pemanas air umpan pada fasilitas pembangkit listrik (Kang 

dkk., 2016). Penerapan juga dilakukan untuk memprediksi intensitas epicenter di 

Cina (Zeng dkk., 2016) dan untuk menentukan tingkat pelapukan batu monumen 

pada candi di Iran (Heidari dkk., 2017). 

Serupa halnya dengan himpunan dan logika fuzzy, metode TOPSIS 

banyak digunakan pada beberapa model multi atribute decision making (MADM) 

untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis (Kusumadewi dkk., 2006). 

Metode TOPSIS telah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada tiga 

belas perusahaan di Turkey (Bulgurcu, 2012). Pemanfaatan metode TOPSIS 

dilakukan pula pada pemilihan komponen pembangkit tenaga angin (Gupta dan 

Singh, 2016), selain itu juga dilakukan penerapan metode TOPSIS untuk 

memperkirakan biaya tersembunyi dibalik upaya penyajian kualitas layanan oleh suplier 

bidang kesehatan di Morocco (Kaoutar dan Abdellah, 2017). 

Seiring perkembangan waktu, kombinasi metode fuzzy dan TOPSIS 

banyak digunakan dalam perumusan strategi. Metode fuzzy TOPSIS membantu 

para pembuat keputusan melakukan proses formulasi strategi dan proses 

penentuan strategi utama yang harus diterapkan (Wulandari, 2013). Metode fuzzy 

TOPSIS telah digunakan untuk menentukan kawasan perumahan (Ningrum dkk., 

2012). Fuzzy TOPSIS juga digunakan untuk menentukan lokasi gudang karena 

lokasi gudang merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis dalam 

sistem logistik (Ashrafzadeh dkk., 2012). Dengan analogi kegunaan metode fuzzy 

TOPSIS tersebut perlu dilakukan pengkajian kemungkinan penentuan daerah 

prioritas pelaksanaan program sebagai bagian dari penentuan strategi.  

Selain penentuan daerah prioritas program, proses peramalan merupakan 

bagian dari alat bantu perencanaan strategis yang efektif dan efisien. Banyak 

metode yang dapat digunakan dalam peramalan, salah satunya metode exponential 

smoothing (Makridakis dkk, 1999). Beberapa penelitian yang menggunakan 

metode peramalan exponential smoothing, diantaranya adalah peramalan inflasi di 

Kota Palu (Biri dkk., 2013), model peramalan beban utama sistem pembangkit 
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tenaga listrik (Peirong dkk., 2012) dan peramalan penggunaan gas bumi sehari – 

hari di kota Sakarya Turki (Akpinar dan Nejat, 2017). Akurasi peramalan 

bergantung pada koefisien smoothing (Peirong dkk, 2012), yang merupakan nilai 

subyektif dinotasikan dengan  α dan berada diantara 0 ≤ α ≤ 1 (Mu’Azu, 2014). 

Memperhatikan beberapa penelitian sebelumnya maka penulis berupaya 

melakukan penerapan metode fuzzy TOPSIS serta exponential smoothing pada 

penentuan daerah prioritas program dan prediksi sebaran jumlah kasus HIV. 

Kombinasi kedua metode tersebut dimaksudkan untuk menyajikan usulan urutan 

daerah prioritas program dan prediksi sebaran jumlah kasus HIV sebagai bagian 

dari perencanaan strategis yang diharapkan berkontribusi pada pengoptimalan 

pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan uraian yang disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah 

yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan metode fuzzy 

TOPSIS dan metode single exponential smoothing dalam menyajikan usulan 

urutan daerah prioritas program serta prediksi sebaran kasus HIV yang 

ditampilkan dalam bentuk peta digital berbasis web. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian untuk menerapkan metode fuzzy TOPSIS pada 

penyajian urutan daerah prioritas program dan metode single exponential 

smoothing pada prediksi jumlah sebaran kasus HIV dalam suatu aplikasi sistem 

informasi yang terhubung dengan peta digital berbasis web. Penerapan metode 

dimaksud diharapkan akan memaksimalkan tahapan perencanaan dalam program 

penanggulangan AIDS. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diberikan pada penelitian ini berupa : 

1. Mempermudah petugas pada Komisi Penanggulangan AIDS, Dinas 

Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lain dalam perencanaan alokasi 

sumber daya pelaksanaan program penanggulangan AIDS. 
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2. Menyajikan materi dasar proyeksi kebutuhan bahan habis pakai, alokasi 

sumber daya manusia dan alokasi sumber daya lain dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan program penanggulangan AIDS. 

3. Menyajikan dasar materi advokasi anggaran dan kebijakan kepada 

pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah tingkat desa dan 

pihak terkait lainnya. 


