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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan 

subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya 

dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan 

perlindungan pada keluarga miskin. Bertujuan untuk mengurangi beban 

pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan 

konsumsi energi dan protein juga untuk meningkatkan atau membuka 

akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima 

manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. (Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, 2010). 

Program Raskin tergolong program nasional. Secara horizontal 

semua sektor terkait memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai 

dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan Program Raskin. 

Secara vertikal Program Raskin bukan program Pemerintah Pusat semata, 

akan tetapi juga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab secara 

proporsional. Dalam hal ini Pemerintah Pusat berperan dalam membuat 

kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat 

tergantung pada peran Pemerintah Daerah. (Kementrian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2014). 
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Desa Jendi salah satu penerima raskin di desa/kelurahan/ 

pemerintah setingkat. Di Desa Jendi dalam seleksi calon penerima beras 

dengan cara melihat keseharian di lapangan dan mempertimbangkan siapa 

yang termasuk dalam rumah tangga miskin. Cara pemilihan tersebut 

memiliki banyak kekurangan terutama dari segi objektif serta belum 

adanya kiteria yang terukur yang digunakan untuk menentukan siapa yang 

menerima beras dan dalam pengambilan keputusan masih menggunakan 

cara manual dan database yang digunakan masih dalam bentuk kertas, 

sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengelolaan.  

Proses pemilihan keluarga miskin merupakan permasalahan yang 

melibatkan banyak komponen atau kiteria yang dinilai, sehingga dalam 

penyelesainnya diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan. Salah 

satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah Simple 

Additive Weighting, mencari penjumlahan terbobot dan rating kinerja pada 

setiap alternatif pada semua atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

peringkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif. 

Dengan metode Simple Additive Weighting ini penulis membuat 

sebuah sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima beras 

untuk keluarga miskin pada Desa Jendi Kecamatan Girimarto Kabupaten 

Wonogiri dan diharapkan nantinya dapat membantu dan memudahkan 

pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah seleksi penerima 

beras untuk keluarga miskin khusunya Desa Jendi. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh dua rumusan masalah 

untuk melakukan penelitian tentang sistem pendukung keputusan untuk 

penentuan calon penerima beras untuk keluarga miskin dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting ini, yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan penentuan calon 

penerima beras untuk keluarga miskin  di Desa Jendi Girimarto 

Wonogiri? 

2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting ke dalam 

aplikasi sistem pendukung keputusan calon penentuan penerima beras 

untuk keluarga miskin dengan yang menghasilkan output daftar calon 

penerima raskin di Desa Jendi Girimarto Wonogiri? 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, maka dibuat batasan dari 

perumusan masalah diatas, diantaranya sebagi berikut: 

1. Kiteria-kiteria yang akan digunakan dalam mengambil keputusan ini 

adalah pendidikan kepala keluarga, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan 

perbulan, jumlah tanggungan anak, jumlah anggota keluarga, 

kepemilikan rumah, jenis rumah, kelayakan rumah, sumber 

penerangan, kepemilikan kertu dan kepemilikan lahan. 

2. Sistem pendukung keputusan ini disesuailan dengan aturan yang 

berlaku di Kelurahan Desa Jendi. 
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3. Sistem pendukung keputusan ini hanya diperuntukkan untuk rumah 

tangga yang ada di Kelurahan Desa Jendi. 

4. Variabel yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini: 

a. Data Rumah Tangga 

b. Data Pembobotan Kiteria (SAW) 

Sedangkan output yang dihasilkan adalah laporan daftar calon 

penerima beras untuk keluarga miskin dan hasil perhitungan spk. 

 

1.4  Tujuan Skripsi 

Skripsi ini selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

jenjang pendidikan Strata Satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

Komputer (STMIK) Sinar Nusantara. Tujuan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membangun suatu model pendukung keputusan penentuan dengan 

metose Simple Additive Weighting calon penerima beras untuk 

keluarga miskin di Desa Jendi Girimarto Wonogiri. 

b. Menerapkan metode Simple Additive Weigting sebagai salah satu 

metode pemecahan masalah dengan membuat sistem pendukung 

keputusan berbasis model SAW tersebut. 

 

1.5  Manfaat Skripsi 

Dengan diadakannya skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi 

semua pihak, baik pihak akademik maupun masyarakat. Adapun manfaat 

tersebut sebagai berikut: 
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1. Manfaat bagi akademik 

Bagi pihak akademik secara tidak langsung dapat melaksanakan 

fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu sebagai pengabdian bagi 

masyarakat dan dapat berguna sebagai referensi. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

Dengan pembuatan sistem informasi ini penulis dapat menemukan 

penyelesaian dari permasalahan yang penulis alami di dunia kerja. 

Selain itu dapat menunjang peningkatan kemampuan penulis di dunia 

komputer yang terus berkembang. 

3. Manfaat bagi instansi 

Dapat lebih memaksimalkan pelayanan dengan baik, dan meningkatkan 

kinerja serta memperlancar proses pengelolahan data penyeleksian calon 

raskin. 

 

1.6  Kerangka Pikir 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian. Pada tahap ini 

ditemukan tujuan penelitian untuk membangun Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Calon Penerima Beras Untuk Keluarga Miskin  

Dengan Metode Simple Additive Weighting (Study Kasus Pada Desa Jendi 

Girimarto Wonogiri). 
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Kerangka Pikir 

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima Beras Untuk Keluarga 

Miskin Dengan Metode Simple Additive Weighting 

(Study Kasus Pada Desa Jendi Girimarto Wonogiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon 

Penerima Beras Untuk Keluarga Miskin Dengan Metode Simple Additive 

Weighting 

 

 

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima 

Beras Untuk Keluarga Miskin Pada Sistem Lama (Study 

Kasus Pada Desa Jendi Girimarto Wonogiri) 

Proses pengolahan data 

penerimaan secara manual 

Sulitnya menentukan 

masyarakat yang paling 

miskin 

Sistem Penunjang Keputusan 

dengan metode SAW (Pemecahan 

Masalah) 

Perancangan Analisis 

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima 

Beras Untuk Keluarga Miskin dengan metode SAW (Study 

Kasus Pada Desa Jendi Girimarto Wonogiri) 

Desain Implementasi 

Pengujian 

(Black Box) 
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1.7  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas skhir ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang 

terdiri dari: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi: latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membuat berbagai dasar teori yang mendukung 

dan mendasari penulisan dan pengembangan sistem karya tulis 

ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

dilakukan, tata cara penelitiann, prosedur penelitian dan teknik 

penelitian. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek 

yang diteliti seperti letak geografis, struktur ogranisasi dan 

sekitar masalah yang berhubungan dengan objek tersebut. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjabarkan cara melakukan penelitian, yaitu 

hasil dari analisa dan perancangan dan kebutuhan sistem yang 

diperlukan. 
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BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari proses 

pengembangan dan beberapa saran untuk perbaikan sistem 

yang dihasilkan untuk masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


