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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan hampir menjadi problem di hampir semua Negara. Di

Indonesia, sebagai Negara berkembang angka kemiskinan masih cukup

tinggi. Berdasarkan kriteria kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut

menunjukan jumlah keluarga miskin di Indonesia kalau dihitung dengan

kriteria pengeluaran per orang hari Rp 11.687.- kebawah, mencapai sekitar

103,14 juta jiwa. Sebaran angka kemiskinan dari BPS, sejak tahun 2000

sampai dengan tahun 2011.

Berbagai program dari bantuan Pemerintah dalam upaya

penanggulangan kemiskinan memang telah banyak, tetapi berbagai

bantuan yang sampai di tangan rakyat tidak sesuai dengan yang

diharapkan serta banyaknya parameter/indikator kemiskinan

mengakibatkan kurang efektifnya program penanganan kemiskinan. Hal

ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah berkaitan dengan penentuan

keluarga miskin yang belum optimal yaitu banyak terjadi komplain dari

pihak masyarakat karena keputusan dari pemerintah yang menangani

masalah penentuan keluarga miskin. Hasil analisa terhadap data keluarga

miskin setelah verifikasi ulang yang dilakukan Dinas Sosial menunjukkan

bahwa penyebab terjadinya kesalahan penentuan keluarga miskin antara

lain akibat kesalahan pada saat proses pendataan, dan perhitungan pada

saat pendataan. Banyaknya warga miskin yang tidak terdaftar ini membuat

distribusi bantuan Pemerintah yang tidak merata.
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Metode yang dilakukan setiap desa dalam pengambilan keputusan

penentu keluarga miskin masih menggunakan cara manual dan database

yang digunakan masih dalam bentuk kertas, sehingga membutuhkan waktu

yang lama untuk pengolahan dan kendala terbesar adalah kesulitan dalam

penyimpanan atau pencarian arsip yang telah tersimpan jika akan

dicocokkan dengan informasi atau pedoman yang baru diperoleh, serta tak

lupa masalah pembuatan laporan yang terlambat terkadang juga

menghambat penyampaian informasi.

Penentuan keluarga miskin melibatkan kriteria jamak yang tidak

dapat terlihat secara langsung. Ketersediaan sistem pendukung keputusan

yang mampu mengakomodasi kriteria jamak sangat dibutuhkan untuk

menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat digunakan dalam

pengambilan keputusan. Salah satu metode yang berkembang dalam

sistem pengambilan keputusan adalah metode Analytic Hierarchy Process

(AHP). AHP dapat membantu pengambil keputusan dalam menyusun

skala prioritas dari berbagai pilihan yang ada. Kompleksitas dan situasi

yang bersifat substantif dapat dimodelkan secara komprehensif, terstruktur

dan logis dengan metode AHP.

1.2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi sistem perangkat lunak yang

dapat memproses pengambilan keputusan penentu keluarga miskin

dan menampilkan kriteria-kriteria keluarga miskin di Ketaon.
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1.3. Pembatasan Masalah / Ruang Lingkup Masalah

Agar permasalahan yang dimaksudkan penulis tidak meluas dan

lebih terarah, maka diperlukan adanya pembatasan permasalahan yaitu :

1. Pendataan KK penduduk kelurahan Ketaon.

2. Penentuan kriteria keluarga miskin berdasarkan 14 Kriteria :

Luas tanah, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas M C K , penerangan,

sumber air minum, bahan bakar masak, konsumsi daging / minggu,

frekuensi makan, konsumsi pakaian / tahun, kemampuan berobat,

pekerjaan, pendidikan, aset kekayaan.

3. Perhitungan kelayakan dalam seleksi penentu keluarga miskin dengan

metode AHP.

4. Laporan data bobot kriteria , penduduk keluarga miskin dan keluarga

tidak miskin.

5. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, Database MySQL.

1.4. Tujuan Skripsi

Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian

pembekalan akhir sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan

predikat Sarjana (S1) STMIK Sinar Nusantara Surakarta , selain itu juga

ada tujuan penting yaitu:

1. Untuk membuat program aplikasi SPK yang mampu memproses

seleksi penentu keluarga miskin di kelurahan Ketaon.

2. Instansi yang bersangkutan dapat menggunakan program

aplikasi tersebut secara optimal untuk menyeleksi data keluarga

miskin dengan kriteria yang dinamis.
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1.5. Manfaat Skripsi

Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat bermanfaat

bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi pihak akademik

Secara tidak langsung telah melaksanakan tugasnya sebagai

penyelenggara pendidikan dan makalah yang dihasilkan dari skripsi ini

dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penerapan ilmu

komputer khususnya pemrograman dan skripsi bagi mahasiswa

lainnya.

2. Bagi mahasiswa

Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di

STMIK Sinar Nusantara dan mahasiswa dapat membuat aplikasi

penunjang pengambilan keputusan penentu keluarga  miskin di

kelurahan Ketaon.

3. Bagi Instansi

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penentu keluarga

miskin dan keluarga sejahtera.

b. Memberikan kemudahan dalam setiap seleksi penentu keluarga

miskin dan keluarga sejahtera.
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1.6. Kerangka Pikir

Pada tahap kerangka pikir ini berguna untuk memperjelas

kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini dengan

berdasar pada perumusan masalah yang telah dimuat dalam tahap yang

sebelumnya. Berikut ini adalah skema pemikirannya.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir SPK
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1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisanlaporan kerja praktek ini,

maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat

dari Skripsi dan Kerangka Pikir.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi materi-materi yang dijadikan referensi penulisan Skripsi penyelesaian

Sistem Pendukung Keputusan Penentu Keluarga Miskin.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang dipakai untuk penelitian dan pembuatan aplikasi

Sistem Pendukung Keputusan Penentu Keluarga Miskin.

BAB IV. GAMBARAN OBJEK

Pada bagian ini akan membahas secara detail tentang kelurahan Ketaon

dan keluarga miskin di kelurahan Ketaon mulai dari penentuan kriteria

keluarga miskin dan proses data penduduk sehingga menghasilkan data

penduduk miskin yang sesuai dengan kriteria keluarga miskin.

BAB V. PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan akan dituliskan dua sub bab. Sub bab pertama

berisi pembahasan pembuatan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan

Penentu Keluarga Miskin, kemudian sub Bab Kedua berisi penjelasan hasil

aplikasi yang telah dibuat.
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BAB VI. KESIMPULAN

Pada bab  ini akan  berisi  kesimpulan dari  penelitian Sistem Pendukung

Keputusan Penentu Untuk Keluarga Miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi semua sumber informasi yang digunakan dalam menyusun laporan

skripsi.

LAMPIRAN

Berisi semua lampiran dan data sampel yang diperlukan dalam menyusun

laporan skripsi.


