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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kemiskinan saat ini masih menjadi masalah penting yang 

harus ditanggulangi oleh Pemerintahan, baik pusat maupun 

daerah. Kemiskinan menjadi parameter keberhasilan sebuah 

Pemerintahan dalam hal pembangunan daerahnya. Kemiskinan 

juga menjadi perhatian Pemerintahan di Kecamatan Gedong 

Tengen untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. 

Data di Kecamatan Gedong Tengen, jumlah penduduk 

miskin, Januari 2013 mencapai 1.352 KK . Di Kecamatan Gedong 

Tengen banyak masyarakat yang sebenarnya mereka mampu 

tetapi lebih senang dianggap tidak mampu atau miskin, karena 

dengan mereka dianggap miskin, mereka akan sering 

mendapatkan bantuan. Padahal bantuan yang diberikan hanya 

untuk masyarakat yang benar-benar masuk dalam kriteria 

keluarga miskin. 

Program penanggulangan kemiskinan merupakan langkah 

strategis dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya 

manusia di perkotaan. Untuk mengupayakan pelayanan yang 

optimal kepada keluarga miskin diperlukan data yang akurat 
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mengenai keluarga miskin tersebut. Sedangkan untuk Up Dating 

data keluarga miskin saat ini masih menggunakan cara yang 

manual. Up Dating dilaksanakan oleh Masyarakat khususnya 

petugas yang ditunjuk oleh Lurah Desa setempat. Dengan cara 

mendata seluruh KK dan men-skor kembali data KK miskin. Bila 

data sesuai dengan kriteria kemiskinan maka dilakukan uji publik 

di RW (Rukun Warga) atau RT (Rukun Tetangga). Belum ada 

sistem penilaian yang terkomputerisasi dengan memanfaatkan 

teknologi informasi.  

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi membawa dampak yang positif dalam berbagai 

kehidupan manusia. Salah satunya adalah munculnya model 

pengambilan keputusan yang dikenal dengan Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK), dengan SPK para pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cara yang tepat, 

efektif dan efisien. Data yang akan dikelola oleh sistem yang 

dibuat (komputerisasi), dengan pengolahan data yang 

terkomputerisasi diharapkan dapat menyajikan informasi yang 

cepat, tepat, jelas dan terarah.  

Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut, penulis 

berinisiatif untuk membuat perangkat lunak yang dapat 

membantu pemerintah khususnya Kecamatan Gedong Tengen 
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untuk pengambilan keputusan penentuan keluarga miskin. 

Sehingga diharapkan dapat mempermudah mengambil 

keputusan untuk menentukan keluarga miskin dan bantuan yang 

diberikan menjadi tepat sasaran. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan 

masalah , bagaimana mengimplementasi metode AHP agar dapat 

membantu Pemerintah Kecamatan Gedong Tengen dalam 

mengambil keputusan untuk menentukan keluarga miskin? 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup permasalahan yang ada pada sistem 

pendukung keputusan penentuan keluarga miskin ini meliputi : 

1. Aplikasi ini berbasis desktop dan digunakan untuk 

penentuan keluarga miskin di sebuah Kecamatan 

menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Proses). 

2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga 

miskin adalah aspek penghasilan dan asset, aspek 

pangan, aspek sandang, aspek papan, aspek 

kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial.  



4 
 

 
 

3. Alternatif keputusan dari kriteria keluarga miskin yang 

akan ditentukan adalah fakir miskin, miskin dan rentan 

miskin.  

 

1.4 TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu perangkat 

lunak yang dapat membantu para pegawai kecamatan untuk 

menentukan keluarga fakir miskin, miskin, dan rentan miskin 

yang layak atau tidak dengan sistem yang terkomputerisasi 

sehingga proses pengambilan keputusan ini dapat lebih efisien. 


