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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BP2KP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan) 

Gunungkidul merupakan badan yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, dan 

ketahanan pangan. Salah satu tujuan BP2KP adalah memantapkan ketersediaan 

pangan melalui kemandirian pangan serta pengelolaan cadangan pangan 

pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan berbasis pangan lokal 

serta mutu dan keamanan pangan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BP2KP Gunungkidul untuk 

mewujudkan tujuannya adalah mengembangkan kelembagaan serta sumber daya 

manusia dan pelaku usaha dengan cara memberikan dana untuk pengembangan 

usaha di sektor pertanian, perikanan dan ketahanan pangan pada unit Kelompok 

Wanita Tani (KWT) yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Selama ini pemberian dana oleh BP2KP kepada para unit KWT

dilaksanakan dengan pengajuan proposal usaha oleh unit KWT, kemudian oleh 

petugas BP2KP akan dilakukan seleksi administratif (jumlah pertemuan, 

kepengurusan dan jumlah kegiatan). Permasalahan yang terjadi adalah keputusan 

pemberian dana tersebut hanya berdasarkan keputusan rapat oleh petugas -

petugas BP2KP. Dokumentasi hasil rapat tersebut masih dilakukan secara manual 

dan tidak terkomputerisasi. Masalah lain yang dapat terjadi adalah kriteria –
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kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat berbeda pada 

petugas yang berbeda. Hal ini memungkinkan adanya subjektifitas pengambilan 

keputusan, apalagi jika terjadi perbedaan pendapat antar petugas mengenai hasil 

keputusan rapat sehingga harus diadakan rapat ulang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem 

pendukung keputusan yang dapat membantu petugas atau pimpinan BP2KP dalam 

menentukan pemberian dana untuk KWT menggunakan metode TOPSIS. Metode 

ini digunakan karena konsepnya sederhana, mudah dipahami, komputasinya 

efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif-

alternatif keputusan dalam bentuk matematis sederhana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan pemberian dana bagi 

Kelompok Wanita Tani.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang akan dibuat sebagai 

berikut :

1. Sistem yang akan dibuat adalah pemberian dana bagi KWT oleh BP2KP di 

Kabupaten Gunungkidul .

2. Terdapat 30 daftar KWT calon peneriman dana kegiatan dari BP2KP pada 

tahun 2016.
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3. Sistem pemberiaan dana dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah) kegiatan bagi KWT disesuaikan dengan program yang paling 

banyak jumlah pertemuan dalam waktu 1 tahun.

4. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pertemuan, 

jumlah pengurus dan anggota, dan jumlah kegiatan.

5. Pengguna dalam sistem adalah pimpinan dan petugas BP2KP di

Kabupaten Gunungkidul.

6. Hasil dari sistem yang dibuat berupa perangkingan KWT dari nilai yang 

tertinggi sampai yang terendah.

7. Sistem akan dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 

Php framework CodeIgniter dan penyimpanan database MySQL.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah membantu pimpinan dan petugas BP2KP di 

Kabupaten Gunungkidul dalam menentukan KWT yang akan diberi dana dari 

APBD berupa perangkingan KWT dari yang tertinggi sampai yang terendah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah pimpinan dan petugas BP2KP di 

Kabupaten Gunungkidul dapat dengan mudah menentukan KWT yang akan diberi 

dana APBD.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
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Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori yang 

dibutuhkan dalam proses analisis permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi Bahan/ Data, Peralatan, Prosedur dan Pengumpulan 

Data, dan Analisis dan Rancangan Sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi Implementasi dan Uji Coba Sistem yang membahas 

implementasi dari metode yang digunakan beserta kelebihan dan kekurangan yang 

diperoleh serta pengujian menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dalam 

penetuan KWT terbaik dengan metode TOPSIS (Technique for Others Reference 

by Similarity to Ideal Solution), dan Pembahasan membahas kajian/bahasan 

tentang hasil pengujian dan dikaitkan dengan penelitian lain/tinjuan pustaka.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan 

penelitian yang dinyatakan dalam perumusan masalah, dan Saran yang berisikan 

simpulan yang perlu dilanjuti atau direalisasikan.


