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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) merupakan lembaga negara yang berfungsi melaksanakan 

tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, perumusan kebijakan teknis pemberdayaan 

masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana. BKKBN 

mempunyai misi pada tahun 2014 saat ini yaitu mewujudkan 

Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan mewujudkan 

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (yogya.bkkbn.go.id, 2014). 

 Jumlah penduduk yang besar dan kualitas penduduk yang 

rendah akan berpengaruh terhadap daya dukung dan daya 

tampung lingkungan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 

jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 237,6 juta jiwa, 

dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,49% 

per tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil pendataan keluarga 

pada 2012 jumlah keluarga miskin yang masuk dalam kriteria 
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keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 (keluarga miskin) mencapai 

sekitar 28 juta keluarga (www.harianjogja.com, 2014). 

Penyebab terjadinya kesalahan penentuan keluarga miskin 

antara lain akibat kesalahan pada saat proses pendataan, 

kesalahan dalam proses perhitungan, dan akibat terjadinya 

kecurangan pada saat pendataan. Hal tersebut menjadi perhatian 

penting bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan ketelitian dalam 

proses penentuan keluarga miskin. Belajar dari kesalahan dan 

kesulitan dalam menentukan sasaran penerima program bantuan di 

masa lalu, maka diperlukan suatu alat bantu pengambil keputusan 

(pimpinan) untuk menetapkan sasaran yang lebih efektif dan 

efisien. 

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, terdapat 

berbagai macam solusi untuk mengatasi kebingungan masyarakat 

tersebut, salah satunya dengan membuat sebuah aplikasi dengan 

metode Analitycal Hierarchy Process(AHP). AHP merupakan suatu 

metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan 

suatu masalah-masalah kompleks seperti permasalahan: 

perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan 

kebijaksanaan, alokasi sumber, penentuan kebutuhan, peramalan 
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kebutuhan, perencanaan performance, optimasi, dan pemecahan 

konflik (Saaty, 1980). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka 

rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi 

untuk membantu mengatasi masalah penentuan keluarga miskin 

dan kelayakan mendapatkan bantuan. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian dan pembuatan aplikasi ini 

adalah: 

1. Data yang digunakan dibatasi pada data penduduk 

Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. 

2. Aplikasi akan dibuat mengunakan pemrograman Java Desktop 

Standard Edition (J2SE). 

3. Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah 

metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). 

4. Kriteria yang digunakan penyebab meliputi penghasilan, 

penentu meliputi Pangan, sandang, papan dan pendukung 
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meliputi kesehatan, pendidikan, kekayaan, air bersih, listrik 

jiwa. 

5. Aplikasi akan menghasilkan rekomendasi program bantuan 

meliputi Bantuan Pengembangan Usaha bagi Keluarga Miskin 

Melalui Stimulan Modal Usaha (PEKM-BKK), Pendampingan 

Program Layanan bagi Keluarga Miskin(BKK) dan Subsidi PBB 

untuk Keluarga Miskin(BKK). 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang 

dapat mengolah data menjadi sebuah sistem pendukung 

keputusan yang dapat menentukan kelayakan bantuan bagi 

keluarga miskin di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta.  

 


