
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Program Pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan terutama untuk 

Rumah Tangga Miskin adalah Program beras  bersubsidi. Pendistribusian beras  

bersubsidi ditujukan untuk rumah tangga miskin yang kekurangan dalam hal pangan. 

Pada awalnya program pendistribusian beras  bersubsidi ini dilaksanakan karena 

terjadinya krisis moneter  yang terjadi pada tahun 1998 yang diakibatkan oleh 

pergantian pemerintahan yang diiringi dengan demonstrasi massa yang menyebabkan 

semakin terpuruknya perekonomian negara. Keterpurukan perekonomian tersebut 

sangat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang 

memiliki tingkat pendapatan  rendah. Program beras  bersubsidi bagi Rumah Tangga 

Miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah, pada awalnya diberi nama program 

Operasi Pasar Khusus (OPK) yang memiliki tujuan sama yaitu membantu 

memperkuat ketahanan pangan terutama bagi Rumah Tangga Miskin yang 

merupakan Program Darurat (Social Safety Net).  

Pada tahun 2002  rogram OPK diubah menjadi program beras miskin dan pada 

tahun 2008 berubah menjadi progam beras bersubsidi  untuk masyarakat 

berpendapatan Rendah atau lebih dikenal dengan nama Raskin yang diperluas 

fungsinya bukan hanya sebagai Program Darurat tetapi  sebagai Perlindungan Sosial 

Masyarakat yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.  Pelaksanaan program 

beras  bersubsidi ini melibatkan banyak pihak terkait, karena pendistribusian beras 

bersubsidi harus sampai keseluruh wilayah Indonesia. Secara umum program beras 
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bersubsidi yang dilaksanakan Pemerintah  bertujuan untuk meningkatkan dan 

membuka  akses pangan keluarga melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga 

penerima manfaat (Rumah Tangga Miskin) dengan jumlah yang telah ditentukan. 

Keberhasilan program beras bersubsidi dapat diukur berdasarkan 6 indikator yaitu; 

Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, tepat kualitas dan tepat 

Administrasi yang dikenal dengan istilah 6T. (kurniawan, 2018) 

Proses penyaluran raskin dimulai dari dinas sosial dikirim ke PSM Kelurahan 

terus ke ketua RT kemudian disalurkan ke masyarakat. Penyaluran beras tiap – tiap 

RT, untuk itu ketua RT yang harus menentukan berhak atau tidaknya keluarga untuk 

mendapatkan beras raskin.  Pengambilan keputusan untuk menentukan kriteria 

penerima beras yang sudah terjadi biasanya tidak mengacu pada kriteria-kriteria 

keluarga miskin. Penentuan kriteria-kriteria keluarga miskin diperlukan sebuah sistem 

informasi yang baik untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu adapun kriteria yang menjadi 

acuan dalam mengambil keputusan penyaluran raskin adalah penghasilan keluarga, 

pekerjaan, tempat tinggal, jumlah tanggungan dan aspek pangan,  dalam hal ini 

digunakan sistem pendukung keputusan (SPK). Salah satu desa yang mendapatkan 

bantuan dari pemerintah berupa Beras Miskin (Raskin) untuk keluarga miskin adalah 

di Kecamatan Kedamaian, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung keluarga 

yang mendapatkan bantuan beras miskin tersebut berdasarkan penentuan dari ketua 

RT di Kelurahan Kedamaian. Ketua RT harus mendata siapa-siapa saja yang berhak 

mendapatkan bantuan tersebut dilihat dari segi kondisi tiap-tiap keluarga. Terkadang 

ketua RT sulit menentukan apakah keluarga tersebut memang kurang mampu, tidak 
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mampu atau mampu. Bahkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam setiap penentuan 

penerima beras untuk keluarga miskin.(Ilyas, 2017) 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP ( 

Analytical Hierarchy Process ) yang merupakan salah satu teknik pengambilan 

keputusan untuk memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke 

dalam kelompok-kelompoknya (Saaty 1993). Pada hakekatnya AHP merupakan suatu 

model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal 

yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Keberhasilan AHP dalam sejumlah penelitian 

untuk mengatasi masalah transportasi seperti dalam Sari IC et al . (2016), Hardiyanto 

S et al . (2014), Ugboma et al . (2006), Vreeker et al. (2002), Lirn et al . (2003), 

Chang dan Yeh (2001), Poh dan Ang (1999), Tzeng dan Wang (1994), dan Frankel 

(1992).  Menurut Saaty, Analytical Hierarchy Process merupakan suatu proses untuk 

mengorganisasikan informasi dan judgment dalam memilih alternatif dengan 

menyederhanakansuatu persoalan yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka 

berfikir terorganisir, sehingga memungkinkan keputusan dapat diambil secara efektif 

atas suatu persoalan yang kompleks dan dipercepat proses pengambilan 

keputusannya.  (Dian Junita Arisusanty , Yandra Arkeman , Sri Rahardjo, Deni 

Achmad Soeboer, 2018) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang mendasari pembuatan skripsi ini adalah :  

1. Bagaimana data yang ada dapat terekam dengan baik? 

2. Bagaimana mengimplementasi sistem pendukung keputusan pemberian beras 

raskin menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)? 

3. Bagaimana hasil pengujian dari aplikasi SPK? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam sistem pendukung keputusan penerima raskin 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Hanya menentukan penerima raskin yang memenuhi syarat di Kelurahan 

Kedamaian, Kecamatan  Kedamaian, Bandar Lampung. 

2. Dalam penentuan penerima beras raskin terdapat beberapa keriteria Pekerjaan, 

tempat tinggal, penghasilan, tanggungan. 

3. Dalam penentuan penerima raskin di kecamatan kedamaian, Kelurahan 

Kedamaian, Bandar Lampung ini metode yang digunakan adalah Analytical 

Hierarchy Process (AHP). 

4. Sistem yang dikembangkan akan diterapkan pada sistem informasi berbasis 

web. 

5. Hasil dari aplikasi SPK ini berupa laporan penerima beras raskin. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pendukung keputusan 

penerima raskin di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung 

berbasis web yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam 
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penentuan masyarakat yang layak untuk menerima bantuan raskin di Kelurahan 

Kedamaian. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Memudahkan instansi terkait dalam menentukan penerima beras raskin di 

Kelurahan Kedamaian. 

2. Dapat mempermudah instansi terkait memberikan hasil laporan Penerimaan 

beras raskin yang dilakukan secara online. 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data, 

analisis, hasil penelitian dan pengujian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian, langkah-langkah 

yang dilakukan mulai dari studi literature, pengambilan data sampai analisa 

dan hasil akhir. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

 Tentang implementasi approach yang diterapkan terhadap rancangan yang di 

proposed. Berisi tentang rancangan berbasis web yang menjadi usulan 

penelitian. 
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BAB V HASIL DAN IMPLEMENTASI 

 Berisi tentang hasil dari aplikasi berbasis web yang sudah di implementasikan 

dalam bentuk program.  

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang kesimpulan dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


