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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zaman globalisasi saat ini pembangunan nasional sudah semakin 

ditingkatan. Hambatan salah satu pembangunan nasional ini yakni kemiskinan 

yang sampai sekarang belum bisa diberantas secara tuntas. Masalah 

kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk 

mendukung Strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data 

kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.  

Pengukuran Kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi 

instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam menfokuskan perhatian 

pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan 

membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target 

penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Program 

Pemerintah Desa yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan salah 

satunya adalah Bantuan Dana Pemugaran Rumah untuk Masyarakat Miskin 

yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Proses pemilihan calon 

penerima bantuan dana pemugaran rumah yang dilakukan secara manual 

memiliki beberapa kelemahan sehingga menimbulkan beberapa persoalan, 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Proses pengolahan data pemilihan yang memakan waktu lama, sehingga 

mempengaruhi pemerintah desa memberikan penilaian dalam menentukan 

masyarakat miskin yang berhak menerima dana bantuan pembugaran 

rumah. 

2. Memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses pengolahan data-data yang 

digunakan dalam proses pemilihan calon penerima dana bantuan 

pemugaran rumah. 

Pemilihan calon penerima dana bantuan ini menggunakan beberapa 

kriteria yang nantinya akan dinilai. Perumusan kriteria–kriteria tersebut 

dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kriteria-kriteria tersebut memiliki intensitas 

kepentingan (bobot) yang berbeda. Pemerintah Desa telah menetapkan 

komponen-komponen atau kriteria-kriteria yang akan dinilai pada pemilihan 

calon penerima dana bantuan ini. Kriteria-kriteria tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1, sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria yang Digunakan dalam Pemilihan 

No. Kriteria Bobot 

1. Umur   0,8 

2. Kondisi Rumah 0,75 

3. Luas Tanah 0,5 

4. Penghasilan 0,25 

5. Pekerjaan 0,25 

6. Jumlah Tanggungan 0,2 

 

Proses pemilihan calon penerima dana bantuan pemugaran rumah 

merupakan permasalahan yang melibatkan banyak kriteria yang akan dinilai, 

sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan sistem pendukung keputusan agar 

mempermudah bagi pengambil keputusan untuk menentukan alternatif yang 

dipilih. 
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Sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer dianggap 

bersifat interaktif. Sistem pendukung keputusan pemilihan calon penerima 

dana bantuan pemugaran rumah yang berbasis komputer dapat membantu kita 

dalam menentukan alternatif pemilihan calon penerima dana bantuan 

pemugaran rumah. 

Salah satu metode sistem pendukung keputusan adalah Simple Additive 

Weighting (SAW). Metode ini telah dilakukan dalam sistem pendukung 

keputusan pemilihan perusahaan asuransi (Attaufiq, 2015) dan terbukti efektif. 

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kriteria 

dalam pemilihan calon penerima dana bantuan pemugaran rumah memiliki 

tingkat kepentingan dan bobotnya bersifat benefit dan cost,  maka  dalam 

penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan 

calon penerima dana bantuan pemugaran rumah yang berbasis komputer 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarakan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada 

suatu sistem terkomputerisasi sebagai metode perhitungan pemilihan calon 

penerima dana bantuan.  
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2. Bagaimana membuat aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat 

membantu penganbilan keputusan untuk memilih calon penerima dana 

bantuan pemugaran rumah di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan 

Kabupaten Cilacap. 

 

C. Batasan Permasalahan 

Batasan masalah agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan 

mencapai sasaran dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Sistem ini hanya membahas rekomendasi pemilihan calon penerima dana 

bantuan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan yaitu umur, 

pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, luas tanah, dan kondisi 

rumah. 

2. Sistem ini hanya berlaku pada ruang lingkup intern panitia pemilihan 

calon penerima dana bantuan pemugaran rumah di Desa Cinyawang 

Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. 
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