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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan wadah bersinergi 

yang representatif, mengakar dan dipercaya oleh pihak luar. BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) merupakan pimpinan kolektif yang dipilih 

berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur kemanusian dan prinsip-prinsip 

kemasyarakatan. Sebagai sebuah lembaga, BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) adalah milik masyarakat Kelurahan/Kelurahan, sehingga seluruh 

warga berhak untuk terlibat dalam program yang dimotori oleh BKM mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan, pengawasan/monitoring dan 

evaluasi. Atas dasar itulah harus muncul sebagai suatu kebutuhan masyarakat 

maupun anggota BKM untuk dapat mereview kembali kelembagaan BKM secara 

berkala sehinga apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya dalam 

penanggulangan kemiskinan dapat terwujud.[5] 

Dalam menentukan siapa yang berhak dibantu ini memerlukan semua data 

warga yang ada di wilayah tersebut untuk menentukan siapa yang berhak di 

bantu. Dan dari data tersebut kita bisa mengetahui keadaan warga yang ada di 

wilayah tersebut. 

Untuk menentukan siapa yang berhak dibantu para anggota BKM hanya 

menentukan dengan cara manual. Oleh sebab itu dibuat suatu aplikasi yang bisa 

menetukan siapa yang berhak di bantu dengan cuma  menginputkan data dari 

warga tersebut tanpa menggunakan cara manual lagi. 

Kriteria dalam penanggulangan kemiskinan sesuai pesepsi berdasarkan 

pada kehidupan sehari – hari dan penghasilan dari warga tersebut. Untuk 

mengukur keadaan sosial warga tersebut yaitu berdasarkan jumlah tanggungan, 

penghasilan per Hari, pekerjaan dan kemampuan berobat. Kemudian data dari 

kategori yang diatas akan menjadi masukan dalam pengkriteriaan Analisis 

menggunakan Analitycal Hierarchy Process (AHP). 
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AHP  merupakan  suatu  model  pendukung  keputusan  yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan  

menguraikan  masalah  multi  faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks  

menjadi  suatu  hirarki,  menurut  Saaty  (1993),  hirarki didefinisikan  sebagai 

suatu representasi  dari  sebuah  permasalahan yang kompleksdalamsuatu struktur 

multi  level dimana  level pertama adalah  tujuan,  yang  diikuti level  faktor,  

kriteria,  sub  kriteria,  dan seterusnya  ke  bawah  hingga  level  terakhir  dari 

alternatif.   Dengan hirarki,  suatu  masalah  yang  kompleks  dapat  diuraikan  ke  

dalam kelompok-kelompoknya  yang  kemudian  diatur menjadi  suatu  bentuk 

hirarki  sehingga  permasalahan  akan  tampak  lebih  terstruktur  dan  

sistematis.[1] 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Analitycal Hierarchy 

Process (AHP)  pada sistem pendukung keputusan untuk membantu 

proses menganalisa  data  kemiskinan? 

2) Bagaimana implementasi algoritma Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

di dalam pemrograman Java? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam tugas akhir ini perlu dilakukan untuk mencegah 

melebarnya topik permasalahan. Batasan yang ditentukan adalah : 

1. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis 

desktop. 

2. Pembobotan krireria di dalam aplikasi hanya sebatas pada jumlah 

tanggungan, penghasilan per Hari, pekerjaan dan kemampuan berobat. 

3. Pengolahan data kemiskinan hanya sebatas pada anggota BKM Kelurahan 

Pohjentrek. 
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1.4 Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah: 

1. Membangun perangkat lunak yang dapat membantu menentukan warga 

yang berhak di beri bantuan oleh BKM. 

2. Mengimplementasikan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk 

menganalisis data kemiskinan dari input user 

3. Mempercepat proses penentuan warga yang berhak di bantu. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mencari literatur yang berhubungan dengan algoritma Analitycal 

Hierarchy Process (AHP) dan Java programming. Sumber literatur tersebut 

dapat berupa buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan kebutuhan 

peneiti. Sedangkan data yang dibutuhkan, peneliti mendapatkannya dari 

DESA ATAU KELURAHAN POHJENTREK. 

2. Desain Sistem 

 Melakukan perancangan sistem aplikasi pemilihan pemain dengan 

membuat desain tampilan awal antar muka menggunakan UML Diagram, 

seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class 

Diagram, dan Design Input and Output. 

3. Implementasi 

 Membangun aplikasi perangkat lunak dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan metode yang digunakan adalah algoritma Analitycal 

Hierarchy Process (AHP). Selain itu, sistem ini menggunakan MySQL 

sebagai Database Management System untuk penyimpanan data seleksi 

pemain. Dan juga menggunakan MySQL sebagai database untuk 

penyimpanan datanya. 

4. Deployment dan Uji Coba 

  Untuk pengujian sistem aplikasi,  meliputi tingkat akurasi  dan kecepatan 

komputasi dalam  klasifikasi satu data sampel. Apabila terjadi error pada 

program ini, maka akan segera di lakukan perbaikan. Data sampel yang 
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dimasukkan akan dihitung tingkat akurasinya. Tingkat akurasi di lihat dari 

perbandingan antara variabel data sampel dengan variabel data test, 

sehingga akan di dapat tingkat akurasi.  

5. Pembuatan Laporan 

 Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan tugas akhir. 

Laporan ini berisi hasil analisa penelitian dan tahapan dalam pembuatan 

aplikasi. 

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penyelesaian masalah, dan 

sistemtika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian dan pembuatan aplikasi. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisa sistem, perancangan object 

oriented (UML Diagram) penentuan pemilihan pemain, 

perancangan arsitektural (Arsitecture Design) perancangan data, 

dan perancangan input-output. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang kebutuhan perangkat lunak serta  

perangkat keras sistem. Dan cara untuk mengimplementasikan 

sistem dan pengujian terhadap sistem yang dibuat. Uji coba 

dilakukan dengan membandingkan hasil dari analisa sistem 

aplikasi menggunakan Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

dengan data analisa seleksi pemain. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 
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masalah. Dan juga berisi saran yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem dan penelitian ke arah yang lebih baik. 

 

 

 


