
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian 

seluruh Negara termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi hampir 

270.054.853 jiwa pada tahun 2018, selain itu Indonesia juga memiliki 

sumber daya alam yang melimpah, namun pada kenyataanya Indonesia tidak 

luput dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan 

menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam 

melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin 

(Ardianti, dkk 2017). 

Upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan cara 

pemerintah menggali informasi terlebih dahulu agar dapat mengetahui apa 

saja yang menimbulkan kemiskinan dan tingkat kemiskinan pada suatu 

daerah. Pengetahuan tingkat kemiskinan dalam suatu daerah sangat penting 

dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengambil langkah untuk 

menyikapi kemiskinan di negara ini (Ardianti, dkk 2017). 

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan yaitu Pemerintah Indonesia telah meluncurkan 

program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan salah satu program 

percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan 

social dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah 

tangga sangat miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia, khususnya didalam bidang kesehatan dan pendidikan 

(Ardianti, dkk 2017). 

Bantuan yang akan diberi kepada penerima PKH bersumber dari 

APBN dan untuk memudahkan proses pelaksanaan pada Kabupaten Kota 
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diperlukanya bantuan dari APBD sehingga dapat melancarkan kegiatan dan 

Pelaksanaan proses PKH. Pelaksanaan PKH sampai tahun 2018 diharapkan 

menjadi sebuah upaya pengurangan kemiskinan yang mana PKH tidak hanya 

memberikan manfaat kepada masyarakat penerimanya saja, melainkan dapat 

merubah pola hidup dan perilaku yang berhubungan dengan pendidikan dan 

perbaikan kesehatan kepada masyarakat wilayah tempat dilaksanakannya 

PKH. Dalam pelaksanaannya keluarga penerima dana PKH akan 

mendapatkan bantuan maksimal waktu enam tahun kualitas hidupnya. 

Proses menentukan penerimaan bantuan PKH berdasarkan basis data 

terpadu program penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau bahwa yang berhak menerima bantuan PKH adalah keluarga 

dengan status sosial ekonomi 10% terendah. Namun, dalam penerapanya 

petugas desa yang melakukan survey kepala keluarga masih menggunakan 

cara yang manual, yaitu dengan mendatangi setiap kepala keluarga dan 

mencatat satu persatu kriteria yang dibutuhkan oleh petugas. Data tersebut 

bisa juga dimanipulasi data oleh pihak mereka yang tidak bertanggung 

jawab. Maka dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat mengklasifikasi PKH 

dengan cepat. 

Maka yang harus dilakukan agar dapat mengetahui pengklasifikasian 

bantuan PKH yang berhak maupun yang tidak berhak menerima maka 

dimanfaatkanlah teknologi informasi. Salah satunya teknologi informasi 

yang akan digunakan adalah Jaringan Syaraf Tiruan. 

Jaringan syaraf tiruan (JST), telah banyak dimanfaatkan untuk 

melakukan klasifikasi. Salah satu penlitian yang telah dilakukan oleh (Patra, 

Bichitrananda, 2016) yaitu “Neural Techniques For Improving The 

Classification Accuracy Of Microarray Data Set Using Rought Set Feature 

Selection Method”. Pada penelitian ini peneliti mencoba menguji performa 

dari metode klasifikasi dalam meningkatkan akurasi pada empat buah 

metode pembelajaran yaitu Learning Vector Quantisation  (LVQ) – LVQ1, 

LVQ3, OLVQ1 dan Self Organizing Map. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan metode 
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Self Organizing Map dan LVQ, bahwa algoritma LVQ menujukan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan algoritma Self Organizing Map dan dari 

ketiga metode variasi LVQ, metode LVQ3 adalah metode yang terbaik dan 

memiliki pengaruh positif dalam melakukan proses klasifikasi dengan 

akurasi mencapai 87,5% hingga 98%. 

Penelitian terkait lainnya yang telah dilakukan oleh (Budianita, 

2013), yaitu “Penerapan Learning vector Quantization (LVQ) untuk 

klasifikasi status gizi anak”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

buah metode LVQ yaitu LVQ1 dan LVQ3 yang mendapatkan hasil rata-rata 

akurasi LVQ3 mencapai 95.2% dimana nilai rata-rata akurasi LVQ1 hanya 

mendapatkan akurasi sebesar 88%. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode jaringan syaraf tiruan LVQ3 untuk mengklasifikasi 

penerima bantuan PKH. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat 

membantu instansi yang terkait yaitu dinas sosial dalam mengklasifikasi atau 

menentukan penerima bantuan PKH. Berdasarkan beberapa hal yang telah 

dijelaskan diatas maka tugas akhir ini diberi judul “Klasifikasi Penentuan 

Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode 

Learning Vector Quantitation (LVQ)3”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu  

mengimplementasikan metode Learning Vector Quantization (LVQ)3 untuk 

menentukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) . 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Data yang akan dipakai hanya dari basis data terpadu program penanganan 

fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar Riau tahun 2018. 

2. Parameter yang digunakan ada 35 yaitu rumah tangga memiliki Aset 

bergerak, rumah tangga memiliki Aset tidak bergerak, status penguasaan 
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bangunan, tempat tinggal ditempati, jenis lantai terluas, luas lantai, jenis 

dinding terluas, kondisi dinding, bahan bakar untuk memasak, sumber 

penerangan utama/daya terpasang, jenis atap, dan kondisi atap. 

3. Jumlah data awal yang digunakan yaitu 65034 data. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah bagaimana membuat dan 

menginlementasikan model pembelajaran jaringan syaraf tiruan yang 

menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) 3 untuk menentukan 

penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika pada penulisan ini terdapat beberapa pokok permasalahan 

yang akan diuraikan dalam beberapa BAB berikut ini : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam BAB ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, 

penelitian yang terkait, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, serta sistematika penulisan penelitan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori yang akan digunakan pada penelitian ini, 

seperti studi pustaka yang berhubungan metode-metode untuk 

mendasari pelaksanaan pada penelitian ini. 

BAB III          METODOLOGI PENELITIAN 

Pada BAB ini membahas tentang metodologi dan tahap-tahap 

dalam melakukan pengerjaan penelitian, seperti pengumpulan data, 

analisa kebutuhan sistem, perancangan perangkat lunak, 

implementasi, pengujian sistem dan waktu penelitian, serta 

memberikan kesimpulan dan saran. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang Analisa permasalahan pada penelitian dan 

perancangan yang didasari Analisa yang dilakukan sebelumnya.  
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BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada BAB ini memberikan penjelasan tentang pengujian dari 

sistem yang telah dirancang beserta kesimpulan yang dapat diambil 

dari pengujian sistem tersebut. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada BAB ini membahas tentang kesimpulan dalam penelitian 

yang dilakukan dan juga saran yang dimaksudkan agar dapat 

dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 


