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1              BAB I Pendahuluan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama yang menjadi 

perhatian pemerintah daerah, termasuk di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemiskinan adalah kondisi 

ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Jadi yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (Badan Pusat 

Statistik, 2020). 

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan 

kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. 

Pengukuran tingkat kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen 

tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi 

hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan 

kemiskinan antar daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan 

untuk memperbaiki kondisi mereka. 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin cenderung 

fluktuatif dari tahun ke tahun, yaitu ada sebanyak 95.990 jiwa (11,72 %) pada tahun 

2016, 95.280 jiwa (11,47 %) pada tahun 2017, 95.290 jiwa (11,32 %) pada tahun 

2018, dan 96.550 jiwa (11,33 %) pada tahun 2019. (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Banyuasin, 2020). Adapun penerima bantuan sosial beras sejahtera 

(rastra) di Kecamatan Talang Kelapa tahun 2019 ada sebanyak 4.439 jiwa. Jumlah 

ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain di 

Kabupaten Banyuasin, diantaranya Kecamatan Rantau Bayur hanya mencapai 

3.738 jiwa, Betung 1.962 jiwa, Suak Tapeh 717 jiwa, Pulau Rimau 1.342 jiwa, Selat 

Penuguan 2.041 jiwa, Tungkal Ilir 1.062 jiwa, Banyuasin III 2.413 jiwa, Sembawa 
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669 jiwa, Tanjung Lago 2.507 jiwa, Banyuasin I 3.679 jiwa, Air Kumbang 1.908 

jiwa, Rambutan 2.231 jiwa, Muara Padang 2.457 jiwa, Muara Sugihan 2.084 jiwa, 

Makarti Jaya 1.392 jiwa, Banyuasin II 2.058 jiwa, Karang Agung Ilir 799 jiwa, Air 

Saleh 2.617 jiwa, Muara Telang 3.628 jiwa, dan Sumber Marga Telang hanya 2.872 

jiwa. (Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, 2019: 1). 

Berbagai program dan bantuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) pun telah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk kantor Kecamatan Talang Kelapa 

yang mendapatkan kesempatan untuk mengelola beberapa program dan bantuan 

tersebut. Namun, niat baik pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini masih 

dinilai belum efektif dan efisien. Penyebabnya diidentifikasi karena adanya 

kekeliruan yang disebabkan ketidaksesuaian dalam penentuan kategori rumah 

tangga miskin pada saat pendataan serta terdapat kerumitan dalam pengolahan data 

yang ada. 

Kekeliruan dan kerumitan tersebut muncul karena besarnya jumlah penduduk 

miskin yang ada di Kecamatan Talang Kelapa. Pada tahun 2019, ada sebanyak 

8.677 jiwa dalam kategori penduduk miskin, yang didalamnya terdiri dari beberapa 

Kelurahan dan Desa, diantaranya yaitu Air Batu sebanyak 628 jiwa, Sukamoro 737 

jiwa, Sukajadi 1.604 jiwa, Pangkalan Benteng 202 jiwa, Gasing 373 jiwa, Kenten 

1.224 jiwa, Sungai Rengit 532 jiwa, Talang Buluh 226 jiwa, Tanah Mas 1.066 jiwa, 

Kenten Laut 1.383 jiwa, Talang Keramat 367 jiwa, dan Sungai Rengit Murni 

sebanyak 335 jiwa. (Kecamatan Talang Kelapa, 2019: 1). 

Dari jumlah penduduk miskin yang ada ini, Camat harus mempertimbangkan 

beberapa kriteria diantaranya status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis 

lantai, jenis dinding, jenis atap, jumlah kamar tidur, luas lantai, sumber air minum, 

cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar memasak, 

penggunaan fasilitas tempat buang air besar, dan tempat pembuangan tinja. (Dinas 

Sosial Kabupaten Banyuasin). Nilai dari setiap kriteria tersebut akan digunakan 

untuk menentukan tingkat kemiskinan penduduk yang menjadi prioritas utama 

dalam menerima bantuan dari pemerintah. 
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Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan 

membuat aplikasi menggunakan model clustering untuk mendapatkan klaster-

klaster kemiskinan dengan menganalisa atribut yang berpengaruh maupun tidak. 

Aplikasi ini nantinya dapat membantu pegawai kecamatan untuk menentukan 

tingkat kemiskinan penduduk dengan kategori hampir miskin, miskin, dan sangat 

miskin melalui data real penduduk yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Banyuasin. Upaya tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan salah satu 

metode dalam fungsi data mining, yaitu menggunakan Algoritma K-Means yang 

dapat mengelompokkan data secara akurat sesuai dengan tingkat kemiripan dari 

karakteristik datanya, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan 

menghasilkan keputusan yang adil dalam penentuan tingkat kemiskinan penduduk. 

Dan berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul ”Implementasi 

Data Mining dalam Penentuan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Algoritma 

K-Means (Studi Kasus : Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana menerapkan metode algoritma K-Means dalam menentukan 

tingkat kemiskinan penduduk di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, 

Provinsi Sumatera Selatan?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak menyimpang dari 

rumusan masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Talang 

Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Konten sistem berupa penginputan data penduduk miskin dan data indikator 

yang akan digunakaan untuk perhitungan penentuan tingkat kemiskinan. 

3. Tingkat kemiskinan penduduk yang ditetapkan yaitu hampir miskin, miskin 

dan sangat miskin. 
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4. Pemecahan masalah menggunakan metode Algoritma K-Means, sedangkan 

pengembangan sistem menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :  

1. Merancang dan membangun sistem penentuan tingkat kemiskinan penduduk di 

Kecamatan Talang Kelapa dengan menerapkan Algoritma K-Means. 

2. Menyediakan basis data kemiskinan penduduk yang akurat dan efisien. 

3. Untuk membantu pegawai mengetahui tingkat kemiskinan penduduk dalam 

penyusunan program pengentasan kemiskinan. 

 

1.4.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah :  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah dalam 

menentukan tingkat kemiskinan penduduk yang ada di Kecamatan Talang 

Kelapa. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi waktu serta tenaga dalam melihat 

kembali data kemiskinan penduduk. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dasar dalam pengambilan 

kebijakan yang berhubungan dengan program pemberian bantuan sosial. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini memuat pemaparan materi yang dikelompokan menjadi lima 

bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang berisikan 

pemikiran dan kebutuhan yang menjadi alasan ide dari topik tugas    

akhir. 
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BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang 

diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar / umum dan teori-teori khusus. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan instansi penelitian, metode yang akan 

digunakan, teknik pengumpulan data serta menguraikan konsep 

perangkat lunak yang akan dibuat.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan spesifikasi dan rancangan perangkat lunak 

yang akan dibuat dan mendeskripsikan perangkat lunak yang akan 

dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan beberapa simpulan dari pembahasan masalah 

pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bisa bermanfaat 

bagi penyusun. 

 

 


