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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat kecenderungan berupa meningkatnya persepsi 

masyarakat yang melihat adanya hubungan tidak searah antara keberhasilan perkembangan 

ekonomi dengan unsur pemerataan.  Artinya bahwa dampak tidak langsung dari aktivitas 

pembangunan yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan telah mengakibatkan terjadinya 

kesenjangan  sosial atau dapat dikatakan terjadinya kemiskinan secara tidak disengaja.  Masalah 

kemiskinan apabila tidak ditanggulangi akan menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai 

kegiatan antara lain dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan kerusakan lingkungan (Bhimo 

Rizki, 2007).Kemiskinan merupakan hal yang sangat mempengaruhi perkembangan sebuah 

Negara.Dalam usaha menangani kemiskinan dan kerawanan pangan, pemerintah telah berupaya 

menanggulanginya.Masalah ini telah menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu 

dilakukan secara terpadu yang melibatkan ditingkat sektor baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah.Program raskin (Masyarakat Miskin) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk 

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan 

pangan pokok dalam bentuk beras. 

Ana Ni’matul Khasanah(2012) dalam laporan PKL yang berjudul “Perancangan sistem 

Sistem Informasi Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin(Raskin) di Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus” membahas tentangproses pencatatan penerima raskin, proses pengelolaan 

beras raskin, laporan data penerima, laporan pengelolaan beras raskin. 

Pada penelitian ini peneliti mencoba merancang sistem informasi geografis pendistribusian 

beras untuk rakyat miskin dikabupaten Kudus yang nantinya dapat digunakan untuk membangun 

aplikasi pengelolaan pendistribusian beras untuk rakyat miskin, yang diharapkan program raskin 

nantinya tempat sasaran serta dapat dikelola dengan baik dan penyebarannya dapat dipantau. 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai pemaparan latar belakang penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimana menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi geografis 

pendistribusianberas untuk keluarga miskin(Raskin) di Kabupaten Kudus. 
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1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancangSistem Informasi Geografis Pendistribusian 

Beras Untuk Keluarga Miskin(Raskin) di Kabupaten Kudusyang yang nantinya dapat digunakan 

sebagai acuan dalam membangun aplikasi SIG pendistribusian beras untuk rakyat miskin, yang 

diharapkan dengan adanya program itu nantinya pendistribusian raskin tempat sasaran serta 

dapat dikelola dengan baik dan penyebarannya dapat dipantau. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diharapkan dalam penelitian  ini adalah : 

1. Bagi tim peneliti 

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai bagian dari tugas staf pengajar 

Universitas Muria Kudus  

b. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi tim peneliti mengenai sistem informasi 

geografis, sehingga ilmu yang diperoleh dapat ditularkan kepada mahasiswa sebagai 

contoh kongkret sistem informasi geografis 

2. Bagi Akademis 

Untuk menambah referensi, khususnya referensi di bidang teknologi informasi. 

 
Hasil dari analisa dan perancangan sistem ini yang nantinya akan dikembangkan menjadi 

sebuah sistem informasi geografis pendistribusianberas untuk keluarga miskin(Raskin) di 

Kabupaten Kudus yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Kudus dalam 

pendistribusian raskin agar tempat sasaran serta dapat dikelola dengan baik serta penyebarannya 

dapat dipantau. 

 


