
Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2009; Bali, November 14, 2009  KNS&I09-027 

 151 

PENERAPAN LOGIKA FUZZY UNTUK MEMPERBAIKI PENYUSUNAN 
RANGKING WILAYAH MISKIN 

 
Sholeh Hadi Setyawan 
University of Surabaya 

sholeh@ubaya.ac.id 
 

ABSTRACT 
Programs for eliminating poverty need to correctly identify area in-need. This needs to be done since the resources to be 
employed can not cover all the poverty areas. For this reason, a method for developing area ranking is needed. The 
common method used to identify is by conducting survey in regards to related indicators to families in all areas. Based on 
the survey data, the poverty index of each area can be calculated. The currently used method cannot accommodate the 
effect of indicators on the grey area of categories. For this reason, some areas that need to be supported are out of 
implementation range. In this paper, by employing fuzzy logic, this effect can be accommodated through fuzzy 
membership function that can provide values between 0 and 1. The results show that fuzzy logic can provide a better 
ranking and is more applicable to the area. Here, the index calculation is obtained based on the indicators collected by 
BKKBN.  
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1. Pendahuluan 
Permasalahan kemiskinan adalah salah satu target penting bagi pembangunan di Indonesia. Setelah terjadinya krisis 
ekonomi, maka permasalahan kemiskinan menjadi semakin disorot, karena angka kemiskinan dapat bertambah dengan 
adanya krisis ekonomi akibat naiknya angka pengangguran. Banyak lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swadaya 
masyarakat yang dibangun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, namun pada penerapan di lapangan, seringkali 
terbentur permasalahan data dan informasi yang kurang akurat, sehingga dikhawatirkan program-programnya menjadi 
kurang efektif bahkan salah sasaran[3]. Penyedia data dan informasi terbesar yang terkait data kemiskinan adalah Biro 
Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari kedua sumber tersebut, dapat 
diolah informasi yang bisa digunakan sebagai sumber penyusunan target-target program kemiskinan. 
 
Meskipun kemiskinan adalah target utama program-program banyak lembaga, tetapi tidak semua masyarakat miskin bisa 
dijangkau oleh program-program tersebut. Terbatasnya sumber daya dan dana mengakibatkan diperlukan adanya skala 
prioritas pemilihan wilayah sasaran. Untuk itu diperlukan adanya penyusunan ranking wilayah miskin untuk menentukan 
target-target program pemberantasan kemiskinan. Penyusunan ranking yang akurat tidak hanya berdampak pada 
efektifitas program, tetapi juga dapat mendorong adanya efek domino kemajuan ekonomi yang juga bisa mendorong 
pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya. 

Logika Fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Di mana 
logika klasik (crisp) menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary (0 atau 1, hitam atau putih, 
ya atau tidak). Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika Fuzzy memungkinkan 
nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak 
pasti seperti "sedikit", "lumayan", dan "sangat". Logika ini diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas 
California, Berkeley pada tahun 1965. Logika fuzzy telah digunakan pada bidang-bidang seperti  taksonomi, topologi, 
linguistik, teori automata, teori pengendalian, psikologi, pattern recognition, pengobatan, hukum, decision analysis, 
system theory and information retrieval. Pendekatan fuzzy memiliki kelebihan pada hasil yang terkait dengan sifat 
kognitif manusia, khususnya pada situasi yang melibatkan pembentukan konsep, pengenalan pola, dan pengambilan 
keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti atau tidak jelas[5]. Dengan kelebihan tersebut, maka diharapkan penerapan 
logika fuzzy pada penentuan prioritas penanganan wilayah miskin menjadi lebih baik dibandingkan dengan logika klasik. 
 
2. Kajian Pustaka 
INDIKATOR KEMISKINAN 
Sayogyo[4] menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan, melalui pembedaan  
tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan  perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya 
mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat 
miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun. Sedangkan 
Biro Pusat Statistik (BPS) menetapkan Garis Kemiskinan (GK) untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga 
miskin. GK didapatkan dari hasil survey modul konsumsi Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang ditetapkan 
dalam rupiah per orang per bulan. Dengan demikian GK ditetapkan setiap tiga tahun sekali baik untuk tingkat nasional 
maupun tingkat provinsi. Sebagai contoh kasus, GK Propinsi Kalimantan Timur tahun 1999 untuk daerah perkotaan 
adalah Rp. 99.286 per orang per bulan. Artinya penduduk yang nilai pengeluaran di bawah GK maka dikategorikan 
sebagai penduduk miskin. Susenas dapat menilai tingkat kemiskinan hanya sampai dengan provinsi. Untuk level yang 
lebih rinci, diperlukan metode yang lain[1]. 
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Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 
(empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika 
(2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu: 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang /minyak tanah. 
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha,buruh tani, nelayan, buruh 

bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000 per bulan. 
13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non 

kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 
 
Dari 14 kriteria tersebut, maka BKKBN membuat 4 kategori kemiskinan suatu keluarga: 
1. Kategori Keluarga Tidak Miskin bila hanya memenuhi 0-3 indikator, 
2. Kategori Keluarga Hampir Miskin yaitu bila memenuhi 4-8 indikator,  
3. Kategori Keluarga Miskin yaitu bila memenuhi 9-12 indikator,  
4. Kategori Keluarga Sangat Miskin yaitu bila memenuhi 13-14 indikator. 
 
Untuk menyusun ranking wilayah miskin yang berhak mendapatkan bantuan pada program tertentu, maka dihitung 
berdasarkan jumlah terbanyak untuk kategori-kategori di atas. Pada saat ini, proses penyusunan ranking dilakukan 
dengan metode klasik/crisp/non-fuzzy, dimana dihitung jumlah keluarga yang memenuhi kategori tertentu, misalnya 
kategori keluarga sangat miskin dalam suatu wilayah. Lalu wilayah yang jumlahnya terbanyak akan menduduki ranking 
teratas, disusul oleh wilayah lain yang terbanyak kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika digambarkan fungsi 
keanggotaannya, maka keempat kategori di atas dapat digambarkan sebagai terlihat pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Fungsi Keanggotaan Crisp Kategori Keluarga Miskin  
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LOGIKA FUZZY 
Himpunan Crisp A didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Jika a > A, maka nilai yang berhubungan 

dengan a adalah 1. Namun, jika a < A, maka nilai yang berhubungan dengan a adalah 0. Notasi A = {x | P(x)} 
menunjukkan bahwa A berisi item x dengan P (x) benar. Jika XA merupakan fungsi karakteristik A dan properti P, dapat 
dikatakan bahwa P(x) benar, jika dan hanya jika XA(x) = 1. 
 
Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi 
tersebut akan mencakup bilangan real pada interval [0,1]. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item tidak 
hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang 
terletak antara benar dan salah. Pada himpunan fuzzy nilai keanggotaannya pada rentang antara 0 sampai 1. Apabila x 
memiliki nilai keanggotaan fuzzy µA[x] = 0, berarti x tidak menjadi anggota himpunan A, juga apabila x memiliki nilai 
keanggotaan fuzzy µA[x] = 1 berarti x menjadi anggota penuh pada himpunan A. Istilah fuzzy logic memiliki berbagai 
arti. Salah satu arti fuzzy logic adalah perluasan crisp logic, sehingga dapat mempunyai nilai antara 0 sampai 1.   
 
3. Metodologi 
Penentuan ranking wilayah miskin umumnya dilakukan untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan menerima 
program-program tertentu, misalnya BLT. Ranking dilakukan antara lain dengan maksud untuk menentukan besarnya 
porsi bantuan jika penanganan per daerah tidak homogen, atau menentukan daerah mana saja yang akan diberi bantuan 
karena  tidak semua daerah dilibatkan, akibat keterbatasan sumber daya.  
 
Dengan menggunakan logika crisp, maka proses ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah keluarga yang memenuhi 
kriteria yang diinginkan. Hasil perhitungan bisa digunakan langsung sebagai hasil akhir, atau dihitung prosentasenya 
terhadap seluruh populasi di daerah tersebut. Formulasinya adalah sebagai berikut: 

 
 RAw,i =   ∑ K w,I (1) 
 
 RRw,i =   ∑ K w,i  / P w (2) 

 
Dimana :    RAw,i =  index ranking absolut dengan kategori  i  pada wilayah w 
 
  RRw,i =  index ranking relatif dengan kategori  i  pada wilayah w 
 
  Kw,i = hasil fungsi keanggotaan kategori  i  pada tiap keluarga 
 
  Pw =  jumlah keluarga seluruhnya pada wilayah w 
 

 
Gambar 2. Fungsi Keanggotaan Fuzzy Kategori Keluarga Miskin  
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Penggunaan fungsi keanggotaan crisp untuk menentukan index tersebut dapat memiliki kekurangan yaitu tidak dapat 
mengakomodasi keberadaan keluarga-keluarga yang jumlah indikatornya mendekati ambang batas kategori, ada dan 
tidaknya keluarga seperti ini tidak mempengaruhi penyusunan ranking. Tanpa adanya metode pemilihan tambahan, 
penyusunan ranking dapat mengakibatkan kurang tepatnya sasaran program pengentasan kemiskinan. Dengan 
menerapkan fungsi keanggotaan fuzzy sebagaimana terlihat pada Gambar 2, diharapkan keberadaan keluarga-keluarga 
yang memiliki jumlah indikator pada kategori yang bersebelahan juga dapat memberikan pengaruh pada penyusunan 
index. Pendekatan ini secara kognitif semestinya lebih sesuai dengan kebutuhan, dibandingkan dengan menggunakan 
metode crisp.   
 
4. Keluaran 
Sebagai contoh, dapat digunakan data sampel sebagaimana terlihat pada Tabel 1 untuk sampel 4 desa dengan jumlah 
populasi keluarga miskin yang sama. Hasil penghitungan index ranking berdasarkan metode crisp yang dipakai oleh 
BKKBN saat ini adalah seperti terlihat pada Tabel 2 kolom TM, M, HM, dan SM. sedangkan jika menggunakan logika 
fuzzy, hasilnya adalah sebagaimana pada pada kolom TMF, MF, HMF, dan SMF.  
 

Tabel 1. Data Sampel Jumlah Keluarga Miskin Per Indikator 
DESA I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14

A 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 5 1 4
B 0 0 0 1 1 0 0 1 5 3 2 2 3 2

C 0 1 1 1 1 2 3 3 8 0 0 0 0 0

D 0 0 0 1 1 1 1 8 1 1 0 6 0 0  
 

Tabel 2. Hasil Penyusunan Indeks Ranking 
DESA TM HM M SM TMF HMF MF SMF

A 0 3 12 5 0 4 13 7.5
B 0 3 12 5 0.5 5.5 14 6

C 2 10 8 0 2.5 14.5 9.5 0

D 0 12 8 0 0.5 12.5 12 3  
 

Desa A dan Desa B memiliki sebaran indikator kemiskinan yang mirip, bedanya terletak pada kolom I9 hingga I12. 
Sebaran di Desa A lebih condong berat di kolom kanan, sedangkan Desa B lebih condong lebih banyak di kolom-kolom 
kiri. Menurut penyusunan ranking yang ada saat ini, keduanya memiliki indeks ranking untuk Sangat Miskin yang sama, 
yaitu angka 5, dan memiliki indeks ranking yang juga sama untuk kategori Miskin yaitu 12.  Secara logika, harusnya 
Desa A lebih didahulukan kepentingannya untuk program pengentasan kemiskinan dibandingkan Desa B, karena jumlah 
keluarga miskin yang jumlah indikatornya lebih banyak ada di Desa A dibanding Desa B. Jika menggunakan logika 
fuzzy, didapatkan indeks ranking Desa A untuk kategori Sangat Miskin yang lebih besar yaitu 7.5 dibandingkan angka 6 
untuk Desa B. Di sini terlihat pada penggunaan logika fuzzy memberikan hasil yang lebih baik dibanding metode yang 
ada saat ini. 
 
Desa C dan Desa D adalah dua desa yang tidak memiliki penduduk dengan jumlah indikator 13 dan 14, karenanya 
keduanya mendapatkan indeks 0 untuk kategori sangat miskin. Tetapi Desa D memiliki jumlah penduduk dengan jumlah 
indikator 12 yang lebih besar, yaitu 6 orang. Jika ada suatu program pengentasan kemiskinan yang hanya ditujukan untuk 
kategori Sangat Miskin, maka Desa C dan D tidak akan dilibatkan. Tetapi dengan menggantikan logika fuzzy, Desa D 
mendapatkan nilai yang tidak nol untuk kategori Sangat Miskin, sehingga masih dapat diikutkan dalam kategori sangat 
miskin, atas dasar kontribusi jumlah keluarga yang cukup signifikan pada jumlah indikator mendekati ambang batas. 
Pada kondisi ini, maka terlihat bahwa penggunaan logika fuzzy memberikan hasil yang lebih baik. 
  
5. Kesimpulan 
Penggunaan logika klasik/crisp untuk menentukan indeks dalam rangka penyusunan ranking wilayah miskin, terbukti 
tidak dapat mengakomodasi adanya distribusi pada nilai-nilai yang mendekati ambang batas, yang secara realita 
sebetulnya memberikan pengaruh terhadap nilai ambang batas tersebut. Dengan penerapan logika fuzzy, pengaruh ini 
dapat diakomodasikan, sehingga dalam contoh-contoh kasus dimana angka-angkanya cukup signifikan, memberikan 
hasil yang lebih baik, lebih mendekati kebutuhan pengurutan yang lebih baik dibanding metode yang ada saat ini. 
 
Untuk pengembangan berikutnya diperlukan adanya studi yang lebih mendalam untuk menentukan bagaimana bentuk 
fungsi keanggotaan yang paling sesuai untuk penentuan indeks-indeks penyusunan ranking. Fungsi keanggotaan ini bisa 
jadi tidak homogen/linier untuk semua kategori kemiskinan, dan mungkin juga disesuaikan dengan wilayah yang 
dijadikan obyek penghitungan. 
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