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ANALISIS PENERIMA ZAKAT DI KELURAHAN KEPARAKAN, 

KECAMATAN MERGANGSAN, KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 

Abstrak  

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks khususnya pada 

Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Angka 

kemiskinan di Kelurahan Keparakan dibandingkan dengan Kelurahan lain yang 

terdapat di Keparakan memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 51%, 

dibandingkan dengan Kelurahan Brontokusuman yaitu sebesar 23% dan 

Kelurahan Wirogunan sebesar 26% yang kemudian berdampak pada 

perekonomian dan kualitas hidup masing-masing penduduknya. Salah satu 

tindakan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan zakat. Tujuan dari penelitian 

ini ada dua yaitu menganalisis karakteristik penerima zakat di Kelurahan 

Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dan menganalisis 

persebaran penerima zakat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, 

Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

survei dengan mengumpulkan informasi dari responden. Responden pada 

penelitian ini adalah penduduk penerima zakat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) 

karakteristik demografi, sosial, ekonomi, pendidikan, dan spiritualitas penerima 

zakat bervariasi yaitu: sebagian besar responden penerima zakat berusia produktif 

(37-53 tahun), berjenis kelamin perempuan, berstatus kawin, jumlah tanggungan 

rendah (0-2 orang), berpendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, 

berpenghasilan dibawah UMR Kota Yogyakarta sebanyak 78,3%, pengeluaran 

diatas UMR Kota Yogyakarta sebanyak 21,7%, aktif melaksanakan shalat 5 waktu 

sebesar 81,7% responden, kadang-kadang melaksanakan shalat sunnah sebesar 

36,6%, dan kadang kadang melaksanakan shalat berjamaah sebesar 53,3%; (2) 

pola persebaran zakat di Kelurahan Keparakan adalah mengelompok mendekati 

masjid dan memanjang mengikuti Sungai Code; (3) penduduk miskin yang 

menerima zakat dahulunya merupakan penduduk imigrasi dan penduduk asli kota 

yang hanya mampu membeli rumah dengan harga lahan rendah. 

 

Kata kunci : analisis persebaran penerima zakat, zakat 

Abstracts 

 Poverty is a very complex problem especially in Keparakan Village, 

Mergangsan Sub-district, Yogyakarta City. The poverty rate in Keparakan Village 

compared to other Kelurahan in Keparakan has the highest percentage of 51%, 

compared with 23% of Kelurahan Brontokusuman and Wirogunan Village by 

26% which then impact on economy and quality of life of each resident. One of 

the actions in overcoming poverty is with zakat. The purpose of this research is 

two that is analyzing the characteristics of the recipient of zakat in Keparakan 

Village, Mergangsan Sub-district, Yogyakarta City and analyzing the distribution 

of zakat recipients in Keparakan Village, Mergangsan Sub-district, Yogyakarta 

City. The method used in this research is survey method by collecting information 

from respondent. Respondents in this study were zakat recipient population. The 

results of this study were (1) the demographic, social, economic, educational, and 
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spiritual characteristics of zakat recipients were varied, namely: most of the 

respondents were productive (37-53 years old), female, married, low dependent 

(0) -2 people), last high school education, housewife job, earning less than UMR 

of Yogyakarta city as much as 78,3%, expenditure above UMR Yogyakarta City 

21,7%, active in praying 5 time equal to 81,7% responder, sometimes performing 

sunnah prayers of 36.6%, and sometimes performing prayers in congregation of 

53.3%; (2) the pattern of the distribution of zakat in Keparakan Village is 

clustering near the mosque and extending along the Code River; (3) the poor who 

received zakat were former immigration residents and native towns who were 

only able to buy houses at low land prices 

 

Keywords : analysis of the distribution of zakat recipients, zakat 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Kemiskinan menurut sudut pandang islam merupakan kefakiran yang 

sangat. Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang memiliki harta (uang), 

tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sebagai orang fakir. Sedangkan 

penduduk miskin adalah seseorang yang memiliki harta (uang), sekaligus tidak 

memiliki penghasilan (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, 2016). Diantara ajaran agama 

Islam yang dapat mengatasi masalah sosial dalam masyarakat kita Indonesia ini 

adalah zakat. Pembeda kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertia dua 

mustahiq zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat), yaitu al-fuqara (orang-

orang faqir) dan al-masakiin (orang-orang miskin).   

 Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzaki (wajib 

zakat) dan dermawan, dan akan atau disalurkan kembali. Kesadaran berzakat 

hendaknya disadari oleh kaum muslim, sehingga pada suatu saat jiwanya sadar 

untuk berzakat. Potensi zakat sangat berpengaruh pada warga yang membutuhkan 

karena membantu mereka dalam memenui kebutuhannya sehari-hari. . Banyaknya 

kaum muslim yang dikategorikan miskin, pembagian zakat harus sesuai dengan 

syariatnya. Ditinjau dari pembagian zakat, agama Islam memberi petunjuk siapa 

orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang 

sebenarnya. Petunjuk tersebut sesuai dengan petunjuk di Al-Qur’an Surat At-

Taubah:60. Jika tidak ditetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka 

banyak orang yang melirik kepada zakat itu.  
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 Sebenarnya jika ekonomi umat Islam sudah baik maka penyaluran zakat 

tidak akan sulit dan rumit, karena sudah jelas bahwa tempat penyalurannya, tapi 

ketelitian para amil zakat sangat diperlukan. Jika para amil tidak teliti dalam 

penyalurkan zakat, maka terdapat orang yang terlewatkan atau tidak mendapat 

zakat. Para amil zakat juga berkewajiban dalam mengingatkan para wajib zakat 

untuk berzakat, karena kemungkinan para wajib zakat ada yang tidak mengerti, 

lupa, atau kikir. 

 Kelurahan Keparakan dipilih sebagai daerah penelitian untuk analisis 

pemetaan penerima zakat karena merupakan kelurahan yang memilih jumlah 

penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Mergangsan. Kecamatan Mergangsan 

juga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di 

Kota Yogyakarta yang letaknya di selatan Kota Yogyakarta dengan permukiman 

yang padat penduduk. Selain permukimannya yang padat penduduk Kelurahan 

Keparakan dilintasi oleh Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta. Sungai 

tersebut mempengaruhi keberadaan penduduk miskin yang rata-rata tinggal pada 

sekitar sungai. Wilayah Kelurahan Keparakan banyak digunakan untuk usaha dan 

perkantoran yang juga masih terdapat persawahan. Secara geografis Kecamatan 

Mergangsan terletak di ketinggian 113 mpal dan berbatasan dengan Kabupaten 

Bantul. Salah satu aspek yang penting untuk menanggulangi kemiskinan adalah 

tersedianya data jumlah penduduk miskin dan kriteria penduduk miskin yang tepat 

sasaran, sehingga dapat dilakukan pengukuran kemiskinan untuk pengambilan 

kebijakan yang terfokus pada kondisi penduduk miskin. 

 Islam memandang kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan primer yang menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal 

yaitu sandang, pangan, dan papan. Rasulullah saw. bersabda bahwa “Ingatlah, 

bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka 

dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu Majah). Ayat dan hadis di 

atas dapat di pahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) 

tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan 

eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak 

terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) 
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umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman 

yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah SWT : “Setan 

menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan” (QS Al- Baqarah 

[2]:268). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik penerima zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ? 

2. Bagaimana agihan keruangan penerima zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis karakteristik penerima zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. 

2. Menganalisis agihan penerima zakat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan 

Mergangsan, Kota Yogyakarta. 

1.4 Telaah Pustaka 

1.4.1 Konsep Penerima Zakat 

 Konsep kemiskinan pada penelitian ini adalah kemiskinan menurut  

delapan asnaf yaitu kemiskinan yang dipandang menurut syariat islam. Kriteria 

kemiskinan pada penelitian ini mengacu pada 8 kriteria asnaf. Kemiskinan 

memiliki arti yang beragam. Berikut tabel penjelasan delapan asnaf : 

Tabel 1 Kriteria 8 Asnaf (Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat) 

No Variabel Keterangan 

1 Fakir (Al-

Fuqara) 

Orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang 

mencukupi untuknya dan keperluannya 

2 Miskin (Al-

Masakin) 

Memiliki kemampuan usaha untuk mendapatkan 

keperluan hidupnya tetapi tidak dapat mencukupi 

sepenuhnya 

3 Amil Zakat  Petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau 
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       Sumber : Buku Zakat dan Infaq – M. Ali Hasan 

 

1.4.2 Sistem Informasi Geografi 

  Sistem informasi geografi sangat banyak digunakan dalam berbagai 

bidang maupun di instansi-instansi. Dalam pemetaan, sistem informasi geografi 

sangat membantu dalam proses penggabungan berbagai peta (overlay) untuk 

menghasilkan berbagai peta. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Sistem 

Informasi Geografi semakin banyak digunakan dan populer sebagai analisis data 

spasial. Tahapan kerja dari SIG meliputi persiapan dan kajian tentang informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Pembuatan peta tematik dan konsep yang 

masyarakat untuk mengumpulkan zakat, 

menyimpan, dan kemudian membagi kepada yang 

berhak menerimanya. 

4 Muallaf Seseorang yang baru memeluk agama Islam. 

Muallaf yang dimaksudkan dalam kategori 

penerima zakat adalah yang masih belum 

berkecukupan. 

5 Riqab Seseorang yang terbelenggu dan tidak memiliki 

kebebasan diri. Dalam hal ini bangsa Indonesia 

tidak ada yang diperbudak. 

6 Gharimin Penghutang muslim yang tidak memiliki sumber 

untuk menjelaskan hutang yang diharuskan 

bertanggungjawab ke atasnya. . Jika perorangngan 

berhutang untuk kepentingan pribadi namun masih 

tidak berkecukupan dapat dikelompokkan sebagai 

fakir atau miskin. 

7 Fisabilillah Orang yang berjuang, berusaha, dan melakukan 

aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan 

agama Allah hidupnya.  

8 Ibnu Sabil  Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 
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dibutuhkan sangatlah penting untuk menunjang hasil peta yang sesuai dengan 

kaidah kartografi yang baik dan benar.  

1.4.3 ArcGIS 

   ArcGIS 10.1 mulai dirilis oleh Esri awal tahun 2012 dengan bertemakan 

Sharing and Collaboration, dimana pengguna akan menemukan bahwa versi ini 

akan lebih memudahkan untuk analisis geospasial dan pemetaan pada lebih 

banyak pengguna tanpa pengguna tersebut harus mampu mengoperasikan Sistem 

Informasi Geografi. ArcGIS memiliki berbagai format data gabungan yaitu 

software ArcInfo, ArcView, dan ArcEdit. Desktop dari ArcGIS terdiri dari 4 

modul yaitu ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan ArcToolbox.  

2. METODE 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini dignakan untuk mewakili data 

primer penerima zakat di Kelurahan Keparakan. Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah quota sampling dengan mengumpulkan informasi responden 

menggunakan kuisioner dan wawancara. Pemilihan jumlah responden berdasarkan 

jumlah masjid yang berada di daerah penelitian yaitu satu masjid diberikan kuota 

10 sampel kuisioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) 

analisis karakteristik demografi; sosial; ekonomi; pendidikan; dan spiritualitas, dan 

(2) analisis keruangan agihan penduduk penerima zakat.  

2.1 Populasi/Objek Penelitian 

 Objek penelitian atau populasi dalam penelitian ini adalah sebagian 

penduduk pada Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

yang berhak menerima zakat.  

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah quota sampling. 

Cara pengambilan sampel menggunakan Quota Sampling karena peneliti 

membatasi jumlah sampel sebanyak 10 sampel untuk setiap masjid. Terdapat 6 

masjid yang terdapat di Kelurahan Keparakan jadi perhitungan jumlah sampel 

yang akan diambil di Kelurahan Keparakan adalah sebagai berikut : 
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 Terdapat 6 masjid di Kelurahan Keparakan 

    6 x 10 = 60 sampel 

   Keterangan  :  

    10 = merupakan kuota yang ditentukan oleh peneliti, maka  

   setiap masjid akan diambil sampel sebesar 10. 

 Proses dalam pengambilan data setiap responden menggunakan kuisioner 

yang di data oleh peneliti agar pertanyaan dapat terjawab secara jelas dan 

tepat.   

2.3 Metode Pengumpulan Data 

 Tahap pengumpulan data merupakan tahap untuk melakukan pencarian 

dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menentukan 

persebaran penduduk yang termasuk dalam penerima zakat di Kelurahan 

Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data 

terdiri dari data primer dan sekunder. 

2.4 Teknik Pengolahan Data 

2.4.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, 

Koa Yogyakarta karena berada di sekitar sungai code yang mencirikan slum area, 

jumlah penduduk miskin paling banyak di antara kelurahan lainnya, dan 

Kecamatan Mergangsan juga memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak 

diantara kecamatan lainnya di Kota Yogyakarta. 

2.4.2 Pemilihan Responden 

 Responden diambil secara tidak acak oleh peneliti, hanya anggota sampel 

yang memenuhi syarat. Pemilihan responden tergantung pada rekomendasi dari 

informan ahli yaitu takmir masjid yang mengetahui pembagian zakat.  

2.4.3 Plotting GPS 

 Plotiing GPS dilakukan untuk menentukan persebaran penduduk yang 

termasuk dalam kategori penerima zakat. Persebaran penduduk 8 asnaf 

dikategorikan menurut pendataan dari setiap masjid yang terdapat di Kelurahan 

Keparakan Plotiing GPS akan menunjukan pola persebaran pembagian zakat di 

setiap masjid. 
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2.4.4 Tahap Penyajian Data 

 Tahap penyajian data pada penelitian ini berupa tahap penyajian pemetaan 

persebaran penerima zakat. Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk 

peta maupun diagram (tabel atau grafik). Tahap dari penyajian data terdiri dari 

klasifikasi penerima zakat dan pemrosesan peta. 

2.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis survei 

melalui kegiatan survei lapangan dengan mengumpulkan informasi dari 

responden. Metode ini mengungkapkan suatu gejala yang berada/tersembunyi 

dibalik data-data berdasarkan analisis statistik. Hasil dari suvei lapangan tersebut 

dapat dijadikan untuk melakukan inferensi terhadap gejala yang lebih luas. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogykarta yang 

memiliki luas wilayah 0,53 Km2 sedangkan luas seluruh Kecamatan Mergangsan 

adalah 2,31 Km2. Kelurahan Keparakan secara astronomi terletak pada koordinat 

07o36’08” LS dan 110o25’36” BT. Jumlah dusun/kampung di Kelurahan 

Keparakan yaitu 4 dusun yang terdiri dari Keparakan Lor, Keparakan Kidul, 

Pujokusuman, dan Dipowinatan. Wilayah Kelurahan Keparakan merupakan 

dataran rendah yang dilintasi oleh sungai Code dengan ketinggian permukaan laut 

113 m. Kelurahan Keparakan memiliki 13 RW dan 58 RT. Sungai Code yang 

melintasi Kelurahan Keparakan menjadi pembatas wilayah Kelurahan Keparakan.  

 Terdapat beberapa penggunaan lahan di Kelurahan Keparakan antara lain 

adalah permukiman, jasa, industri, pertanian, non produktif, dan lain-lain. Sebagian 

besar Kelurahan Keparakan disusun oleh material Gunung Merapi yang terbentuk 

akibat dari pengangkatan Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo pada 

Kala Plistosen (0,01 – 0,7 juta tahun) dan hanya memiliki satuan geomorfologi 

yaitu dataran vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi. Iklim di daerah 

Keparakan adalah tropis. Rata-rata tekanan udara di daerah penelitian tahun 2015 

sebesar 998,01 mb. Jumlah penduduk di Kelurahan Keparakan tahun 2015 adalah 

9.923.  
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3.1 Analisis Karakteristik Demografi, Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan 

Spiritualitas Penerima Zakat 

 Analisis yang digunakan untuk mengkaji karakteristik  demografi, sosial, 

ekonomi, pendidikan dan spiritualitas penerima zakat menggunakan analisis pola 

keruangan dan klasifikasi (pengelompokan). Analisis karakteristik demografi, 

sosial, ekonomi, pendidikan, dan spiritualitas mencakup 11 variabel diantaranya 

adalah nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan per bulan, pengeluaran per bulan, 

shalat 5 waktu, shalat berjamaah, dan shalat sunnah. Rumus dari Klasifikasi 

(pengelompokan) sebagai berikut :  

 

Tabel 2 Umur Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan 

Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Umur Responden Jumlah (%) 

Produktif (15 – 64) 42         70 

Non Produktif (>64) 18         30 

Total 60       100 

  Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan Tabel 2 usia produktif mendapatkan prosentase zakat 

terbanyak yaitu 41,7% sedangkan pada usia non produktif hanya 30%. Dapat 

diketahui bahwa usia produktif merupakan usia yang sudah layak untuk bekerja. 

Faktor ekonomi dengan penghasilan rendah pada usia produktif yang sudah 

bekerja dapat mempengaruhi pembagian zakat terbanyak pada usia tersebut. Usia 

produktif ternyata masih memiliki jumlah penerima zakat yang paling banyak 

dibandingkan usia tidak produktif dimana pada umur tersebut sudah tidak bekerja. 

Hal tersebut dapat dikarenakan responden dengan usia tidak produktif 

kehidupannya sudah ditanggung oleh keluarga mereka.   

 Jenis kelamin merupakan variabel dalam kuisioner penelitian ini yang 

mudah dikenali saat survei lapangan karena dapat diketahui hanya dalam bertatap 
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muka. Jenis kelamin mempengaruhi dalam hal jenis pekerjaan yang ditekuni. 

Secara detail tabel jenis kelamin dapat dilihat di Tabel 3 

Tabel 3 Jenis Kelamin Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Jenis Kelamin Jumlah (%) 

Laki-laki 25 41,7 

Perempuan 35 58,3 

Total 60     100 

   Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa jenis kelamin perempuan paling 

banyak menerima zakat dibandingkan laki laki yaitu sebesar 58,3% sedangkan 

laki-laki sebesar 58,3%. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis kelamin perempuan 

dalam penerimaan zakat dikarenakan banyak yang menjadi ibu rumah tangga 

dimana hanya bergantung pada penghasilan suami atau bantuan dari tetangga 

sekitar. Jenis kelamin laki-laki tidak terlalu mendominasi karena sudah memiliki 

pekerjaan yang layak dan cukup dalam kehidupan sehari-hari.  

 Status kawin dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu belum kawin, 

kawin, dan janda/duda. Status kawin akan mempengaruhi dalam hal motivasi 

untuk bekerja dan memilih lokasi pekerjaan. Secara detail tabel status perkawinan 

dapat dilihat di Tabel 4 

Tabel 4 Status Perkawinan Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Status Perkawinan Jumlah (%) 

Belum Kawin 2      3,3 

Kawin  38    63,3 

Janda/Duda 20    33,3 

Total 60   100 

     Sumber : Hasil Klasifikasi Data Peneliti, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa status perkawinan penerima zakat 

di daerah penelitian didominasi oleh responden yang sudah kawin sebesar 63,3% 
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dan responden janda/duda sebesar 20% dibandingkan dengan responden yang 

belum kawin sebesar 3,3%. Hal tersebut dikarenakan responden yang sudah kawin 

memiliki tanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan sehai-hari namun 

pendapatan yang dimiliki kurang mencukupi. Sedangkan untuk status janda/duda 

sangat mempengaruhi dalam hal penerimaan zakat karena responden tersebut harus 

memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri.  

 Jumlah tanggungan dalam penerimaan zakat mempengaruhi banyaknya 

jumlah zakat yang diterima. Dengan begitu bagi penerima zakat yang anggota 

keluarganya lebih sedikit menjadi tidak berlebih agar pemerataan zakat dapat 

mencapai sasaran. Secara detail tabel jumlah tanggungan dapat dilihat di Tabel 5  

Tabel 5 Jumlah Tanggungan Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Jumlah tanggungan Jumlah (%) 

0 – 2 (Rendah) 40 66,7 

3 – 4 (Sedang) 17 28,3 

5 – 6 (Tinggi) 3 5 

Total 60      100 

     Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa responden penerima zakat dengan 

jumlah tanggungan 0 – 2 orang paling banyak menerima zakat dibandingkan 

karena responden tersebut memiliki penghasilan yang rendah pula yaitu sebesar 

66,7%, dengan begitu pembagian zakat lebih banyak ke penerima zakat dengan 

penghasilan rendah. Sedangkan responden yang memiliki jumlah tanggungan 3 – 4 

orang sebesar 28,3% dan 5 – 6 tanggungan sebesar 5%. Hal tersebut seharusnya 

dijadikan evaluasi dalam pembagian zakat agar penerima zakat yang memiliki 

penghasilan rendah dengan jumlah tanggungan 2 – 6 orang dapat diberi zakat 

sesuai dengan jumlah tanggungan/keluarga. 

 Pendidikan melalui bangku sekolah masih dianggap cara yang baik untuk 

mengembangkan ilmu dan kreatifitas. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini 

sebagai derajat yang dapat dicapai di pendidikan formal. Tingkat pendidikan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
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Pertaman, Sekolah Menengah Atas, D1/D2/D3, Sarjana, dan Magister/Doctor. 

Secara detail tabel pendidikan terakhir dapat dilihat di Tabel 6 

Tabel 6 Pendidikan Terakhir Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Pendidikan Terakhir Jumlah (%) 

Tidak Bersekolah 1 1,6 

SD 11 18,3 

SMP 10 16,6 

SMA 32 53,3 

D1/D2/D3 3 5 

Sarjana 3 5 

Magister/Doctor - - 

Total 60      100 

         Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan tabel 6 responden dengan pendidikan terakhir Sekolah 

Menengah Atas Dapat paling banyak menerima zakat sebesar 53,3%, sedangkan 

untuk responden tidak bersekolah sebesar 1,6%, Sekolah Menengah Pertama 

sebesar 16,6%, D1/D2/D sebesar 5% dan Sarjana sebesar 5%. Data pengangguran 

yang terdapat di Kelurahan Keparakan adalah sebesar 225. Hal tersebut 

dikarenakan responden dengan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas 

biasanya menjadi syarat minimal pendidikan dalam melamar pekerjaan namun 

dengan penghasilan yang tidak terlalu besar dan harus menghidupi dirinya sendiri 

ataupun keluarganya. Responden penerima zakat paling banyak menerima zakat 

kedua adalah responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama 

karena responden dengan pendidikanterakhir tersebut hanya dapat bekerja dengan 

jenis pekerjaan yang tertentu atau tidak begitu spesifik 

 Pekerjaan adalah sekumpulan kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan 

kewajiban atau tugas-tugas pokok. Dalam arti luas pekerjaan adalah aktivitas 

utama yang dilakukan oleh manusia. Jenis pekerjaan berpengaruh pada jumlah 
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penghasilan yang didapatkan tiap bulannya. Secara detail tabel jenis pekerjaan 

dapat dilihat di Tabel 7 

Tabel 7 Jenis Pekerjaan Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Jenis Pekerjaan Jumlah (%) 

Pedagang Kecil 14    23,3 

Petani/Buruh 12    20 

Pensiunan PNS 1      1,6 

Pensiunan Swasta 3      5 

Ibu Rumah Tangga 13    21,6 

Pegawai Swasta 5      8,3 

Pembantu Rumah Tangga 5      8,3 

Tukang Ojek 3      5 

Wiyogo 1      1,6 

Pensiunan Janda Polisi 1      1,6 

Serabutan 2      3,3 

Total 60  100 

            Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis pekerjaan 

responden di daerah penelitian adalah pedagang kecil yang menjadi perajin kulit, 

berjualan pulsa, berjualan baju maupun kerajinan di Malioboro, dan membuka 

warung makan sebanyak 23,3%. Pekerjaan yang menjadi petani sebagian besar 

mengerjakan lahan pertanian sebesar 300 – 500 m2. Pekerjaan pegawai swasta 

penerima zakat bekerja sebagai karyawan minimarket dan karyawan toko. 

Pekerjaan serabutan penerima adalah tukang bangunan, buruh cuci, dan berjualan 

koran. Berdasarkan hasil survey lapangan, responden yang berkerja sebagai 

pedagang kecil sudah menekuni bidangnya sejak tahun 2000. 

 Penghasilan merupakan hal penting dalam meningkatkan perekonomian 

keluarga responden. Besar kecilnya penghasilan per bulan akan mempengaruhi 

cukup tidaknya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasrkan hasil survei di 
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lapangan, penghasilan responden masih tergolong rendah. Secara detail tabel 

penghasilan per bulan dapat dilihat di Tabel 8 

 Tabel 8 Penghasilan per Bulan Responden Penerima Zakat di Kelurahan 

Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Penghasilan per Bulan (Rp/Juta) Jumlah (%) 

0 - < 1,57 (dibawah UMR) 47 78,3 

> 1,57 (diatas UMR) 13 21,7 

Total 60    100 

      Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarakan Tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

penerima zakat memiliki penghasilan dibawah UMR Kota Yogyakarta yaitu 

sebesar 78,3% sedangkan untuk responden dengan penghasilan diatas UMR Kota 

Yogyakarta sebesar 21,7%. Penghasilan dibawah UMR yang di dapat sebagian 

besar responden dirasa kurang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Dapat 

diartikan bahwa sebagian besar responden yang mendapatkan zakat memiliki 

penghasilan yang kurang dari UMR Kota Yogyakarta. Penghasilan dibawah UMR 

dapat menjadi faktor bahwa jumlah tanggunganya juga rendah. Maka dari itu 

pemberian zakat sangatlah penting untuk membantu perekonomian.  

 Pengeluaran per Bulan berkesinambungan dengan penghasilan yang 

didapatkan per bulan. Pengeluaran yang berlebihan atau melebihi dari penghasilan 

per bulan akan menimbulkan keadaan perekonomian yang kurang begitu pun 

sebaliknya jika pengeluaran per bulan kurang dari penghasilan yang didapatkan per 

bulan maka perekonomiannya dirasa cukup. . Secara detail tabel pengeluaran per 

bulan dapat dilihat di Tabel 9 

Tabel 9 Pengeluaran per Bulan Responden Penerima Zakat di Kelurahan 

Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Pengeluaran per Bulan (Rupiah/Juta) Jumlah (%) 

0 – 1,33 (Rendah) 34 56,7 

1,34 – 2,66 (Sedang) 24      40 
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2,67 – 4 (Tinggi) 2   3,3 

Total 60    100 

               Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

penerima zakat memiliki pengeluaran rendah sebesar 56,7% sedangkan untuk 

responden dengan pengeluaran sedang sebesar 40% responden dan pengeluaran 

tinggi sebesar 3,3% responden. Dapat diartikan bahwa sebagian besar responden 

dapat mengatur perekonomian mereka dengan penghasilan yang didapatkan tiap 

bulannya dan dapat mengisihkan uang dari penghasilan tiap responden. 

 Variabel shalat 5 waktu dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui 

bagaimana sifat religius yang dimiliki setiap responden. Sebagian besar responden 

penerima zakat mengerjakan shalat 5 waktu setiap harinya.. Secara detail tabel 

kegiatan shalat 5 waktu dapat dilihat di Tabel 3.10 

Tabel 10 Kegiatan Shalat 5 Waktu Responden Penerima Zakat di Kelurahan 

Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Kegiatan Shalat 5 Waktu Jumlah (%) 

Aktif Melaksanakan 49 81,7 

Kadang-kadang 10 16,7 

Melaksanakan Jika Sempat 1   1,6 

Tidak Pernah 0 0 

Total 60      100 

    Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden aktif 

dalam melaksanakan shalat 5 waktu dengan jumlah sebesar 81,7% karena sudah 

semestinya shalat adalah suatu kewajiban umat muslim, kaitannya dengan zakat 

adalah diberikannya rejeki yang lebih dan sudah semestinya bersyukur, salah 

satunya dengan melaksanakan shalat 5 waktu. Responden yang aktif 

melaksanakan shalat 5 waktu adalah responden yang sebagian besar memiliki 

jumlah tanggungan banyak dan memiliki penghasilan di bawah UMR. Namun 

terdapat sebagian responden yang kadang-kadang mengerjakan shalat 5 waktu 
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sebesar 16,7 dan responden yang melaksanakan jika sempat sebesar 1,6%. 

Sedangkan untuk responden yang melakukan kegiatan shalat 5 waktu secara 

kadang-kadang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.  

 Variabel shalat sudah dalam penelitian ini berguna untuk mendukung sifat 

religius yang dimiliki setiap responden. Sebagian besar responden penerima zakat 

kadang-kadang mengerjakan shalat sunnah seperti shalat dhuha dan tahajud. 

Secara detail tabel kegiatan shalat sunnah dapat dilihat di Tabel 11 

Tabel 11 Kegiatan Shalat Sunnah Responden Penerima Zakat di Kelurahan 

Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Kegiatan Shalat Sunnah Jumlah (%) 

Aktif Melaksanakan 20 33,3 

Kadang-kadang 22 36,6 

Melaksanakan Jika Sempat 7 11,6 

Tidak Pernah 10 16,6 

Total 60   100 

  Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

penerima zakat mengerjakan shalat sunnah seperti shalat dhuha dan shalat tahajud 

secara kadang-kadang sebesar 36,3%. Responden yang mengerjakan shalat 

sunnah secara kadang-kadang merupakan responden yang hanya responden yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah. Sedangkan responden yang aktif 

melaksanakan shalat sunnah sebesar 33,3% merupakan responden dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMA sampai dengan Sarjana, responden yang 

melaksanakan jika sempat sebesar 11,6%, dan responden yang tidak pernah 

melaksanakan sebesar 16,6%. Dapat dijadikan evaluasi bahwa penerima zakat 

seharusnya melihat juga dari sisi sifat religius dari masing-masing penerima zakat 

dengan mempertimbangkan dari segi ekonominya.  

 Variabel shalat berjamaah dalam penelitian ini berguna untuk mendukung 

sifat religius yang dimiliki setiap responden. Sebagian besar responden penerima 
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zakat kadang-kadang mengerjakan shalat berjamaah yang dilakukan di masjid dan 

dirumah. Secara detail tabel kegiatan shalat berjamaah dapat dilihat di Tabel 12 

Tabel 12 Shalat Berjamaah Responden Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Kegiatan Shalat Berjamaah Jumlah (%) 

Aktif Melaksanakan 17 28,3 

Kadang-kadang 32 53,3 

Shalat Sendiri 11 18,3 

Tidak Pernah 0 0 

Total 60       100 

               Sumber : Data Primer, 2016 

 Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

penerima zakat mengerjakan shalat berjamaah secara kadang-kadang sebesar 

53,3% yang merupakan respoden yang sudah tidak bekerja dan memiliki 

pekerjaan yang tidak begitu spesifik yaitu ibu rumah tangga; pensiunan; dan 

karyawan swasta dan memiliki penghasilan dibawah UMR. Sedangkan untuk 

responden yang aktif melaksanakan shalat berjamaah sebesar 28,3 yang 

merupakan responden berusia 50 – 73 tahun dan responden yang shalat sendiri 

sebesar 18,3%. Hal tersebut seharusnya dapat dijadikan evaluasi jika saat 

pembagian zakat maka para penerima zakat dapat diberikan ilmu tentang baiknya 

shalat secara berjamaah baik di masjid maupun di rumah. Jika penerima zakat 

tersebut dapat melaksanakan shalat 5 waktu, shalat berjamaah, dan shalat sunnah 

maka dapat disimpulkan bahwa si penerima zakat tersebut dapat memaknai zakat 

tersebut sebagai rejeki dari Allah SWT. 

3.2 Analisis Keruangan Agihan Penduduk Penerima Zakat 

 Kelurahan Keparakan merupakan kelurahan yang berbatasan langsung 

dengan Sungai Code. Sebelum menjadi permukiman padat, Kelurahan tersebut 

dahulunya merupakan makam cina yang sebagian besar dipindahkan oleh masing-

masing keluarga almarhum dan sebagian lainnya dibiarkan begitu saja dan tetap di 

bangun permukiman di atas makam cina yang ditinggalkan tersebut. Banyaknya 
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penduduk miskin di Kelurahan Keparakan disebabkan karena adanya imigrasi dan 

penduduk asli kota yang tidak mampu membeli rumah secara layak. Penduduk 

penerima zakat yang terdapat di Kelurahan Keparakan sebagian besar tinggal 

berdekatan dengan Sungai Code yang memiliki harga lahan yang rendah dan 

aksesbilitas negatif yang cukup tinggi padahal hal tersebut memiliki risiko bahkan 

banyak ancaman yang mengintai seperti contohnya bencana banjir yang meluap 

dari Sungai Code. 

 Agihan kenampakan area dapat berupa kenampakan yang memanjang, 

persegi, bulat dan beberapa gabungan dari bentuk yang ada. Proses keruangan 

berkaitan dengan perubahan elemen-elemen pembentuk ruang. Analisis keruangan 

adalah analisis lokasi yang menitik beratkan pada tiga unsur jarak (distance), 

kaitan (interaction), dan gerakan (movement). Tujuan dari analisis keruangan 

adalah untuk mengukur apakah kondisi yang ada sesuai dengan struktur 

keruangan dan menganalisa interaksi antar unit keruangan yaitu hubungan antara 

ekonomi dan interaksi keruangan. 

 Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta semakin meningkat karena 

tidak meratanya persebaran penduduk di Kota Yogyakarta banyak penduduk yang  

memilih tinggal di pusat kota dari pada desa. Penduduk beranggapan bahwa hidup 

di kota lebih menjanjikan dari pada di desa. Tingginya angka kemiskinan di 

Kelurahan Keparakan memerlukan adanya bantuan serta evaluasi terhadap 

penanggulangan tingkat kemiskinan. Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan 

pihak setempat sejak tahun 2000an yaitu banyaknya pedagang kecil kerajinan 

kulit guna membantu meningkatkan perekonomian setiap penduduknya. Dilihat 

pada struktur pola dan proses keruangannya, Kelurahan Keparakan berbatasan 

dengan Sungai Code dengan harga lahan yang cukup rendah dan kondisi area 

yang tidak datar. Banyaknya penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai 

mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan slum area.  

 Tidak semua masjid yang terdapat di Kelurahan Keparakan membagikan 

zakat setiap bulannya, namun terdapat beberapa masjid yang membagikan zakat 

secara rutin setiap bulannya, tergantung pada para muzaki (orang wajib zakat). 

Nominal zakat yang dibagikan setiap masjid berkisar antara Rp 20.000 – Rp 
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30.000 tergantung dengan jumlah tanggungan para penerima zakat. Secara umum 

sebaran penduduk penerima zakat memiliki pola mendekati masjid dan 

memanjang mengikuti Sungai Code. Penerima zakat dengan pola mengelompok 

tersebut mengikuti bentuk Sungai Code yang terdapat di Kelurahan Keparakan. 

Dapat dilihat pada Peta Persebaran asnaf yang termasuk dalam pola spasial 

mengelompok terdapat di Masjid Al-Mustaqim; Al-Amin; dan Al-Fajar yang 

terletak di Keparakan lor dan di Masjid Al-Anhar yang terletak di Keparakan 

kidul. Pola penerima zakat mengelompok dapat diartikan bahwa sekitar masjid 

tersebut banyak penduduk yang berhak menerima zakat. Sedangkan untuk pola 

spasial menyebar terdapat di Masjid Pertiwi yang terletak di Gang Kemundung, 

Keparakan Lor dan Masjid Darussalam yang terletak di Jalan Ireda, Pujokusuman. 

Pola penerima zakat menyebar dapat diartikan bahwa sekitar masjid tersebut 

jarang terdapat penduduk yang berhak menerima zakat jadi persebaran zakat 

dilakukan pada radius yang agak jauh dari letak masjid tersebut. 

 Adanya dua pola spasial persebaran zakat di Kelurahan Keparakan 

dikarenakan untuk pola spasial mengelompok dimana terdapat empat masjid yang 

lingkungan sekitar masjid memerlukan bantuan zakat dan untuk pola spasial 

merata terdapat dua masjid dimana lingkungan sekitar masjid tersebut tidak 

memerlukan zakat (dalam keadaan perekonomian lebih dari cukup). Para amil 

zakat juga harus mengetahui karakteristik penduduk yang menerima zakat tersebut 

agar penyebaran zakat tepat sasaran. 

 Kondisi wilayah Kelurahan Keparakan yang memiliki tingkat penduduk 

miskin yang tinggi dan banyaknya penerima zakat tersebut mengindikasikan 

bahwa wilayah tersebut memiliki potensi wilayah rendah. Kondisi responden 

dengan keadaan rumah yang tidak layak huni dapat menjadi kemungkinan besar 

bahwa responden tersebut termasuk dalam kategori penerima zakat.  

 Banyaknya penduduk miskin di Kelurahan Keparakan, didominasi oleh 

penduduk yang memiliki penghasilan rendah dengan jumlah tanggungan yang 

banyak. Hal tersebut membuat penduduk miskin tersebut mencari rumah tinggal 

yang memiliki harga lahan yang rendah dengan tidak mempertimbangkan adanya 

aksesbilitas negatif. Sedikitnya jumlah masjid yang terdapat di Kelurahan 
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Keparakan karena lebih banyak penduduk yang beragama non islam sehingga 

terdapat penyebaran zakat dengan pola menyebar. Solusi untuk meningkatkan 

kualitas hidup penduduk penerima zakat/penduduk miskin adalah meningkatkan 

sumberdaya manusia melalui sebuah pemberdayaan masyarakat, 

menyempurnakan program perlindungan sosial, dan peningkatan akses 

masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Peta Agihan Keruangan Penerima 

Zakat Berdasarkan Pengaruh Variabel menjelaskan bahwa variabel sungai 

berpengaruh pada persebaran zakat karena sebagian besar lokasi responden 

penerima zakat berada di sekitar Sungai Code. 
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Gambar 3.1 Peta Agihan Keruangan Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan 
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Gambar 3.2 Peta Agihan Keruangan Penerima Zakat Berdasarkan Pengaruh 

Variabel di Kelurahan Keparakan 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibuat dan mengacu pada tujuan 

penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Demografi, Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Spiritualitas 

Penerima Zakat 

a. sebagian besar penerima zakat di Kelurahan Keparakan berusia antara 37 – 

53 tahun karena usia tersebut berpengaruh pada produktivitas pekerjaan 

dibandingkan usia 70 – 85 tahun yang sudah tidak bekerja. 

b. jenis kelamin perempuan dalam penerimaan zakat paling banyak yaitu 34 

jiwa karena banyak yang menjadi ibu rumah tangga dimana hanya 

bergantung pada penghasilan suami. 

c. sebagian besar penerima zakat berstatus kawin yakni berjumlah 38 

responden karena sudah memiliki tanggung jawab dalam hal memenuhi 

kebutuhan sehari hari namun pendapatan yang dimiliki kurang mencukupi. 

d. jumlah tanggungan terbanyak dari penerima zakat yaitu memiliki 6 anak 

karena jumlah tanggungan yang banyak berpengaruh pada jumlah 

pengeluaran sehingga membutuhkan biaya yang lebih. 

e. sebagian besar pendidikan terakhir dari penerima zakat berpendidikan 

hanya sampai Sekolah Menengah Atas karena biasanya menjadi syarat 

minimal melamar pekerjaan namun dengan pekerjaan yang tidak terlalu 

spesifik dan penghasilan yang tidak terlalu besar. 

f. jenis pekerjaan terbanyak yang ditekuni penerima zakat adalah pedagang 

kecil karena sebagian besar penduduk Kelurahan Keparakan memiliki 

usaha rumahan seperti warung makan, kerajinan kulit, warung pulsa, dan 

sebagainya. 

g. sebagian besar penerima zakat memiliki penghasilan dibawah UMR Kota 

Yogyakarta. 

h. sebagian besar penerima zakat memiliki pengeluaran per bulan sebesar Rp 

1.000.000 

i. sebagian besar penerima zakat aktif dalam melaksanakan shalat 5 waktu. 
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j. sebagian besar penerima zakat melaksanakan kegiatan shalat sunnah secara 

kadang-kadang. 

k. sebagian besar penerima zakat melaksanakan shalat berjamaah secara 

kadang-kadang yang dilakukan dimasjid maupun dirumah. 

 

2. Agihan penerima zakat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, 

Kota Yogyakarta memanjang mengikuti Sungai Code dan mengelompok 

mendekati masjid yang membagi zakat.. 

4.2 Saran 

1. Pemerintah setempat seharusnya bekerja sama dengan komponen 

masyarakat yang terkait dengan upaya pemberdayaan penduduk miskin 

dapat melakukan peningkatan dalam hal pengembangan kapasitas serta 

potensi dan kreatifitas penduduk miskin contohnya dalam hal membuat 

suatu barang yang memiliki nilai jual, sehingga mereka dapat terlepas dari 

kemiskinan yang berkelanjutan. 

2. Para pengelola zakat di setiap masjid harus mengetahui karakteristik 

seperti penghasilan, pengeluaran, dan jumlah tanggungan penduduk yang 

menerima zakat agar penyebaran zakat tepat sasaran. 

3. Penduduk miskin sebaiknya mencari peluang yang sekiranya dapat 

dilakukan sesuai dengan kemampuannya untuk keluar dari situasi 

kemiskinan yang dihadapi. 
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