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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Semua orang tentunya menginginkan hidup berkecukupan. Tersedianya 

pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Namun, sebagian orang belum 

dapat memenuhi keinginannya. Kemudian timbulah gejala kemiskinan yang 

banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemiskinan merupakan 

masalah yang fenomenal dan sering terjadi di Indonesia. Hidup dalam kemiskinan 

juga mempengaruhi mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan modal. Dalam 

menghadapi masalah tersebut umat Islam berkewajiban memerangi kemiskinan, 

kebodohan, dan kemrosotan akhlak. 

 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 
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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.  

 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 memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Mergangsan yaitu sebesar 1242 

penduduk miskin. 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. 
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Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk dirinci per Kelurahan di Kecamatan 

Mergangsan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Luas 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk 
Kepadatan % 

1 Keparakan 0,53 9.923 18.722 43,12 

2 Wirogunan 0,85 11.245 13.229 30,47 

3 Brontokusuman 0,93 10.665 11.467 26,41 

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta 

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 hadist 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) 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). 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sebuah sistem komputer yang 

memiliki kemampuan untuk menampilkan informasi dengan mengedepankan 

referensi geografis. Sistem Informasi Geografi berguna untuk menganalisis 

penduduk miskin dengan bereferensi daya geospasial. Aplikasi Sistem Informasi 

Geografi digunakan dengan maksud agar data spasial yang diperoleh dapat menjadi 

acuan dalam monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program-program 

kemiskinan baik untuk koordinasi ke instansi pusat maupun sasaranya ke 

masyarakat, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengurangi tingkat 

pengangguran dan penduduk miskin guna untuk mendukung pembangunan di 

setiap wilayah  yang ada.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Banyaknya masyarakat yang perlu diberi zakat, maka penyaluran zakat 

harus sesuai dengan syariat agama Islam. Penyaluran zakat sudah semestinya 

disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Salah satu yang berhak menerima 

zakat adalah orang miskin. Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang 

dilihat dari sudut pandang manapun sesuai dengan realitasnya. Orang miskin dapat 

diartikan sebagai seseorang yang memiliki pekerjaan namun tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya. Agama islam membagi 8 kategori yang berhak menerima zakat yaitu 

fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak belian, orang yang berhutang, fisabilillah, 

dan ibnu sabil. 

 Kemiskinan secara realitas/aktual merupakan kemiskinan yang 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, dimana angka kemiskinan tiap 

tahunnya akan dihitung untuk membandingkat tingkat kemiskinan yang menurun 

atau meningkat. Tema penelitian ini adalah Tema Inkuiri. Tema Inkuiri adalah tema 

yang bertujuan mencarai jawaban sebab munculnya suatu gejala tertentu yang 

menarik dan dapat dikaji dari segi topik dan wilayah (regional).  

 Salah satu permasalahan serius yang perlu mendapatkan penanganan di 

Kota Yogyakarta adalah jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi, 

terutama di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Walaupun jumlah 

penduduk miskin di Kota Yogyakarta setiap tahun mengalami penurunan yang 

signifikan, namun jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta masih dirasa cukup 

besar. 

  Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2015 

Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kota Yogyakarta 23.783 22.942 21.299 20.481 18.881 17.046 

Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta 

Perbandingan antara jumlah penduduk di Kelurahan Keparakan dengan 

penduduk miskin adalah 9.923 jiwa untuk jumlah penduduk dan 1.242  penduduk 

miskin. Sehingga dibutuhkan infrormasi keruangan yang mutakhir dan akurat baik 
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dalam statistik, deskripsi, maupun peta sebagai landasan perencanaan, penataan 

ruang, dan pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan. 

Gambar 1.1 Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin per Kelurahan 

di Kecamatan Mergangsan Tahun 2015 

 

Pada penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana karakteristik penerima zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ? 

2. Bagaimana agihan penerima zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ? 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian 

persebaran 8 asnaf dengan memanfaatkan sistem informasi geografi untuk proses 

analisis data, sehingga judul yang dipilih pada penelitian ini adalah “Analisis 

Penerima Zakat Miskin di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, 

Kota Yogyakarta Tahun 2015”. 

 

51%

26%

23% Keparakan

Wirogunan

Brontokusuman

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin per Kelurahan 

di Kecamatan Mergangsan Tahun 2015
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan manfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki masalah kemiskinan, dengan menganalisis karakteristik 

penerima zakat dan sebarannya dalam peningkatan penduduk miskin. 

2. Mengembangkan ilmu di bidang Geografi terutama pada Sistem Informasi 

Geografi untuk analisis penerima zakat di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.2  Konsep Penerima Zakat 

    Konsep kemiskinan pada penelitian ini adalah kemiskinan menurut 

8 asnaf yaitu kemiskinan yang dipandang menurut syariat islam. Kriteria 

kemiskinan pada penelitian ini mengacu pada 8 kriteria asnaf. Kemiskinan 

memiliki arti yang beragam. Pengertian kemiskinan telah dijabarkan oleh 

beberapa orang atau dari segi agama. Kemiskinan dalam islam diartikan 

sebagai seseorang serba kekurangan dan berpenghasilan rendah sehingga 

tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Tabel 1.3. 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 
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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 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. 
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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. 

    Sumber : Buku Zakat dan Infaq – M. Ali Hasan 

   Penyaluran zakat yang paling pertama adalah kepada fakir dan 

kemudian kepada yang miskin. Orang miskin sebagian ada memiliki 

pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang 

fakir tidak memiliki pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa orang 

miskin lebih baik dari pada orang fakir. Penjelasan tersebut terdapat di 

firman Allah SWT yang artinya : “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan 

orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan 

bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas 

tiap-tiap bahtera”.  

   Indonesia memiliki organisasi yang mengatur zakat, yaitu Bazis 

(Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah). Dikarenakan Indonesia bukan 

termasuk dalam negara Islam maka pengumpulan zakat terpisah dari 

penarikan pajak. Lebih baik jika amil zakat mengetahui pengeluaran setiap 

orang yang terdapat dilingkungannya, maka dari itu dapat menentukan 

pembagian zakat yang sesuai. Terlepas dari pembagian zakat, menjadi amil 

zakat memiliki syarat, yaitu seorang muslim, berakal sehat, jujur, 

memahami zakat, amanah, dan seorang laki-laki. Amil zakat juga diberi 

upah yang wajar dan pantas dalam melaksanakan tugasnya.  

   Pembagian zakat untuk seorang mualaf yaitu seorang mualaf yang 

masih dalam keadaan fakir atau miskin. Jika tidak dalam keadaan fakir dan 

miskin maka pemberian zakat tidak diperlukan. Pemberian ilmu zakat 

kepada mualaf sangat diperlukan agar nantinya mereka terhindar dari 

ketergantungan terhadap zakat dari pada menjadi wajib zakat. Untuk budak 
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belian karena di Indonesia tidak terdapat perbudakan, maka hal tersebut 

dihilangkan dalam pembagian zakat. Orang yang berhutang yang berhak 

menerima zakat adalah seseorang yang berhutang dikarenakan suatu hal 

misalnya ia berhutang karena tertimpa musibah tanah longsor maka zakat 

dapat diberikan sebesar hutangnya. 

   Zakat yang dimaksud untuk fisabillillah adalah dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang terakhir adalah zakat 

untuk Ibnu Sabil, yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang 

kekurangan dalam melakukan perjalanan, contohnya dikarenakan di copet 

atau tidak memiliki uang yang lebih untuk menutupi keperluannya selama 

perjalanan. Terdapat firman Allah SWT tentang Ibnu Sabil : “Dan 

berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Al-Isra 17:26). 

   Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah 

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat 

Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi 

manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah SWT. 

berfirman: 

 ]َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ [

“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang makruf” (QS Al-Baqarah [2]:233). 

 ]أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكمْ [

 “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai 

dengan kemmpuanmu” (QS Ath-Thalaaq [65]:6). 

Rasulullah SAW. bersabda: 

 “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik 

kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu 

Majah).Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwa tiga perkara (yaitu 
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sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), 

yang berkaitan erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan 

manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat 

berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) 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). 

   Peradaban Barat Kapitalis, pengemban sistem ekonomi Kapitalis, 

yang memiliki gambaran/fakta tentang kemiskinan yang berbeda-beda. 

Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang atau jasa secara mutlak. 

Akibatnya, standar kemiskinan/kefakiran di mata para Kapitalis tidak 

memiliki batasan-batasan yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan 

pandangan Islam, yang melihat fakta kefakiran/kemiskinan sebagai perkara 

yang sama, baik di Eropa, AS maupun di negeri-negeri Islam. Bahkan, pada 

zaman kapan pun, kemiskinan itu sama saja hakikatnya. Oleh karena itu, 

mekanisme dan cara penyelesaian atas problem kemiskinan dalam 

pandangan Islam tetap sama, hukum-hukumnya fixed, tidak berubah dan 

tidak berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya. Islam memandang bahwa 

kemiskinan adalah fakta yang dihadapi umat manusia, baik itu muslim 

maupun bukan muslim. 

  Tingkat pendidikan dan pengangguran juga berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar 

karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat 

penguasaan ilmu dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh 

pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh kemakmuran. Pendapatan 

masyarakat maksimum tercapai saat perekonomian mencapai kesempatan 

kerja penuh. 
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  Menurut Badan Pusat Statistik penanggulangan kemiskinan 

menjadi tanggungjawab pemerintah yang seharusnya menyebar ke tingkat 

daerah namun perlu adanya kosistensi dan efektivitas penanggulan 

kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 sudah 

dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di setiap provinsi 

dan kabupaten  yang selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan yang akan mengatur kinerja dari tim tersebut. 

1.5.3 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 dibutuhkan sangatlah penting untuk 

menunjang hasil peta yang sesuai dengan kaidah kartografi yang baik dan 

benar. Menurut Inrawati aplikasi SIG dapat digunakan untuk berbagai 

kepentingan selama data yang diolah memilik referensi geografi, maksudnya 

data tersebut terdiri dari fenomena atau objek yang dapat disajikan dalam 

bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan. 

   Pemetaan digital adalah proses dari pembuatan peta dalam format 

digital yang merupakan pengaplikasian dari sistem informasi geografi dan 

dicetak sesuai dengan jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Data-data yang 

diolah dalam SIG terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk 

digital, sehingga analisis yang dapat digunakan adalah analisis spasial dan 

analisis atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki hubungan dengan 

keruangan seperti peta, sedangkan data atribut merupakan data tabel yang 

fungsinya untuk menjelaskan keberadaan dari objek yang akan dipetakan. 
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Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem Informasi Geografi adalah untuk 

mempermudah dalam mendapatkan infrormasi dan tersimpan menjadi tabel 

atribut pada suatu lokasi.  

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subistem yaitu : 

1. Data Input 

 Data input berfungsi mengumpulkan data spasial dan data atribut 

yang kemudian direpresentasikan dalam aplikasi SIG. 

2. Data Manipulation & Analysis  

 Sub-sistem ini berfungsi untuk menentukan informasi-informasi 

yang dapat dihasilkan. Sub-sistem ini juga dapat digunakan untuk 

melakukan manipulasi serta pemodelan data yang menghasilkan 

informasi, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Data Management 

Data Management berfungsi untuk mengatur data spasial dan data 

atribut ke dalam basis data sehingga mudah untuk diubah kembali. 

4. Data Output 

Data Output berfungsi untuk menampilkan seluruh maupun 

sebagian basis data dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. 

 

  Sistem Informasi Geografi dengan mudah dapat menghasilkan peta-

peta tematik, seperti Peta Choropleth dan Peta Titik. SIG  juga dapat 

digunakan untuk pemetaan kependudukan, misalnya pada penelitian ini 

untuk Pemetaan Penduduk miskin di Kecamatan Mergangsan.  

1.5.4 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 
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dari ArcGIS terdiri dari 4 modul yaitu ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan 

ArcToolbox.  

a. ArcMap merupakan aplikasi utama untuk proses dari GIS dan 

pemetaan dengan komputer yang berfungsi untuk menvisualisasi, 

membangun basis data spasial yang baru, editing, menghasilkan 

desain-desain peta, analisis, dan pembuatan tampilan akhir.  

b. ArcCatalog berfungsi untuk menjelajah, mengatur, membagi 

dokumentasi data spasial maupun metata dan menyimpan data-data 

SIG. ArcCatalog membantu dalam proses pengelolaan data spasial. 

c. ArcGlobe berfungsi untuk menampilakn peta secara 3 dimesi ke 

dalam bola dunia dan dapat pula dihubungkan dengan akses internet. 

d. ArcToolbox memegang peranan penting karena berfungsi 

menampilkan perintah-perintah untuk melakukan analisis sesuai 

dengan kelompok fungsinya. 

Tabel 1.4. Spesifikasi ArcGIS 10.1 

No. Spesifikasi Uraian Keterangan 

1. Nama Software ArcGIS 10.1 Merupakan software yang 

digunakan oleh masyarakat 

dan pencitraan geografi 

mengenai bumi 

2. Versi/Release 9.2 Versi terbaru 

3. Diluncurkan Tahun 2006 Mulai dikenalkan dan 

digunakan oleh banyak 

perusahaan 

4. Vendor/Pembuat ESRI 
Perusahaan pembuat 

software ArcGIS berasal 

dari USA 
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5. Minimun Hardware 

Processor 

RAM 

VGA Card 

Free Space 

 

Intel Pentium 

4, Intel Core 

512 MB 

800x600 @256 

Color 

Resolution 201 

MB Hardisk 

Software ini menggunakan 

spesifikasi hardware yang 

besar karena data yang 

kompleks dan rumit baik 

data raster dan vektor 

6. Operating System Windows 

server 2003, 

NT 4.0, 2000, 

XP, dan Linux 

Software ini dapat 

beroperasi di berbagai 

macam sistem windows. 

7. Kategori Software 

(GIS/RS/Lainnya) 

GIS 

(Geography 

Information 

System) 

Termasuk software 

profesional karena memiliki 

berbagai fasilitas input data 

hingga ouput 

8. 
 

Format Data *shp, *shx, 

*dbf, *sbn, 

*prs 

Shp dan shx menjelaskan 

feature geomatis 

Prs menjelaskan hasil output 

9. Fasilitaspada 

Software inti 

Input + Editting 

Processing 

Output (Layout) 

Digitasi pada 

layar dan 

transformasi 

pada data  

 

 

 

10. Fasilitas 

khusus/fasilitas 

lainnya 

3D  

Image  

Special  

Edit Tools 

X tools 

Dan 

sebagainya 

Dapat digunakan terlebih 

dahulu dalam membahas 

Extention 

 Sumber : http://www.esri.com 

  

 

http://www.esri.com/
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1.5.5 Penelitian Sebelumnya 

  Beberapa rujukan yang dipakai dalam penelitian ini merujuk terhadap beberapa hasil penelian terdahulu, diantaranya : 

Tabel 1.5. Perbandingan dan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Wahyuni 

Apri Astuti 

dan 

Muhammad 

Musiyam, 

2009 

Kemiskinan dan 

Perkembangan Wilayah di 

Kabupaten Boyolali 

- Mengetahui distribusi dan 

tingkat kemiskinan 

-Kaitan antara distribusi 

tingkat kemiskinan dengan 

perkembangan wilayah 

- Mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 

wilayah 

Metode analisa 

data sekunder  

- Sebagian besar tingkat kemiskinan desa-

desa di Kabupaten Boyolali tergolong 

tingkat kemiskinan sedang dan tinggi. 

- Analisis sebaran fasilitas sosial ekonomi 

di Kabupaten Boyolali menunjukan bahwa 

Kec Boyolali, Teras, Banyudono, sebagian 

Kecamatan Mojosongo dan Ngemplak 

mempunya fasilitas sosial ekonomi lebh 

baik dibandingkan kecamatan lain 

- Wilayah yang berada di perbatasan di 

bagian barat dan utara umumnya 

mempunyai tingkat aksesibilitas yang 

rendah. 

- Sebagian besar desa yang mempunyai 

tingkat perkembangan tinggi dan tingkat 

kemiskinan rendah berada di wilayah 

Boyolali bagian tengah 

Niken 

Ernawati dan 

Umi 

Listyaningsih, 

2014 

Pemetaan Potensi Penduduk 

Miskin Kabupaten Bantul. 

Yogyakarta 

- Mendiskripsikan 

karakteristik penduduk 

miskin dari karakteristik 

sosial dan ekonomi 

Metode deskriptif 

kuantitatif dan 

kualitatif` 

- Karakteristik yang dicerminkan dari 

potensi rumah tangga miskin, sebagian KK 

miskin di Kab.Bantul yaitu Kasihan, 

Bantul, Sedayu  menamatkan pendidikan 

lebih dari SMP. Potensi wilayah di 

Kab.Bantul tersusun atas beberapa variabel 
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- Mendiskripsikan potensi 

wilayah di Kabupaten Bantul 

- Mengetahui potensi 

penduduk miskin dan 

persebaran penduduk miskin 

untuk dipetakan 

 

penyusun potensi wilayah. Topografi pada 

setiap kecamatan Bantul relatif baik, karena 

sebagian besar wilayahnya memiliki 

topografi datar hingga landai.  

- Persebaran penduduk miskin tinggi di 

Kabupaten Bantul umumnya berada di 

kecamatan yang letaknya jauh dari pusat 

kota dan memiliki keterbatasan potensi 

wilayah seperti akses jalan dan topografi. 

Tedy Arditya 

R, 2012 

Persebaran Penduduk miskin 

eks. Karesidenan Surakarta 

Th 2008 dan 2011 

Mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan 

Metode deskriptif 

kuantitatif 

-Persebaran penduduk miskin di eks. 

Karesidenan Surakarta memiliki 

perbedaan antar kecamatan pada tingkat 

kabupaten, dan antar kabupaten/kota pada 

tingkat karesidenan. Jumlah penduduk 

miskin tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor/variabelyang berbeda-beda pula 

setiap wilayah 

 

Achmad 

Hidayat, 2011 

Pemetaan Sebaran Keruangan 

Penduduk miskin 

di  Kecamatan Batumarmar 

Kabupaten Pamekasan Tahun 

2011 

mengetahui karakteristik, 

penyebab, dan sebaran 

keruangan penduduk miskin 

di Kecamatan Batumarmar 

Kabupaten Pamekasan Tahun 

2011 berdasarkan tingkat 

kemiskinan. 

 

Metode deskriptif. 

Dengan 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan data 

observasi, 

wawancara, 

angket, dan 

dokumentasi 

Berdasarkan karakteristik sosialnya, 

penduduk miskin di Kecamatan 

Batumarmar disebabkan oleh latar 

belakang pendidikan penduduk miskin 

yang sebagian besar tidak pernah sekolah 

atau hanya tamatan SD, sehingga mereka 

lebih memilih bekerja sebagai petani 

Wahyudi 

Romdhani, 

2008 

Pemetaan Karakteristik dan 

Faktor-faktor yang 

- Menganalisis penyebaran 

indikator kemiskinan di 

Kabupaten Bogor 

Metode Analisi 

Biplot dan Metode 

- Penyebaran indikator kemiskinan sangat 

penting untuk dianalis karena dengan 

penyebaran tersebut dapat diketahui 
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Mempengaruhi Kemiskinan 

di Kabupaten Bogor 

 

- Memetakan penyebaran 

karakteristik kemiskinan 

-Menganalisi faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kemiskinan di Kabupaten 

Bogor 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

indikator mana yang dapat disajikan dalam 

mengukur kemiskinan 

- Pemetaan penyebaran karakterisktik suatu 

wilayah berdasarkan indikator kemiskinan 

sangat penting untuk keefektifan dalam 

pembuatan kebijakan penanggulan 

kemiskinan. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

  
Persiapan 

Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Keparakan Tahun 2015 

Data Primer Data Sekunder 

Wawancara kepada target 

dengan menggunakan 

pertanyaan (kuisioner) 

 

Penyebaran penduduk 

Kelurahan Keparakan yang 

berhak menerima zakat 

Persebaran Penerima Zakat (Penduduk Miskin) di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota YogyakartaTahun 2015 

Data yang dibutuhkan 

Penerima Zakat Citra Quickbird 

 

Sumber : Penulis, 2017 

Analisis Persebaran Penerima Zakat 

di Kelurahan Keparakan, Kecamatan 

Mergangsan, Kota Yogyakarta 

Analisis Karakteristik Penerima Zakat 

di Kelurahan Keparakan, Kecamatan 

Mergangsan, Kota Yogyakarta 
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1.7 Batasan Operasional 

➢ Zakat 

Zakat adalah membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, 

pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat (M. 

Ali Hasan, 2015) 

➢ Penduduk Miskin 

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik). 

➢ Kota 

Kota merupakan suatu zona atau daerah yang merupakan pusat kegiatan 

ekonomi, pusat pemerintahan, pendidikan, serta pemusatan penduduk 

dengan cara hidup yang heterogen (Lindgren, 1974). 

➢ Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi dalam pembangunan di setiap 

negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan 

menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga 

produktivitas dan pendapatan menjadi rendah. Selain itu, masalah 

kemiskinan merupakan masalah yang terkait dengan faktor-faktor sosial, 

seperti meningkatnya kejahatan di kota-kota besar, timbulnya pemukiman 

kumuh, menurunnya tingkat kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya 

pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup 

berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. 

Nasir, dkk 2008). 
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