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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penduduk miskin yang ada di indonesia sebagian besar ada 

di pulau jawa dengan total 57,8% dari jumlah penduduk miskin 

yang ada di indonesia (dikutip dari detik finance tanggal 

13/8/2012 narasumber Menteri PPM/Kepala Bappenas). Jumlah 

penduduk di Pulau Jawa paling banyak jumlahnya sekitar 

16,05% yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(sumber datakesra.menkokesra.go.id di publish 23/10/2012). 

Selain itu data menunjukan bahwa periode september 2011 – 

Maret 2012 angka kemiskinan di Yogyakarta mengalami 

kenaikan sebesar 1,09 ribu jiwa (dikutip dari infojogja.net). 

Angka ini sangatlah menarik untuk dapat dicermati dan dianalisa 

sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat dikarenakan 

Yogyakarta merupakan barometer pendidikan di indonesia serta 

menjadi provinsi dengan harapan hidup tertinggi di indonesia, 

namun kenapa angka kemiskinan yang ada di Yogyakarta masih 

tinggi. Wilayah Yogyakarta terbagi dalam 4 kabupaten dan kota 

yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten 

Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta. 

 



2 

 

Berdasarkan 4 kabupaten diatas terdapat kabupaten bantul 

yang memiliki data penduduk miskin paling banyak diarenakan 

pada tahun 2006 wilayah kabupaten bantul menjadi pusat 

gempa yang sangat kuat sehingga menghancurkan ekonomi 

warga di kabupaten bantul. Masih tingginya angka kemiskinan 

yang ada di wilayah Yogyakarta khususnya wilayah Kabupaten 

Bantul menimbulkan banyak pertanyaan apakah program untuk 

pengentasan kemiskinan yang selama ini diberikan kepada 

masyarakat tidak tepat sasaran. 

Dalam proses mengupayakan pelayanan yang optimal 

kepada keluarga miskin diperlukan data yang akurat mengenai 

keluarga miskin tersebut. Sedangkan untuk saat ini Up Dating 

data keluarga miskin masih menggunakan cara yang manual. Up 

Dating dilaksanakan oleh Masyarakat khususnya petugas yang 

ditunjuk oleh Lurah Desa setempat. Dengan cara mendata 

seluruh KK dan men-skor kembali data KK miskin. Bila data 

sesuai dengan kriteria kemiskinan maka dilakukan uji publik di 

Pedukuhan atau Desa. 

Seiring perkembangan teknologi komunikasi yang 

melahirkan bentuk sistem informasi geografis berbasis web yang 

interaktif dan dimanis dinilai menjadi solusi untuk menjadikan 

sarana indentifikasi dan melakukan pemetaan (mapping) 
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terhadap wilayah yang mempunyai masyarakat miskin cukup 

banyak sehingga dapat mendukung terjadinya percepatan 

pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut yang diberikan 

pemerintah maupun pihak lainya. Diharapkan semua program 

pemerintah maupun pihak lainya dapat tepat sasaran dengan 

memanfaatkan sistem informasi ini sehingga peningkatan 

ekonomi masyarakat tercapai dan angka kemiskinan berkurang. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan 

tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya dengan 

membangun sistem pemetaan keluarga miskin berbasis SIG 

sebagai program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten 

bantul yang masih mempunyai banyak penduduk miskin, 

diharapkan sistem tersebut dapat membantu mengoptimalkan 

program pengentasan kemiskinan pemerintah. 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup yang diteliti dari Sistem pemetaan 

keluarga miskin berbasis SIG adalah : 

1. Sistem menampilkan nomor KK, nama KK, marker 

lokasi rumah dan menampilkan foto kondisi rumah 

keluarga miskin. 
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2. Metode yang dipakai adalah metode AHP (analytical 

hierarchy Process) dengan kriteria yang digunakan 

untuk menentukan keluarga miskin adalah aspek 

penghasilan, aspek pangan, aspek sandang, aspek 

papan, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek 

jumlah kekayaan, aspek kekayaan tanah bangunan, 

aspek air bersih, aspek listrik, dan aspek jumlah 

anggota dalam KK.  

3. Alternatif keluarga miskin yang akan ditentukan adalah 

miskin, miskin sekali dan rawan miskin.  

4. Sistem menggunakan google map sebagai map dasar. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah 

aplikasi yang berfungsi untuk: 

1. Memetaan keluarga miskin berbasis SIG.  

2. Membangun sistem yang memberikan informasi 

tentang banyaknya potensi keluarga miskin di 

Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. 

3. Menampilkan data hasil identifikasi lapangan menjadi 

informasi berbasis website. 

4. Diharapkan sistem ini dapat digunakan sebagai sistem 

audit publik. 


