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SARI 

Agnia, Lina. 2019, Pemetaan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Sistem 

Informasi Geografi Di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Jurusan Geografi 

Fakultas ilmu Sosial UNNES. Pembimbing Drs. Sriyono, M.Si. 51 halaman. 

Kata Kunci : Rumah Tangga, Miskin, Sistem Informasi Geografis 

Permasalahan rumah tangga miskin merupakan permasalahan 

multidimensional dan mendesak untuk segera di tangani. Kemiskinan di 

Kecamatan Suruh diharapkan dapat di atasi dengan cepat dan tepat. Tujuan 

penelitian ini untuk menyajikan data dalam bentuk peta rumah tangga miskin serta 

keadaan secara umum kemiskinan di Kecamatan Suruh.  

Sumber data dalam pembuatan peta berupa basis data terpadu, yang 

merupakan Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di gunakan dalam 

menetapkan sasaran penerima program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa 

Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program – program lain yang d 

kelola pemerintah daerah. Subjek penelitian meliputi rumah tangga miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang terbagi dalam tingkat sangat miskin, 

miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Metode pegumpulan data berupa 

metode observasi .Teknik analisis data berupa analisis menggunakan sistem 

informasi geografis serta analisis deskriptif.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa pada Kecamatan Suruh terdapat 1494 

rumah tangga Desil 1 yaitu kelompok 10% terendah atau sangat miskin, 1794 

rumah tangga Desil 2 yaitu rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% 

terendah atau miskin, 2030 rumah tangga Desil 3 yaitu rumah tangga dalam 

kelompok antara 20-30% terendah atau hampir miskin, dan 1575 rumah tangga 

Desil 4 yaitu rumah tangga dalam kelompok 40% dengan tingkat kesejahteraan 

paling tinggi atau rentan miskin. 

Saran dalam penelitian kepada para peneliti dengan tema kemiskinan, 

hendaknya melakukan penelitian kemiskinan lebih mendalam sehingga faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dapat di kaji lebih baik..  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan suatu masyarakat dalam 

Negara tersebut dengan memperhatikan aspek – aspek terkait.  Sebagaimana 

tujuan Negara Indonesia yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Aspek 

memajukan kesejahteraan umum terjadi dalam beberapa aspek di antaranya aspek 

ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) 

dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya 

kemajuan/perbaikan. 

Pembangunan ekonomi di Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk 

mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataanya kesejahteraan masyarakat 

berkaitan erat dengan taraf atau mutu kesejahteraan serta kemiskinan.  Secara 

umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam 

mencukupi kebutuhan pokok hingga kurang mampu untuk menjamin 

kelangsungan hidup (Suryawati : 2004 : 122) dalam (Jacobus Elvira,dkk Vol.19 

No. 2018). 

Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Naik 

turunnya GK sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi kebutuhan hidup 
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sehari-hari. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita 

perhari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis 

komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, 

kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), Garis Kemiskinan Non 

Makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan 

diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di 

perdesaan.  

Basis Data Terpadu yang bertujuan untuk  Program Perlindungan Sosial 

yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) menetapkan bahwa Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok 

per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 4 desil, 

Pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut: 

1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah atau sangat 

miskin. 

2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah atau 

miskin. 

3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah atau 

hampir miskin. 

4. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% dengan tingkat 

kesejahteraan paling tinggi atau rentan miskin. 

https://kbbi.web.id/desil
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Basis data terpadu menyajikan data kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Semarang tahun 2018 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jumlah kemiskinan rumah tangga Kabupaten Semarang 

Kecamatan inclution 

error 

(percentile 

>=41% 

Rentan 

Miskin 

(percentile 

>31% dan 
<41%) 

Hampir 

miskin 

(percentil

e >= 
21% dan 

31%) 

Miskin 

(percentile 

>= 11% dan 

21%) 

Sangat 

Miskin 

(Percenti

le < 
11%) 

Total  

 

Getasan 629 947 1.313 1.587 1.285 16.22 

Tengaran  1.304 1.466 1.592 1.398 911 21.592 

Susukan  781 1.107 1.491 1.375 950 15.766 

Kaliwungu  668 925 822 787 391 9.695 

Suruh  1.613 1.607 2.066 1.825 1.524 22.171 

Pabelan  872 1.223 1.555 1.365 984 14.055 

Tuntang  1.74 1.489 1.456 1.073 566 20.883 

Banyubiru  804 811 979 935 851 14.176 

Jambu 841 861 893 732 375 13.549 

Sumowono  283 401 637 800 833 10.79 

Ambarawa 1.043 822 654 501 338 19.954 

Bandungan  562 692 818 855 759 18.498 

Bawen 848 889 969 781 449 17.773 

Bringin 719 876 1.456 1.562 1.304 15.365 

Bancak  161 336 789 948 1.028 7.695 

Pringapus  1.047 1.115 1.231 1.288 866 16.45 

Bergas  1.207 952 873 636 377 21.285 

Ungaran 

Barat  993 717 624 441 283 24.095 

Ungaran 

Timur 847 837 997 857 416 22.591 

Sumber : Di olah dari basis data terpadu Kabupaten Semarang 

Kecamatan Suruh merupakan daerah yang masih relatif tinggi tingkat 

kemiskinannya, maka diperlukan berbagai upaya untuk menyajikan data dan 

mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan. dari permasalahan di atas maka 

penulis tertarik mengambil judul tugas akhir " PEMETAAN RUMAH TANGGA 

MISKIN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI 

KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG ".   
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana memetakan rumah tangga miskin menggunakan sistem 

infromasi geospasial ? 

2. Bagaimana kondisi rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang ? 

1.3 Tujuan  

1. Memetakan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang  

2. Mengetahui kondisi rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang 

1.4 Manfaat  

a. Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Menerapkan ilmu pengetahuan khususnya bidang survei dan pemetaan 

dan berkontribusi secara akademik pada bidang penelitian mahasiswa 

survei dan pemetaan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini ditujukan untuk menyajikan data dan kondisi rumah tangga 

miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebagai bahan refleksi 

dalam perencanaan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan 

bagi kalangan aparat pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten 

Semarang. 
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1.5 Batasan Istilah 

Judul Tugas Akhir yang di ambil adalah “PEMETAAN RUMAH 

TANGGA MISKIN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI 

KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG”. Perlu adanya batasan 

masalah untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga 

penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Sehingga batasan istilah yang di 

lakukan pada penelitian yaitu : 

1. pemetaan adalah suatu proses penyajian informasi muka bumi yang fakta 

,baik bentuk permukaan bumi maupun sumbu alamnya, berdasarkan 

skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka 

bumi yang disajikan (Jatmiko, 2011)  

2. SIG adalah sistem yang berbasiskan computer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis, SIG 

dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-

objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik 

yang penting atau krisis untuk dianalisis.  

3. adalah sekelompok orang yang mendiami bangunan fisik dan umumnya 

tinggal bersama serta makan dari satu dapur, yang dimaksud dengan satu 

dapur adalah bahwa pembiayaan keperluan jika pengurusan kebutuhan 

sehari-hari dikelola bersama-sama. (Jacobus Elvira,dkk Vol.19 No. 2018)   

4. Miskin menurut BAPPENAS situasi serba kekurangan karena keadaan 

yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang 

dimilikinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep dan Teori Rumah Tangga Miskin 

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dalam(Jacobus 

Elvira,dkk Vol.19 No. 2018)  memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan 

dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang 

disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu 

sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga 

kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan 

pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan 

(kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama 

ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri 

berdasarkan kondisi kemiskinan yang di pandang sebagai bentuk permasalahan 

multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk.  

4 bentuk kemiskinan tersebut adalah Suryawati, 2004 dalam (Jacobus 

Elvira,dkk Vol.19 No. 2018) : 

1. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang 

atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, 

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau 
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konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar 

kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai 

konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau 

sekelompok orang yang disebut miskin  

2. Kemiskinan relatif  

Kemiskinan relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan 

yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum 

menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya 

ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah 

yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya 

dikenal dengan istilah daerah tertinggal. 

3. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat 

adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal 

dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf 

hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, 

pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung 

pada pihak lain..  

4. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu 

tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya 
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pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki 

unsur diskriminatif. 

Bentuk kemiskinan struktural dianggap paling banyak menimbulkan 

adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya Jarnasy, 

2004: 8-9 dalam (Jacobus Elvira,dkk Vol.19 No. 2018). Setelah dikenal bentuk 

kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. 

Kemiskinan Alamiah dan kemiskinan buatan. 

Jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah: 

1. Kemiskinan Alamiah 

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat 

adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana 

umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. 

Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang 

belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah 

tertinggal. 

2. Kemiskinan Buatan 

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem 

moderenisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki 

banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi 

secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan 

konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang 

berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi 

mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil pembangunan di sektor industri.  
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2.2 Indikator Kemiskinan di Indonesia 

3 indikator kemiskinan di Indonesia sebagai berikut :    

1. Garis kemiskinan BPS 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari komponen 

kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut 

daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) (BPS,2005). BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu 

pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan headcount 

index, pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering 

digunakan.dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk miskin 

adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas 

garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan 

dan non-makanan.  

Dalam kehidupan masyarakat yang tergolong penduduk miskin 

berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Badan 

Pusat Statistik adalah:  

a) Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan memenuhi 

konsumsi makanan hanya mencapai 900/kalori/orang/hari ditambah 

kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000/orang/bulan.  

b) Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi 

makanan hanya mencapai antara 1900/2100 kalori/orang/hari 
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ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000-Rp. 

150.000/orang/bulan.  

c) Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi 

konsumsi makanan hanya mencapai 2100/23000 kalori/orang/hari dan 

kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 150.000-Rp. 

175.000/orang/bulan.  

2. Garis kemiskinan BKKBN 

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. 

Unit survei pada BPS digunakan rumah tinggal sedangkan BKKBN menggunakan 

keluarga. Hal ini tentunya sejalan dengan visi program Keluarga Berencana (KB) 

yaitu “Keluarga yang Berkualitas”.Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, 

BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan Keluarga. 

Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar 

kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan 

pengentasan kemiskinan.  

Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, 

yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis 

kelamin, dll;. Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), 

peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk 

dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III. Data kemiskinan 

dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, 

yaitu Keluarga Pra Sejahtera atau pra-KS (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I 
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atau KS1 (miskin), Keluarga Sejahtera II atau KS2, Keluarga Sejahtera III atau 

KS3 dan Keluarga Sejahtera III plus atau KS3 Plus. 

Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 

indikator, yaitu: 

1. Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya; 

2. Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari; 

3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, 

bekerja, sekolah, dan bepergian; 

4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah; 

5. Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan; 

6. Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur; 

7. Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu;  

8. Setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam 

setahun; 

9. Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per 

penghuni; 

10. Ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir; 

11. Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan 

tetap; 

12. Ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis; 

13. Ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah; 

14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai 

kontrasepsi; 
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15. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya; 

16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung; 

17. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling 

berkomunikasi; 

18. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; 

19. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan; 

20. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun 

majalah; 

21. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal; 

22. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan 

23. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal. 

Keluarga dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi 

kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal atau belum bisa memenuhi 

indikator 1 hingga 5, KS1 bila memenuhi indikator 1 hingga 5, KS2 bila 

memenuhi indikator 1 hingga 14, KS3 bila memenuhi indikator 1 hingga 21, dan 

dikategorikan KS3 Plus bila memenuhi seluruh indikator 1 hingga 23. 

3. Garis kemiskinan model tingkat konsumsi  

Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita 

sebagai indikator kemiskinan. Beliau membedakan tingkat ekuivalen konsumsi 

beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan apabila seseorang 

hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang pertahun, 

maka yang  bersangkutan digolongkan sangat miskin. Sedangkan untuk daerah 

perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang pertahun. namun, 
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pendekatan Sayogyo ini memiliki kelemahan mendasar yaitu tidak 

mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil.  

2.3 Basis Data Terpadu dalam Menentukan Tingkat Kemiskinan 

Penelitian yang di gunakan dalam pemetaan rumah tangga miskin di 

Kecamatan Suruh menggunakan data basis bata terpadu. Basis Data Terpadu 

untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). sejak tahun 2012 BDT di gunakan dalam 

menetapkan sasaran penerima program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa 

Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program – program lain yang d 

kelola pemerintah daerah.  

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari 

sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. 

Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ialah sekitar 

24 juta rumah tangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam 

Basis Data Terpadu dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya 

(Pengembangan,pengelolaan, dan Pemanfaatan BDT : 2015 ; 14) 

2.4 Pengelompokan Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu  

Istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin dan rentan miskin 

diperoleh dari nilai garis kemiskinan yang berasal dari SUSENAS. 

Pengelompokan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin dan hampir 

miskin memiliki kemungkinan untuk bergeser dari tahun ke tahun menyesuaikan 

hasil SUSENAS pada tahun tersebut. Sementara itu, Basis Data Terpadu bukan 

basis data kemiskinan. Basis Data Terpadu adalah basis data yang memuat nama 
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dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat 

paling rendah.  

Penggunaan istilah desil dalam basis data terpadu lebih sesuai untuk 

rentang pemanfaatan 3 tahunan. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 

adalah 11,9% berarti seluruh rumah tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk 

kelompok rumah tangga sangat miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% 

masuk kedalam kelompok rumah tangga miskin dan sebagian lainnya masuk 

dalam kelompok rumah tangga hampir miskin. Desil adalah kelompok per-

sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil.  

Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data 

Terpadu adalah sebagai berikut: 

5. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah atau sangat 

miskin. 

6. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah atau 

miskin. 

7. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah atau 

hampir miskin. 

8. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% dengan tingkat 

kesejahteraan paling tinggi atau rentan miskin. 

2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi Geografi 

Istilah geography digunakan karena SIG dibangun berdasarkan pada 

geografi atau spasial. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu 

space. Geographic Information System (GIS) merupakan sistem komputer yang 
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berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital 

dan analisis terhadap permukaan geografi bumi. Geografi adalah informasi 

mengenal permukaan bumi dan semua obyek yang berada diatasnya, sedangkan 

sistem informasi geografis(SIG) atau dalam bahasa inggris disebut Geographic 

Information System (GIS) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data 

yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Sistem informasi 

geografis adalah bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam 

bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antarmuka. SIG tersusun atas 

konsep beberapa lapisan (layer) dan relasi ( Prahasta, 2002). 

2.6 Sub sistem dan Cara Kerja Sistem Informasi Geografi 

Menurut (Prahasta, 2005), SIG dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsistem sebagai berikut: 

1. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab 

dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke 

dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 

2. Data Output 

Sub sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy 

seperti : tabel, grafik, ataupun peta. Dari data output ini pengguna dapat 

memperoleh informasi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan pada 

perencanaan pembangunan.   
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3. Data Manajemen 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut 

kedalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di update 

dan di edit. 

4. Analisis dan manipulasi data 

Subsistem ini menentukan informasi–informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data 

untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

2.7 Komponen Peta  

Menurut ICA, dalam Liesnoor Setyowati, (2014: 29)  peta adalah suatu 

gambaran konvensional dari permukaan bumi, sepertinya kenampakannya oleh 

kita tegak lurus dari atas, dan di tambah huruf-huruf dan angka-angka sebagai 

informasi. Liesnoor Dewi,dkk (2017 : 43) Komponen peta merupakan informasi 

yang ada pada suatu peta, penjelasan setiap komponen peta dan penempatannya 

sebagai tata letak atau layout peta sehingga diperoleh suatu komposisi yang baik 

dan benar, disajikan sebagian berikut.  

1. Judul peta 

judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, membuat 

informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun 

pembuatan (khusus peta dengan tema data yang dinamis). Judul peta harus 

mencerminkan isi pokok peta. posisi judul peta biasanya diletakkan pada bagian 

atas dan tengah. 
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2. Orientasi peta  

Dengan informasi tanda panah maka para pembaca peta dapat mengetahui 

arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca peta. Dapat pula di sebut 

teknik untuk menyamakan arah kedudukan utara peta atau utara grid ke arah 

medan sebenarnya atau ke arah utara kompas. 

3. Skala peta 

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak 

sebenarnya (jarak horizontal) kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta 

harus selalu di cantumkan pada peta, karena digunakan untuk memperkirakan atau 

selalu dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numeris dan skala 

garis atau grafis.  

4. Legenda peta 

Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang 

dipergunakan pada peta.. Penerapan simbol pada legenda peta tematik sebaiknya 

dikelompokkan menurut garis, luasan, dan titik, supaya pengguna peta mudah 

dalam memahami dan membaca peta.  

5. Garis tepi peta  

Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi 

informasi peta tematik. Komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi 

meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis 

lintang dan bujur peta.  
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6. Koordinat peta 

Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang 

dan garis bujur. Garis lintang adalah garis–garis khayal yang melintang di atas 

permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa 

(lintang 0
o
). garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara 

dan titik kutub selatan. Penempatan lintang dan bujur pada peta ditandai dengan 

garis kecil dengan ukuran (sekitar 0,5 mm) yang ditempelkan pada garis tepi peta 

atau bingkai  peta. 

7. Inset peta 

Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. 

Ada dua jenis inset peta, yaitu inset perbesaran peta dan inset lokasi wilayah inset 

perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas, kegunaannya untuk menerangkan 

informasi penting dari suatu pulau. 

8. Sumber Peta  

Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan 

sumber peta dapat diketahui peta tematik yang dibuat. Sumber peta meliputi 

sumber  peta dan sumber data. 

9. Nama Pembuat Peta 

Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah 

membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama 

lain dari  pembuat peta yakni kartograf. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan data BDT yang telah diolah, Kecamatan Suruh merupakan 

daerah yang masih relatif tinggi tingkat kemiskinannya. Kecamatan Suruh terdiri 

dari 17 Desa  yang terbagi menjadi 101 RW, 491 RT dan 113 Dusun. Penelitian 

ini betujuan memberikan informasi kemiskinan secara umum dengan penyajian 

data dalam bentuk peta yang di olah menggunakan software ArcGIS 10.4. 

Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yaitu :  

1. Kecamatan Suruh terdapat 1494 rumah tangga Desil 1 yaitu kelompok 

10% terendah atau sangat miskin, 1794 rumah tangga Desil 2 yaitu rumah 

tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah atau miskin, 2030 rumah 

tangga Desil 3 yaitu rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% 

terendah atau hampir miskin, dan 1575 rumah tangga Desil 4 yaitu rumah 

tangga dalam kelompok 40% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi 

atau rentan miskin. 

2. Teridentifikasi bahwa Desa Kedungringin merupakan Desa dengan 

kategori Rumah Tangga Sangat Miskin tertinggi dengan total 253 rumah 

tangga tangga, Desa Cukilan merupakan desa dengan kategori Rumah 

Tangga Miskin  tertinggi dengan total 214 rumah tangga, Desa 

Dadapayam merupakan desa dengan kategori hampir miskin tertinggi 

dengan total 197 rumah tangga, Desa Suruh dengan Rumah Tangga 

Rentan Miskin tertinggi dengan total  217 rumah tangga. Sedangkan untuk 

kategori sangat miskin terendah terdapat pada Desa Beji lor dengan  28 
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rumah tangga, kategori miskin terendah terdapat pada Desa Purworejo 

dengan 40 rumah tangga, kategori hampir miskin terendah terdapat pada 

Desa Purworejo dengan 59 rumah tangga, dan kategori rentan miskin 

terdapat pada Desa Kebowanu dengan 45 rumah tangga. 

Saran  

Saran dalam penelitian kepada para peneliti dengan tema kemiskinan, 

hendaknya melakukan penelitian kemiskinan lebih mendalam sehingga faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dapat di kaji lebih baik.  
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