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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Geografi adalah ilmu yangmempelajari bentuk dan kenampakan muka bumi 

baik hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan 

lingkungan sekitar dan juga mempelajari semua aspek permasalahn yang 

terkandung didalamnya. Atau dengan kata lain geografi juga bisa disebut sebagai 

ilmu yang mempelajari suatu wilayah dengan segala isi dan aspeknya. Karena 

salah satu pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah dalam geografi 

adalah digunakannya cara analisis keruangan (Bintarto dan Surastopo, 1979). 

Salah satu aspek geografi adalah aspek  manusia  yang didalamnya terdapat 

faktor kependudukan, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang penduduk 

disebut juga sebagai demografi. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang 

demografi. 

 Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) 

terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya 

(perubahannya). (Multilingual Demographic Dictionary), sedangkan menurut 

Philip M Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengusulkan definisi Demografi 

mempelajari jumlah, persebaran, territorial, dan komposisi penduduk serta 

perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul 

dari natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi) dan mobilitas sosial 

(perubahan status). 
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 Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa demografi 

mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk 

meliputi jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu 

berubah-ubah karena disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran 

(fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga adanya migrasi penduduk. 

Struktur penduduk merupakan aspek yang statis, merupakan gambaran atau 

potret penduduk dari hasil sensus penduduk (cacah jiwa) pada hari sensus tertentu. 

Data penduduk pada hari sensus penduduk ini dijadikan sebagai basis perhitungan 

penduduk. sesudah hari sensus tersebut struktur penduduk akan berubah dari basis 

penduduk tadi. Unsur-unsur kependudukan yang dapat merubah struktur 

kependudukan di atas merupakan unsur-unsur yang dinamis yang terdiri dari 

kelahiran, kematian, dan migrasi. (Ida Bagoes Mantra, 2003) 

Kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk merupakan unsur penting yang 

sangat berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk. Jika pada suatu penduduk 

tingkat kelahiran tinggi maka akan berpengaruh pada struktur penduduk daerah 

tersebut yaitu prosentase penduduk usia usia muda jumlahnya akan menjadi lebih 

besar. Demografi tidak mempelajari penduduk sebagai individu tetapi penduduk 

sebagai suatu kelompok, jadi yang dimaksud dengan penduduk dalam kajian 

demografi adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu 

wilayah.Adanya kelahiran, kematian dan migrasi akan berpengaruh terhadap 

jumlahnya tingkat pertumbuhan penduduk. untuk mengetahui perkembangan 

penduduk maka perlu dilengkapi dengan data penduduk. Sesuai dengan uraian 
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tersebut maka ada tiga sumber data demografi, yaitu : sensus penduduk, registrasi 

penduduk dan survai. 

Sumber data yang pertama adalah sensus pendudukmerupakan suatu proses 

keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penilaian, penganalisisan, dan 

penyajian data penduduk yang menyangkut antara lain : ciri-ciri demografi, sosial 

ekonomi, dan lingkungan hidup. Agar data hasil sensus penduduk dari beberapa 

Negara dapat diperbandingkan, perserikatan bangsa-bangsa menetapkan bahwa 

informasi kependudukan minimal yang harus ada dalam tiap-tiap sensus 

penduduk adalah geografi dan migrasi penduduk, rumah tangga, karakteristik 

sosial dan demografi, kelahiran dan kematian, karakteristik pendidikan, 

karakteristik ekonomi. Sensus penduduk bertujuan untuk mencacah seluruh 

penduduk yang ada disuatu Negara, ini berarti pada hari pelaksanaan sensus, 

petugas sensus akan datang ke rumahtangga-rumahtangga untuk mencacah 

seluruh anggota rumahtangga yang ada. Sehubungan dengan luasnya daerah 

pencacahan dan pelaksanaan sensus penduduk hanya satu hari yaitu pada hari 

sensus maka pertanyaan yang ditanyakan pada sensus lengkap hanya pertanyaan 

yang bersifat umum saja yaitu yang menyangkut jumlah anggota rumah tangga, 

jenis kelamin, dan umur. Pertanyaan- pertanyaan yang bersifat spesifik misalnya 

yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, migrasi 

penduduk ditanyakan pada sensus sampel. 

Sumber data yang kedua adalah registrasi penduduk yaitu pengambilan cara 

pengumpulan data baru yang dihasilkan dengan komponen penduduk yang 

dinamis. Komponen penduduk yang dinamis seperti ; kelahiran, kematian, 
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mobilitas penduduk,, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, 

perubahan pekerjaan, yang dapat terjadi setiap saat tidak dapat terjaring didalam 

sensus penduduk. Sumber data demografis yang ketiga adalah survei penduduk 

yaitu pengambilan data yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang 

dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya survei kependudukan ini 

dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. ( Ida Bagoes 

Mantra, 2003). 

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi 

jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah 

bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan akan 

dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. 

Sementara itu migrasi juga berperan imigran (pendatang) akan menambah dan 

emigran akan mengurangi jumlah penduduk ( Ida Bagoes Mantra, 2003 ). 

Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indicator yang paling sering 

digunakan untuk menggambarkan kondisi kependudukan di daerah, tidak hanya 

pada saat ini saja tetapi juga untuk melihat kecenderungannya pada masa yang 

akan datang. Disamping itu, sering pula dipakai untuk melihat kemajuan ekonomi 

suatu daerah atau Negara. Apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi 

daripada laju pertumbuhan ekonomi, berarti tambahan produksi yang dihasilkan 

oleh pertumbuhan ekonomi akan habis dikonsumsi oleh penduduk sendiri yang 

bertambah jauh lebih besar. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kelebihan 

penghasilan yang diarahkan untuk memupuk investasi. 
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Jumlah penduduk akan bertambah dari waktu ke waktu dan akan 

mempengaruhi perubahan dari waktu ke waktu pula, seirama dengan perubahan 

jumlah penduduk dan segala bentuk aktivitasnya. Aktivitas dari penduduk akan 

mengakibatkan berbagai macam bentuk kegiatan yang ada. Pada dasarnya akan 

selalu dibarengi dengan gerakan-gerakan penduduk sebagai akibat dari gerakan-

gerakan beraktivitas, maka penduduk akan selalu untuk bergerak dari suatu tempat 

menuju ke tempat yang lain sesuai dengan keperluannya. Dengan kata lain 

penduduk akan saling berinteraksi di dalam usahanya untuk memenuhi segala 

kebutuhannya. Menurut Bintarto (1987) adalah terjadinya kontak langsung atau 

adanya suatu hubungan antar willayah atau lebih, dan dari kontak hubungan 

tersebut menimbulkan suatu kenyataan baru dalam wujud tertentu. 

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk Kecamatan Kartasura,telah 

terbentuk suatu penyebaran wilayah berdasarkan lingkungan sosial. Kecamatan 

Kartasura terbagi dalam 12 desa, desa wilayah tersebut terdiri dari 117 RW dan 

415 RT. Luas wilayah Kecamatan Kartasura pada tahun 2012 tercatat 1.923 Ha 

yang terdiri dari 515 Ha atau 26,78% merupakan lahan sawah dan 1.408 Ha atau 

73,22% merupakan bukan lahan sawah. Jumlah penduduk Kecamatan Kartasura 

tahun 2008 dan 2012 mengalami peningkatan, jumlah penduduk pada tahun 2008  

sebanyak 90011 jiwa dan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 93932 

jiwa. Untuk meyakinkan bahwa kecamatan Kartasura merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan pertumbuhan penduduk 

paling tinggi berikut adalah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo: 
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Tabel 1.1 Jumlah dan Pertumbuhan penduduk 
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 dan 2012 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

Pertumbuhan 
% 

2008 2012  
1 Weru 66.743 67.262 0,06 
2 Bulu 51.600 51.516 -0,03 
3 Tawangsari 58.450 59.270 0,28 
4 Sukoharjo 83.948 86.153 0,19 
5 Nguter 64.364 64.681 0,09 
6 Bendosari 66.823 68.205 0,40 
7 Polokarto 74.173 75.279 0,29 
8 Mojolaban 78.465 80.916 0,61 
9 Grogol 102.307 106.274 0,76 

10 Baki 52.337 54.207 0,70 
11 Gatak 48.058 49.726 0,68 
12 Kartasura 90.011 93.932 0,85 

Jumlah 837.279 857.421 0,47 
Sumber : BPS, Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 

Tabel 1.2 Jumlah dan pertumbuhan penduduk 
di Kecamatan Kartasura Tahun 2008 dan 2012 

No  Desa 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

Pertumbuhan 
% 

2008 2012  
1 Ngemplak  2.924 3.227 1,98 
2 Gumpang 6.453 7.200 2,18 
3 Makamhaji 15.481 15.755 0,35 
4 Pabelan 6.555 6.732 0,53 
5 Ngadirejo 9.321 9.540 0,46 
6 Kartasura 15.284 15.263 0,02 
7 Pucangan 12.168 13.262 1,71 
8 Kertonatan 3.229 3.421 1,15 
9 Wirogunan 3.778 3.999 1,14 

10 Ngabeyan 4.327 4.351 0,11 
11 Singopuran 6.162 6.566 1,26 
12 Gonilan 4.329 4.616 1,28 

Jumlah  90.011 93.932 0,85 
Sumber : BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 
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Tabel 1.3Luas wilayah  dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kartasura  
Tahun 2008 dan 2012 

No Desa Luas ( km2 ) Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 

2008 2012 
1 Ngemplak  1,70 1.720 1.898 
2 Gumpang 1,92 3.361 3.750 
3 Makamhaji 2,11 7.337 7.467 
4 Pabelan 2,32 2.825 2.902 
5 Ngadirejo 1,21 7.703 7.884 
6 Kartasura 1,34 11.406 11.390 
7 Pucangan 2,28 5.337 5.817 
8 Kertonatan 1,20 2.691 2.851 
9 Wirogunan 1,33 2.341 3.007 
10 Ngabeyan 1,18 3.667 3.687 
11 Singopuran 1,33 4.633 4.937 
12 Gonilan 1,21 3.305 3.524 

Jumlah 19,23 4.681 4.885 
Sumber : BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008dan 2012 

Dari tabel diatas terjadi variasi pertumbuhan penduduk antar desa, 

sehingga terjadi penyebaran pertumbuhan penduduk berdasarkan lingkungan 

sosial dan fasilitas yang ada di Kecamatan Kartasura. Dengan adanya perbedaan 

fasilitas umum seperti banyak dibangunnya mini market, selain itu juga adanya 

bangunan industri, pusat perbelanjaan dan berbagai macam pusat pembelajarandi 

setiap kelurahan akan menimbulkan suatu sebaran pertumbuhan penduduk karena 

adanya kebutuhan akan perumahan. Sesuai uraian tersebut maka penulis ingin 

meniliti pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kartasura tahun 2008dan tahun 

2012, serta menganalisis faktor-faktor Demografi (kelahiran, kematian, dan 

migrasi) yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Kartasura. Untuk menyajikan data dan informasi tentang tingkat pertumbuhan 



8 
 

penduduk ke dalam bentuk peta seharusnya didesain dengan baik agar 

memberikan informasi yang tepat dan terperinci. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tekanan yang besar dari 

penduduk terhadap lahan yang ada. Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka 

akan mempengaruhi adanya perubahan-perubahan dalam berbagai aspek sosial 

dan ekonomi.  Perubahan tersebut berasal dari munculnya fasilitas-fasilitas  publik 

seperti fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, dan poliklinik 

swasta), fasilitas ekonomi (pasar, toko, warung, rumah makan, hotel dan pusat 

perbelanjaan), dan fasilitas pendidikan ( TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan 

Tinggi).Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS PERTUMBUHAN 

PENDUDUK TERHADAP KETERSEDIAAN SARANA DAN 

PRASARANA SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN KARTASURA 

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008DAN 2012. 

 

1.2Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pendudukdi Kecamatan Kartasura 

tahun 2008 dan 2012? 

2. Faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk 

di Kecamatan Kartasura?  
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3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan 

fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi di kecamatan Kartasura ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Kartasura tahun 2008 dan 2012. 

2. Mengetahui faktor demografi yang paling berpengaruh terhadap 

tingkat pertumbuhan penduduk di kecamatan Kartasura. 

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap 

ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di 

Kecamatan Kartasura. 

 1.4 Kegunaan Penenlitian 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pencapaian gelar sarjana S-

1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan pada perencanaan yang 

berhubungan dengan masalah kependudukan di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. 

3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian sebelumnya 

1.5.1Telaah pustaka 

 Penduduk merupakan elemen yang menduduki posisi penting di dalam 

geografi, karena itu informasi yang lengkap mengenai keadaan, latar 

belakang dan keadaan sosial ekonomi suatu daerah berhasil dan berdaya 

guna salah satu permasalahan kependudukan disuatu daerah adalah 

masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Pesatnya pertumbuhan 

penduduk dalam kenyataannya akan menimbulkan berbagai masalah. Hal 

ini membuat para ilmuwan mengadakan penelitian sehubungan dengan 

permasalahan yang diakibatkan dari pesatnya pertumbuhan penduduk 

tersebut. 

 Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang 

peranan yang sangat penting. Karena makin lengkap dan akurat data 

kependudukan yang tersedia maka makin mudah dan tepat rencana 

pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh, dalam perencanaan 

pembangunan pendidikan diperlukan data mengenai jumlah pemduduk 

dalam usia sekolah. Contoh lain pada kantor badan koordinasi keluarga 

berencana nasional membutuhkan data jumlah pasangan usia subur. Secara 

umum, masalah kependudukan di berbagai negara dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu dalam hal kuantitas/jumlah penduduk dan kualitas 

penduduknya. Data tentang kualitas dan kuantitas penduduk tersebut dapat 

diketahui melalui beberapa cara, diantaranya melalui metode sensus, 

registrasi, dan survei penduduk. 
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Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang 

besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah 

lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang 

relatif tinggi serta adanya  migrasi.Perlu mendalami kajian demografi 

untuk dapat memahami kependudukan pada suatu daerah. Ada tiga kajian 

demografi yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. 

Pengertian tentang kelahiran (fertilitas) adalah terlepasnya bayi dari 

rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan; misalnya 

berteriak, bernafas, jantung berdenyut,dan menangis. Apabila pada waktu 

lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (still birth) 

yang didalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. 

Pengertian tentang mortalitas (kematian) adalah peristiwa 

menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa 

terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian atau mortalitas adalah 

salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap 

struktur dan jumlah penduduk. tinggi rendahnya tingkat mortalitas 

penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat 

kesehatan masyarakat di daerah tersebut. 

Sedangkan pengertian migrasi adalah gerak penduduk yang melintas 

batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada niatan untuk 

menetap di daerah tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

sejumlah penduduk untuk melakukan migrasi adalah faktor daerah asal, 
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faktor-faktor yang terdapat pada daerah tujuan, dan faktor-faktor 

individual. Migrasi debedakan menjadi dua jenis yaitu migrasi penduduk 

vertikal dan migrasi penduduk horizontal. Migrasi penduduk vertikal ini 

sering disebut dengan perubahan status dan salah satu contohnya adalah 

perubahan status pekerjaan. Seorang yang mula-mula bekerja dalam sector 

pertanian sekarang bekerja dalam sector non pertanian. Sedangkan migrasi 

penduduk horizontal atau sering disebut dengan mobilitas penduduk 

geografis, adalah gerak (movement) penduduk yang melintasi batas 

wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Ida Bagoes 

Mantra, 2003). 

Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator migrasi 

penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang 

mendasarkan konsepnya batas wilayah dan waktu. Ida Bagoes Mantra 

(2003) dalam penelitiannya mengenai mobilitas penduduk non permanen 

di sebuah desa di Bantul menggunakan batas wilayah desa dan batas waktu 

yang digunakan untuk meninggalkan desa asal sekitar enam jam. Batas 

enam jam diambil karena seseorang yang akan bepergian meninggalkan 

desa asal dengan keperluan tertentu dan kepergiaannya dipersiapkan 

terlebih dahulu. Berpangkal pada titik perhatian atas penduduk dan 

peningkatan pendapatan maka masalah-masalah di dalamnya adalah 

masalah kepadatan, penyebaran penduduk, angkatan kerja, lapangan 

pekerjaan, sumber pangan, pendidikan, pengolahan sumber daya alam dan 

pembiayaan pembangunan. 
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Pertambahan penduduk yang cepat akan mempengaruhi tinggi 

kepadatan penduduk disuatu wilayah atau daerah tertentu. Laju 

pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan kapasitas ruang atau 

wilayahnya bersifat tetap atau tidak mengalami perluasan. Dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan penyebaran 

penduduk yang merata maka akan terjadi suatu ledakan penduduk di suatu 

daerah tertentu, terutama pada daerah yang mempunyai daya tarik yang 

cukup kuat baik dari segi ekonomi maupun dar.i segi sosialnya, hal ini 

dikarenakan manusia cenderung mencari tempat yang mempunyai sumber 

penghidupan yang tinggi (Ida Bagoes Mantra, 2003).  

Tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat disebabkan 

karena adanya ketersediaan sarana-sarana sosial ekonomi terutama sarana 

pendidikan sebagai sarana peningkatan kecerdasan masyarakat, sarana 

kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat maupun sarana 

ekonomi yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 

(Hedi Sutomo, 1981). 

Menyajikan data-data kependudukan khususnya data pertumbuhan 

penduduk kedalam bentuk peta akan mempermudah dalam perencanaan 

dan penentuan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat 

yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Untuk menghasilkan 

peta sesuai dengan yang diharapkan mudah dimengerti dan memberi 

gambaran yang jelas, rapi dan bersih maka desain merupakan hal yang 

harus diperhatikan. Adapun pengertian peta adalah suatu gambaran 
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konvensional dan selektif yang diperkecil biasanya dibuat dalam bidang 

datar meliputi perwujudan dari pada permukaan bumi maupun data yang 

ada kaitannya dengan permukaan bumi atau angkasa (Basuki 

Sudiharjo,1976).   

 1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Nur Faizin (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan 

Kebakkramat Tahun 1998 dan Tahun 2007”, yang bertujuan untuk 

mengetahui potensi sumber daya wilayah pada setiap desa, mengetahui 

ketersediaan sarana sosial ekonomi, mengetahui tingkat daya layan sarana 

dan prasarana sosial ekonomi secara keruangan di Kecamatan 

Kebakkramat berdasarkan analisis data sekunder dan observasi. Hasil 

penelitian adalah rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial 

ekonomi antar wilayah desa menurut potensi wilayahnya, di daerah 

penelitian terdapat perbedaan potensi sumber daya wilayah antar lokasi 

wilayah-wilayah desa. Besar potensi sumber daya wilayah tidak 

mempengaruhi besar tingkat daya layan dari sarana dan prasarana sosial 

ekonomi atas dasar agihan keruangan.  

Feri Arditia (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 

2005 – 2011”, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

penduduk di kecamatan Simo tahun 2005-2011, mengetahui faktor yang 

paling mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di kecamatan Simo 
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tahun 2005-2011, mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap 

ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di kecamatan Simo berdasarkan 

analisis data sekunder. Hasil penelitiannya adalah pertumbuhan penduduk 

yang terjadi di daerah penelitian dari tahun 2005-2009 masuk dalam 

kategori rendah karena hanya memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,17% 

dan faktor yamg paling mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 

faktor kematian. 

Berdasarkan analisis tersebut diatas terdapat indikasi bahwa ada 

hubungan yang erat antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan 

ketersediaan sarana sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, jaringan 

jalan, sarana transportasi dimana di daerah yang memiliki sarana-sarana 

tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari daerah lain 

yang tidak memiliki atau yang minim dengan sarana – sarana tersebut. 
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Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
NAMA JUDUL TUJUAN METODE HASIL 
Nur Faizin 
(2010) 

Analisis 
Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Sosial Ekonomi di 
Kecamatan 
Kebakkramat 
Tahun 1998 dan 
Tahun 2007 

Mengetahui potensi sumber daya 
wilayah pada setiap desa di 
Kecamatan Kebakkramat. 
Mengetahui ketersediaan sarana 
dan prasarana social ekonomi di 
Kecamatan Kebakkramat. 
Mengetahui tingkat daya layan 
sarana dan prasarana social 
ekonomi secara keruangan di 
Kecamatan Kebakkramat. 

Analisis 
data 
sekunder 
dan 
observasi 

Rendahnya ketersediaan  sarana 
dan prasarana social ekonomi 
antar wilayah desa menurut 
potensi wilayahnya. 
Di daerah penelitian terdapat 
perbedaan potensi sumber daya 
wilayah antar lokasi wilyah-
wilayah desa. 
Besar potensi sumber daya 
wilayah tidak mempengaruhi 
besar tingkat daya layan dari 
sarana dan prasarana sosial 
ekonomi atas dasar agihan 
keruangan. 

Feri Arditia 
(2013) 

Analisis 
Pertumbuhan 
Penduduk di 
Kecamatan Simo 
Kabupaten Boyolali 
Tahun 2005-2009 

Mengetahui tingkat pertumbuhan 
penduduk di Kecamatan Simo 
tahun 2005-2009, mengetahui 
faktor  yang paling mempengaruhi 
tingkat pertumbuhan penduduk di 
kecamatan Simo tahun 2005-2009 

Analisis 
data 
sekunder 

Pertumbuhan penduduk yang 
terjadi di daerah penelitian  dari 
tahun 2005-2009 masuk dalam 
kategori rendah karena hanya 
memiliki nilai pertumbuhan 
sebesar 0,17%, faktor yang paling 
mempengaruhi pertumbuhan 
penduduk adalah faktor kematian. 

Ratna 
Kartikawati 
(2014) 

Analisis 
pertumbuhan 
penduduk  terhadap 
ketersediaan  sarana 
dan prasarana sosial 
ekonomi di 
Kecamatan 
Kartasura 
Kabupaten 
Sukoharjo tahun 
2008 dan 2012.  

Mengetahui tingkat pertumbuhan 
di Kecamatan Kartasura tahun 
2008 dan 2012. 
Mengetahui faktor demografi yang 
paling berpengaruh terhadap 
tingkat pertumbuhan pendudukdi 
kecamatan Kartasura. 
Mengetahui pengaruh 
pertumbuhan penduduk terhadap 
ketersediaan fasilitas kesehatan, 
pendidikan, dan ekonomi di 
Kecamatan Kartasura 

Analisis 
data 
sekunder 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat pertumbuhan 
penduduk pada masing-masing 
desa di daerah penelitian  
menunjukkan adanya perbedaan 
yang mencolok dengan 
kecenderungan mengalami 
peningkatan pada beberapa desa 
dengan prosentase yang cukup 
besar.  

 

 1.6 Kerangka Penelitian 

Suatu wilayah pada umumnya akan mempunyai masalah 

kependudukan, masalah yang timbul tidak hanya terbatas pada 

pertambahan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan. 

Masalah lain yang timbul antara lain ketersediaan lapangan pekerjaan, 

ketersediaan lahan serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti halnya 

fasilitas sosial dan ekonomi. 
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Pertumbuhan penduduk pada umumnya disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain : kelahiran, kematian dan migrasi. Wilayah dengan 

tingkat kelahiran yang tinggi serta migrasi masuk tinggi tentu akan 

mempunyai jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Selain 

kedua hal tersebut faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin 

baiknya kualitas kehidupan tentu akan berpengaruh terhadap kualitas 

kesehatan yang berdampak pada semakin rendahnya angka kematian. 

Tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tentu akan 

berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini disebabkan karena faktor-faktor 

penyebab pertumbuhan  penduduk mempunyai nilai yang berbeda.  Letak 

wilayah, kondisi geografis serta kondisi sosial ekonomi masyarakat 

memiliki peranan penting yang akan berpengaruh terhadap faktor-faktor 

yang menyebabkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah(kelahiran, 

kematian dan migrasi). Wilayah dengan tingkat kelahiran dan tingkat 

migrasi masuk yang tinggi secara tidak langsung akan mempunyai jumlah 

penduduk yang meningkat tajam pada tiap tahunnya. Selain dari kedua 

faktor tersebut, faktor lain yang tidak kalah perannya adalah semakin 

baiknya kualitas kehidupan, yang tentu akan berpengaruh juga terhadap 

kualitas kesehatan yang berdampak pada semakin rendahnya angka 

kematian di suatu wilayah. 

Besar kecilnya tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah 

dapat dipastikan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah 

lainnya, hal ini dikarenakan oleh faktor – faktor penyebab pertumbuhan 
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penduduk antara wilayah yang satu dengan yang lain memiliki angka yang 

berbeda. Kondisi geografis, letak wilayah, dan kondisi social ekonomi 

masyarakat juga memiliki peranan yang tidak kalah penting terhadap 

faktor – faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk.  

Pemanfaatan ruang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap 

pemanfaatan ruang bagian wilayah lainnya. Besar kecilnya pengaruh yang 

ada akan disebabkan atau akan dipengaruhi oleh banyak dan besarnya 

kegiatan yang ada serta jarak diantaranya. Adanya dampak pertumbuhan 

penduduk pada suatu wilayah tentu akan berpengaruh terhadap 

ketersediaan fasilitas penunjang. Adapun fasilitas penunjang yang 

dimaksud antara lain: fasilitas ekonomi (pasar, toko, warung), fasilitas 

kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, apotek) serta fasilitas 

pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, PT). Asumsinya adalah semakin 

banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah maka ketersediaan fasilitas 

penunjang juga akan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kebutuhan 

dan jumlah penduduk yang ada. 
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Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka disusun 

kerangka penelitian, kerangka penelitian tersebut dapat dilihat pada 

diagram alir berikut ini. 

Gambar 1.1 Diagram alir Penelitian 

  

    

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 2014 

1.7 Hipotesa Penelitian 

 Untuk mencapai tujuan penelitian serta berdasarkan pada masalah 

yang ada maka terdapat beberapa jenis hipotesis yaitu : 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kartasura tahun 2008 

dan 2012 tergolong sedang. 

Wilayah 

Kependudukan 

Pertumbuhan 
Penduduk 

Pengaruh pertumbuhan penduduk : 
- Ketersediaan Fasilitas Ekonomi 
- Ketersediaan Fasilitas 

kesehatan 
- Ketersediaan Fasilitas 

Pendidikan 

Faktor yangmempengaruhi 
pertumbuhan  penduduk : 
- Kelahiran 
- Kematian  
- Migrasi  

Analisis 

Peta Produk : 
- Peta Pertumbuhan penduduk tahun 2008 dan 2012 skala 1:50.000 
- Peta Ketersediaan Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi skala 1: 50.000 

-  

Kesimpulan dan saran 
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2. Faktor  yang mempengaruhi perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk 

di Kecamatan kartasura tahun 2008 dan 2012 adalah kematian. 

3. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan fasilitas 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kecamatan Kartasura rata-rata 

memiliki hubungan yang rendah. 

 
1.8 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

sekunder, data sekunder diambil dari instansi-instansi yang terkait dengan 

penelitian ini. Data sekunder yang digunakan merupakan data time series 

dengan perbandingan tahun yaitu dari tahun 2008 dan 2012, sedangkan 

unit analisis dalam penelitian ini adalah unit analisis terkecil wilayah 

desa. Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

1.8.1 Penentuan Daerah Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang memiliki 12 desa, antara lain : 

Ngemplak, Gumpang, Makamhaji, Pabelan, Ngadirejo, Kartasura, 

Pucangan, Kertonatan, Wirogunan, Ngabeyan, Singopuran, dan 

Gonilan.Penulis melakukan penelitian ini  di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a) Daerah penelitian merupakan daerah pusat kota dan mempunyai letak 

yang dekat dengan pusat kota Surakarta. 

b) Daerah penelitian mempunyai letak yang dilalui jalur transportasi 

Semarang – Surakarta dan Yogjakarta – Surakarta. 
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1.8.2 Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Datasekunder didapat dari dokumentasi dan cacatan statistik, baik dari 

kantor pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten dan instansi 

terkait.Data- data tersebut meliputi karakteristik fisik dan non fisik 

kecamatan Kartasura selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2008 dan 

tahun 2012. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

    Tabel 1.5 Jenis data dan sumber data penelitian 
No Jenis Data Sumber Data 
1 Lokasi penelitian meliputi 

: letak, luas, batas dan 
luas wilayah 

Kecamatan Dalam Angka 

2 Kondisi fisik wilayah 
meliputi : jumlah, 
kepadatan dan komposisi 
penduduk 

Kecamatan Dalam Angka Kecamatan 
Kartasura Tahun 2008 dan tahun 2012 

3 Sarana dan Prasarana 
sosial ekonomi 

Kecamatan Dalam Angka Kecamatan 
Kartasura tahun 2008 dan tahun 2012, 
BPS 

4 Peta – peta penunjang 
penelitian 

BPN, DPU 

Sumber : Penulis, 2014 

 

1.8.3 Pendekatan Geografi 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

ekologi. Secara garis besar ada 4 tema analisis yang dikembangkan 

dalam pendekatan ekologis dibidang kajian geografi yaitu: 

1. Tema analisis manusia dengan lingkungannya. 

2. Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungannya. 
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3. Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan 

lingkungan. 

4. Tema analisis kenampakan fisikal budayawi dengan 

lingkungan. 

Penelitian ini mengambil tema yang kedua yaitu keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan lingkungannya, keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan lingkungannya dalam penelitian ini adalah 

hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan 

fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Kartasura. Pertumbuhan 

penduduk yang terjadi di daerah penelitian tentunya akan 

mempengaruhi jumlah atau ketersediaan fasilitas kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk yang 

terjadi di suatu wilayah tinggi maka kebutuhan fasilitas kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena 

untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin 

meningkat. 
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1.8.4 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel kependudukan 

yaitu kelahiran, kematian, migrasi serta variabel fasilitas sosial 

ekonomi (kesehatan, pendidikan dan sarana ekonomi). 

 Tabel 1.6 Kelahiran di Kecamatan Kartasura tahun 2008 dan 2012 

No Desa Kelahiran Prosentase  
(%) 2008 2012 

1 Ngemplak 71 85 6,00 

2 Gumpang 44 83 4,88 
3 Makamhaji 300 225 20,20 
4 Pabelan 98 88 7,15 
5 Ngadirejo 116 97 8,19 
6 Kartasura 195 191 14,85 
7 Pucangan 285 242 20,28 
8 Kertonatan 71 48 4,58 
9 Wiragunan 43 81 4,77 

10 Ngabeyan 19 7 1,00 
11 Singopuran 73 34 4,11 

12 Gonilan 49 53 3,92 
Jumlah 1.364 1234 100 

Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 
 

Tabel 1.7 Kematian di Kecamatan Kartasura Tahun 2008 dan 2012 

No Desa Kematian Prosentase 
 (%) 2008 2012 

1 Ngemplak 26 23 3,61 
2 Gumpang 33 52 6,27 
3 Makamhaji 119 137 18,89 
4 Pabelan 25 61 6,34 
5 Ngadirejo 75 85 11,80 
6 Kartasura 117 152 19,85 
7 Pucangan 88 73 11,88 
8 Kertonatan 26 26 3,83 
9 Wiragunan 33 28 4,50 

10 Ngabeyan 14 46 4,42 
11 Singopuran 18 23 3.02 
12 Gonilan 37 38 5,50 

Jumlah 611 744 100 
Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 
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Tabel 1.8 Migrasi di Kecamatan Kartasura Tahun 2008 dan 2012 

No Desa Migrasi Masuk Prosentase 
(%) 

Migrasi Keluar Prosentase 
(%) 2008 2012 2008 2012 

1 Ngemplak 35 124 3,87 26 64 2,51 
2 Gumpang 234 271 12,29 167 152 8,92 
3 Makamhaji 234 325 13,61 287 379 18,62 
4 Pabelan 90 114 4,96 93 144 6,62 
5 Ngadirejo 292 180 11,49 281 146 11,94 
6 Kartasura 200 256 11,10 282 370 18,23 
7 Pucangan 394 417 19,75 240 354 16,61 
8 Kertonatan 90 68 3,84 40 44 2,34 
9 Wiragunan 70 100 4,14 88 61 4,16 

10 Ngabeyan 54 97 3,67 60 99 4,44 
11 Singopuran 167 131 7,25 66 71 3,83 
12 Gonilan 84 79 3,96 24 38 1,73 

Jumlah 1.944 2.162 100 1.654 1.922 100 
Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 

 Variabel fasilitas sosial ekonomi yang terdapat di daerah penelitian 

meliputi fasilitas ekonomi(pasar, toko, warung, hotel), fasilitas kesehatan( rumah 

sakit, puskesmas, posyandu, rumah bersalin) dan fasilitas pendidikan (TK, SD, 

SLTP, SLTA). 

Tabel 1.9 Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Kartasura tahun 2008 dan 2012 

No Desa Fasilitas Ekonomi 
2008 2012 

1 Ngemplak 32 43 
2 Gumpang 78 95 
3 Makamhaji 307 345 
4 Pabelan 151 170 
5 Ngadirejo 317 331 
6 Kartasura 341 380 
7 Pucangan 118 130 
8 Kertonatan 88 100 
9 Wiragunan 73 86 

10 Ngabeyan 135 152 
11 Singopuran 76 109 
12 Gonilan 58 76 

Jumlah 1.774 2.017 
Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 
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Tabel 1.10 Fasilitas Kesahatan di Kecamatan Kartasura Tahun 2008 dan 2012 

No Desa Fasilitas Kesehatan 
2008 2012 

1 Ngemplak 7 7 
2 Gumpang 6 10 
3 Makamhaji -  32 
4 Pabelan 11 11 
5 Ngadirejo 1 11 
6 Kartasura  - 44 
7 Pucangan 10 19 
8 Kertonatan  - 7 
9 Wiragunan 5 11 

10 Ngabeyan 14 11 
11 Singopuran 10 10 
12 Gonilan 7 12 

Jumlah 71 185 

Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 

Tabel 1.11 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kartasura Tahun 2008 dan 2012 

No Desa Fasilitas Pendidikan 
2008 2012 

1 Ngemplak 6 6 
2 Gumpang 9 10 
3 Makamhaji 16 17 
4 Pabelan 19 17 
5 Ngadirejo 9 10 
6 Kartasura 27 29 
7 Pucangan 23 21 
8 Kertonatan 5 5 
9 Wiragunan 7 5 

10 Ngabeyan 9 10 
11 Singopuran 6 6 
12 Gonilan 5 5 

Jumlah 141 141 
Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2008 dan 2012 
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1.8.5 Analisa Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis statistik deskriptif  dengan unit analisis terkecil wilayah desa. 

Analisis statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan 

untuk manganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi ( Sugiyono, 2013 ). Analisis deskritif berfungsi 

menjelaskan fenomena dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

dan memperkuat analisis kuantitatif.  

 Untuk mempermudah dalam analisa maka dilakukan 

skoringterhadap variabel-variabel penelitian dan pengklasifikasian data 

dengan menggunakan rumus: 

 = ( ୬୧୪ୟ୧ ୲ୣ୰୲୧୬୧)ି (୬୧୪ୟ୧ ୲ୣ୰ୣ୬ୢୟ୦)
ଷ

   

 

 Klasifikasi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kartasura adalah 

sebagai berikut : 

0,03 – 0,75  = Skor 1 ( Klasifikasi Rendah ) 

0,76 – 1,48  = Skor 2 ( Klasifikasi Sedang ) 

1,49 – 2,21  = Skor 3 ( Klasifikasi Tinggi ) 

 Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk (kelahiran, kematian dan migrasi) maka harus mengetahui 

jumlah penduduk pada pertengahan tahun karena untuk menghitung 
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angka kelahiran kasar, angka kematian kasar, dan migrasi neto 

diperlukan data mengenai jumlah penduduk pada pertengahan tahun. 

Berikut ini adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun 2008 

dan 2012. 

Tabel 1.12 Penduduk Pertengahan Tahun di Kecamatan Kartasura 
Tahun 2008 dan 2012 

No Desa Penduduk Pertengahan Tahun 
2008 2012 

1 Ngemplak 2.908 3.131 
2 Gumpang 6.407 7.145 
3 Makamhaji 15.434 15.710 
4 Pabelan 6.539 6.738 
5 Ngadirejo 9.309 9.497 
6 Kartasura 15.313 15.241 
7 Pucangan 11.995 13.222 
8 Kertonatan 3.165 3.399 
9 Wiragunan 3.797 3.965 

10 Ngabeyan 4.316 4.385 
11 Singopuran 6.069 6.530 
12 Gonilan 4.282 4.562 

Jumlah 89.534 93.525 
Sumber: BPS, Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 2007 dan 2011. 

 Rumus yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian dan migrasi) adalah 

sebagai berikut (Ida Bagoes Mantra,2012): 

 Untuk faktor kelahiran (fertilitas) dihitung dengan rumus Crude Birth 

Rate (CBR), yaitu: 

   CBR = 


  x K 

 Dimana : CBR = Angka kelahiran kasar 
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  B  = Jumlah kelahiran selama 1 tahun 

  P  = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 

  K  = Bilangan konstanta (1000) 

 Untuk faktor kematian (mortalitas) dihitung dengan menggunakan 

rumus Crude Death Rate (CDR), yaitu: 

   CDR = ୈ


  x K 

  Dimana:  CDR  = Angka kematian kasar 

    D = Jumlah kematian selama 1 tahun 

    P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun  

    K = Bilangan konstanta (1000) 

 Perhitungan migrasi dengan menggunakan rumus Angka Migrasi 

Neto, yaitu selisih banyaknya migran masuk dan keluar ke dan dari 

suatu daerah per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Dengan menggunakan 

rumus: 

   Mn = ୍ି


  x K 

  Dimana:  Mn = Angka migrasi neto 

     I = Jumlah migrasi masuk 

     O = Jumlah migrasi keluar 

     P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 

     K = Bilangan konstanta (1000) 

 Dalam menghitung angka pertumbuhan penduduk dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus: 
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    Pt = Po ( 1 + r)t 

 Dimana : Pt = Banyaknya penduduk pada akhir tahun 

     Po = Banyaknya penduduk pada awal tahun 

     r = Angka pertumbuhan penduduk 

     t = Jangka waktu (dalam banyaknya tahun) 

 Sedangkan untuk mencari hubungan dan menyatakan seberapa kuat 

hubungan antar variabel yaitu tingkat pertumbuhan penduduk 

berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas sosial ekonomi digunakan 

program SPSS dengan rumus regresi linier berganda sebagai berikut : 

    Y = a + ß1x1 + ß2x2 + ………+ ßkxk 

 Untuk menghitung ß1, ß2, ß3 ……… ßk digunakan metode kuadrat 

terkecil. Pada penelitian ini : 

Y = Pertumbuhan penduduk daerah penelitian tahun 2008 dan 2012 

X1 = Faktor ketersediaan fasilitas kesehatan 

X2 = Faktor ketersediaan fasilitas pendidikan 

X3 = Faktor ketersediaan fasilitas ekonomi 

 Besarnya nilai korelasi hubungan antar variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : 

1. R bernilai 0,800 – 1,000 adalah sempurna 

2. R bernilai 0,600 – 0,800 adalah cukup 

3. R bernilai 0,400 – 0,600 adalah agak rendah 

4. R bernilai 0,200 – 0,400 adalah rendah 

5. R bernilai 0,000 – 0,200 adalah sangat rendah 
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 Analisis yang dilakukan yaitu tingkat pertumbuhan penduduk 

(variabel pengaruh) akan dikorelasikan terhadap ketersediaan fasilitas 

sosial ekonomi (variabel terpengaruh). 

1.9 Batasan Operasional 

Analisis adalah mengkaji dengan lebih teliti dan detail terhadap suatu 

permasalahan atau gejala – gejala alam, mendokumentasikan kemudian 

mencari penyelesaiannya ( Iwan Kurniawan, 2004). 

Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk terutama mengenai 

jumlah struktur dan perkembangannya ( Multilingual Demographic 

Dictionary, 1982 ). 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan 

memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha ( Suhaismi Arikunto, 

2002 ) 

Fasilitas Ekonomi adalah fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kebutuhan ekonomi 

penduduk dalam hal yang diharapkan dapat menunjang kehidupan 

masyarakat yang meliputi perdagangan, keuangan, bank dan pertanian ( 

Agus Sutanto, 1990 ). 

Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan ( UU nomor 23 tahun 1992 dan UU 

tahun 2004 tentang praktik kedokteran ). 

Fasilitas Pendidikan adalah sarana dan prasarana ( gedung, ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium ) yang digunakan untuk menunjang 
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keterlaksanaan pembelajaran dan penunjang pembelajaran ( Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ). 

Fasilitas Sosial adalah segala fasilitas yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau 

nyata menurut fungsi pelayanan sosial tersebut bagi penggunanya ( 

Conyers, 1992 ). 

Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan 

lamanya didalam kandungan dimana si bayi menunujukkan tanda – tanda 

kehidupan ( Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Kematian adalah keadaan menghilangnya tanda – tanda kehidupan 

secara permanen, yang bias terjai setiap saat setelah kelahiran hidup ( Ida 

Bagoes Mantra, 2012). 

Ketersediaan adalah besarnya kemampuan suatu daerah menyediakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu (Yuli Sulistyowati, 2009). 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari 

suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau Negara ataupun 

batas administrasi atau batas dalam batas suatu Negara ( Ida Bagoes 

Mantra, 2012). 

Penduduk adalah segala sesuatu yang meliputi jumlah, pertambahan, 

kepadatan persebaran mata pencaharian penduduk setempat ( Bintarto, 

1987). 



32 
 

Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan – kekuatan yang 

mengurangi jumlah penduduk ( Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Sarana dan prasarana adalah bentuk pelayanan berupa fasilitas yang 

tersedia untuk keperluan pemduduk, misalnya : jalan, rumah sakit, 

puskesmas, sekolah dan lain-lain yang merupakan fungsi dari kebijakan 

pemerintah (Irma Yunidarti, 1997). 
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