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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan gejala -gejala di 

muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik secara fisikal 

maupun yang menyangkut dengan mahluk hidup beserta masalahnya, melalui 

pendekatan keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan program, 

proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 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 jum lah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya 

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

Philip M Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengusulkan definisiDemografi 

mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk serta  

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

dari fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial ( perubahan 

status). 

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa demografi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan proses penduduk di suatu 

wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi 

penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut 

disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi 

penduduk.  

Kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk merupakan unsur  tersebut 

saling berpengaruh. Jika pada suatu penduduk tingkat kelahiran tinggi maka akan 

berpengaruh pada struktur penduduk di daerah tersebut yaitu persentase penduduk 

usia muda jumlahnya akan menjadi lebih besar. Demografi tidak mempelajari 
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penduduk sebagai individu tetapi penduduk sebagai suatu kelompok, jadi yang 

dimaksud dengan penduduk dalam kajian demografi adalah sekelom pok orang 

yang bertempat tinggal disuatu wilayah. Adanya kelahiran, kematian dan migrasi 

akan berpengaruh terhadap jumlahnya ting kat pertumbuhan penduduk. untuk 

mengetahui perkembangan penduduk maka perlu dilengkapi dengan data 

penduduk. Berdasarkan penjelasan tersebut maka ada tiga sumber data demografi, 

yaitu, sensus penduduk, registrasi penduduk dan survei penduduk.  

Sumber data demografi yang pertama adalah sensus penduduk, yaitu 

merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penilaian, 

penganalisaan, dan penyajian data penduduk yang menyangkut ciri demografi 

antara lain sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Sensus penduduk mempunyai 

ciri-ciri yang khas dalam pelaksanannya, ciri yang pertama bersifat individu yaitu 

semua informasi sosial ekonomi yang dikumpulkan bersumber dari individu baik 

anggota rumah tangga maupun anggota masyarakat, kedua bersifat universal ya itu 

pencacahan bersifat menyeluruh, ketiga pencacahan harus diselenggarakan 

serentak diseluruh negara, dan yang keempat sensus penduduk dilaksanakan 

secara periodik.  

Sumber data demografi yang kedua adalah registrasi penduduk, yaitu 

pencatatan kejadian-kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat. Jumlah 

penduduk akan bertambah dari waktu kewaktu dan akan mempengaruhi 

perubahan dari waktu kewaktu pula, seirama dengan perubahan jumlah penduduk 

dan segala macam bentuk aktivitasnya. Aktivitas dari penduduk a kan 

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 bergerak dari sutau tempat 

ketempat yang lain sesuai dengan keperluannya. 

Sumber data demografi yang ketiga adalah survey, yaitu pengumpulan 

data-data demografis pada suatu obyek penduduk dengan cara wawancara pada 

tiap-tiap penduduk secara mendetail. Survey ini bersifat terbatas dan informasi 

yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam, biasanya survey kependudukan ini 
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dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus (Ida Bagoes 

Mantra, 2000). 

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), akan tetapi secara bersamaan juga 

dipengaruhi oleh jumlah kematian (mengurangi jumlah penduduk) yang terja di 

pada semua golongan umur. Sementara  itu migrasi juga sangat berperan penting 

dalam pertumbuhan penduduk, im igran (pendatang) akan menambah jumlah 

penduduk dan emigran akan mengurangi jumlah penduduk (Ida Bagoes Mantra, 

1981). 

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang paling 

sering digunakan untuk mengambarkan kondisi kependudukan suatu daerah, tidak 

hanya pada saat ini saja akan tetapi juga dapat untuk melihat kondisi pada masa 

yang akan datang. Apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada laju 

pertumbuhan ekonomi, dapat diartikan bahwa produksi yang dihasilkan oleh 

pertumbuhan ekonomi penduduk akan habis konsumsi oleh penduduk itu sendiri 

sehingga tidak akan ada kelebihan penghasilan.  

Terdapat berbagai macam bentuk penyaj ian data dan informasi demografi, 

salah satunya adalah dalam bentuk peta, karena peta mempunyai kelebihan 

dibandingkan dalam penyajian bentuk yang lain, khususnya untuk data yang ada 

hubungannya dengan letak dan lokasi distribusi dan ruang selain itu peta juga 

dapat mengambarkan informasi dari aspek keruangan dan peta juga dapat 

digunakan sebagai alat untuk menganalisa. Apabila akan menyajikan data yang 

yang menunjukkkan distribusi keruangan atau lokasi dan sifat-sifatnya, maka 

hendaknya informasi tersebut dituangkan dalam bentuk peta (Bintarto dan 

surastopo, 1979). 

Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan diantara 17 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sleman. Pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di 

Kabupaten Sleman terdapat pada Kecamatan Depok, yaitu 0,71%. Untuk 

meyakinkan bahwa kecamatan Depok merupakan kecamatan yang ada di 
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Kabupaten Sleman dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi, berikut adalah 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman.  

Tabel 1.1 Jumlah dan Pertumbuhan PendudukKab. Sleman Tahun 2009 – 2013 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk Pertumbuhan 

% 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Moyundan 31003 35987 36006 36905 31293 0,19 

2 Minggir 36038 34945 34974 34954 35148 -0,50 

3 Seyegan 45360 45513 45360 46347 45420 0,03 

4 Godean 63642 65869 63875 64144 64976 0,42 

5 Gamping 96820 87759 91811 89749 98486 0,34 

6 Mlati 101031 83071 83538 84335 102812 0,35 

7 Depok 124234 125239 126553 124599 128709 0,71 

8 Berbah 50787 51067 49183 49947 51899 0,43 

9 Prambanan 46857 49893 50282 50511 48173 0,56 

10 Kalasan 76158 73734 74578 75725 77625 0,39 

11 Ngemplak 59936 54893 56701 56869 61124 0,40 

12 Ngaglik 101887 82129 83828 86832 104430 0,50 

13 Sleman 63084 63494 64225 20041 64428 0,42 

14 Tempel 51815 51624 51814 52186 52586 0,30 

15 Turi 35890 36201 36739 37049 34878 -0,57 

16 Pakem 35171 34574 34891 35433 36358 0,67 

17 Cangkringan 28381 28960 29051 29801 29054 0,47 

Jumlah 1048094 1004952 1013409 975427 1067399 0,37 

Sumber : BPS, Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 

Jumlah penduduk Kecamatan Depok tahun 2009 – 2013 mengalami 

peningkatan, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 124.234 jiwa dan 

jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 128.709 jiwa . Berikut adalah jumlah 

dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Depok tahun 2009 – 2013. 

Tabel 1.2 Jumlah dan PertumbuhanPenduduk Kec. Depok Tahun 2009 – 2013 

No Desa 
Jumlah Penduduk 

Pertumbuhan 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 Catur Tunggal 61361 61602 61674 61606 62454 0,35 

2 Maguwoharjo 27618 28005 28509 26253 29252 1,16 

3 Condongcatur 35255 35632 36280 36704 37003 0,97 

Jumlah 124234 125239 126553 124599 128709 0,71 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009  – 2013 

Kecamatan Depok terdiri dari 3 Desa, 58 pedukuhan (dusun), 226 RW, 

dan 691 RT, dengan luas wilayah 35,55 Km
2
. Kecamatan Depok yang terdiri dari 

bangunan dan pekarangan mencapai 53,22%, sawah 14,23%, dan tanah kering 
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seluas 6,03%. Berikut adalah luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kecamatan 

Depok tahun 2009 – 2013.  

Tabel 1.3 Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kec. Depok Tahun 2009 – 2013 

No Desa Luas (km
2
) 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km
2
) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Catur Tunggal 11,40 5382 5579 5594 5404 5478 

2 Maguwoharjo 15,01 1839 1865 1899 1749 1948 

3 Condongcatur 9,50 3711 3750 3818 3863 3895 

Jumlah 35,55 3494 3522 3559 3504 3620 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009  – 2013 

Secara administrasi Kecamatan Depok berbatasan langsung dengan Kota 

Yogyakarta. Hal ini yang menjadikan Kecamatan Depok lebih ramai 

dibandingkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Kecamatan 

Depok merupakan kecamatan yang difungsikan sebagai pusat pendidikan, 

sehingga jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Depok semakin bertambah 

setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kecamatan Depok merupakan 

kecamatan yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan kecamatan -

kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. 

Hal ini dapat terlihat dari adanya fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi yang 

cukup memadai didalam kecamatan ini dibandingkan kecama tan lainnya. Terlebih 

lagi didalam Kecamatan Depok terdapat bandar udara yang melayani jalur 

domestik maupun internasional yaitu Bandara Adjisucipto, dan stasiun kereta api 

yang melayani jalur antar kota yaitu Stasiun Maguwo. Sehingga sangat tidak 

diragukan lagi bahwa dengan adanya fasilitas tersebut, akan merangsang 

pertumbuhan ekonomi didaerah itu sehingga menciptakan pusat kegiatan ekonomi 

baru yang akan merangsang pertumbuhan penduduk sekitarnya untuk ke daerah 

tersebut.  

Untuk meyakinkan bahwa kecamatan Depok merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman dengan pertumbuhan sosial ekonomi 

paling tinggi berikut adalah fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 

di Kecamatan Depok : 

Ketersediaan fasilitas pendidikan dalam suatu wilayah akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi jumlah 
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penduduk yang ada di suatu wilayah maka tingkat kebutuhan fasilitas pendidikan 

juga akan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan untuk mencukupi 

kebutuhan pendidikan masyarakat yang berada di wilyah tersebut. Ketersediaan 

fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Depok adalah TK , SD, SMP, 

SMA, dan Perguruan Tinggi. 

Tabel 1.4 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Depok Tahun 2009 – 2013 

Desa 

Fasilitas 

Catur Tunggal 

2009 2010 2011 2012 2013 

TK 26 26 26 27 31 

SD 23 21 21 23 21 

SMP 7 7 7 5 20 

SMA 7 8 8 7 10 

Perguruan Tinggi 21 19 19 20 20 

 Maguwoharjo 

TK 16 16 16 5 16 

SD 16 16 16 16 16 

SMP 6 5 5 6 6 

SMA 7 5 5 7 9 

Perguruan Tinggi 5 10 10 6 6 

 Condongcatur 

TK 14 15 15 15 22 

SD 19 19 19 17 19 

SMP 6 5 5 7 6 

SMA 6 3 3 3 2 

Perguruan Tinggi 6 12 12 10 10 

 Jumlah 

TK 56 57 57 47 69 

SD 58 56 56 56 56 

SMP 19 17 17 18 32 

SMA 20 16 16 17 21 

Perguruan Tinggi 32 43 43 36 36 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 

Tingkat pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap fasilitas 

kesehatan, dimana suatu wilayah dengan jum lah dan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang tinggi tentu akan menimbulkan fasilitas kesehatan yang  banyak 

juga. Ketersediaan fasilitas kesehatan pada suatu wilayah memungkinkan 

penduduk untuk lebih meningkatkan derajat kesehatannya. Di Kecamatan Depok 

antara tahun 2009 dan 2013 terdapat beberapa fasilitas kesehatan seperti 

Posyandu, Puskesmas, Dokter Praktek, Poliklinik, dan RS Bersalin.  
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Tabel 1.5 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Depok Tahun 2009 – 2013 

Desa 

Fasilitas 

Catur Tunggal 

2009 2010 2011 2012 2013 

Posyandu 34 34 34 34 34 

Puskesmas 2 1 1 1 1 

Dokter Praktek 191 193 201 193 193 

Balai Pengobatan 4 5 5 6 6 

RS 2 2 2 2 2 

 Maguwoharjo 

Posyandu 34 34 34 34 34 

Puskesmas 2 2 2 2 2 

Dokter Praktek 102 105 107 103 103 

Balai Pengobatan 2 3 3 4 4 

RS 1 1 1 2 2 

 Condongcatur 

Posyandu 37 37 37 37 38 

Puskesmas 2 2 2 2 2 

Dokter Praktek 108 108 112 109 109 

Balai Pengobatan 3 3 3 6 6 

RS 2 2 2 2 2 

 Jumlah 

Posyandu 105 105 105 105 106 

Puskesmas 6 5 5 5 5 

Dokter Praktek 401 406 420 405 405 

Balai Pengobatan 9 11 11 16 16 

RS 5 5 5 6 6 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009  – 2013 

Ketersediaan fasilitas ekonom i di suatu wilayah tentu harus bisa 

mengimbangi jumlah penduduk, karena semakin tinggi jumlah penduduk maka 

semakin tinggi pula kebutuhan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi maka masyarakat dapat meningkatkan 

taraf kesejahteraan, ketersediaan fasilitas ekonomi pada suatu wilayah dapat 

dijadikan sebagai indikator perkembangan wilayah itu sendiri. Ketersediaan 

fasilitas ekonomi yang terdapat di Kecamatan Depok adalah Pasar Um um, 

Pertokoan, Warung/Kios, Restoran, dan Bank/KUD. 
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Tabel 1.6 Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Depok Tahun 2009 – 2013 

Desa 

Fasilitas 

Catur Tunggal 

2009 2010 2011 2012 2013 

Pasar Umum 2 2 2 2 2 

Pertokoan 992 618 642 651 651 

Warung/Kios 1026 1038 1211 1236 1236 

Restoran 106 112 118 153 172 

Bank/KUD 9 9 9 9 15 

 Maguwoharjo 

Pasar Umum 2 2 2 2 2 

Pertokoan 476 502 651 605 609 

Warung/Kios 871 906 1236 1036 1036 

Restoran 56 63 153 79 79 

Bank/KUD 2 2 9 4 9 

 Condongcatur 

Pasar Umum 1 1 1 2 2 

Pertokoan 750 766 809 815 815 

Warung/Kios 886 924 1004 1113 1113 

Restoran 62 71 83 97 97 

Bank/KUD 3 3 4 5 10 

 Jumlah 

Pasar Umum 5 5 5 6 6 

Pertokoan 2218 1886 2102 2071 2075 

Warung/Kios 2783 2868 3451 3385 3385 

Restoran 224 246 354 329 348 

Bank/KUD 14 14 22 18 34 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009  – 2013 

Dari tabel 1.6 terjadi variasi pertumbuhan penduduk antar desa, sehingga 

terjadi penyebaran pertumbuhan penduduk berdasarkan lingkungan sosial dan 

fasilitas umum yang ada di Kecamatan Depok. Dengan adanya perbedaan fasilitas 

umumdi setiap desa akan menimbulkan suatu sebaran pertumbuhan penduduk 

karena adanya kebutuhan akan perumahan. Sesuai uraian tersebut maka penulis 

ingin meniliti pertumbuhan penduduk di Kecamatan Depok tahun 2009 dan 2013, 

serta menganalisis faktor-faktor Demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) 

yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Depok. 

Untuk menyajikan data dan informasi tentang tingkat pertumbuhan penduduk ke 

dalam bentuk peta seharusnya didesain dengan baik agar memberikan informasi 

yang tepat dan terperinci.  
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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 ekonom i.  Perubahan tersebut berasal dari munculnya fasilitas-fasilitas  publik 

seperti fasilitas pendidikan (SLB, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi), 

fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Dokter  Praktek, Poliklinik, dan Rumah 

Sakit), serta fasilitas ekonomi (Pasar, Pertokoan, Warung/Kios, Restoran, dan 

Bank/KUD). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS PERTUMBUHAN 

PENDUDUK DAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA SOSIAL 

EKONOMI DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 

2009 DAN 2013. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang penulis tuliskan di atas maka dapat dirumuskan 

masalah mengenai Analisis Pertumbuhan Penduduk dan Ketersediaan Sarana 

Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2009 

dan 2013 adalah : 

1. Faktor demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) apa yang paling 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Depok tahun 

2009 dan 2013? 

2. Bagaimana hubungan faktor non demografi (fasilitas pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi) terhadap pertum buhan penduduk di Kecamatan 

Depok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dihasilkan dari penilitian ini berupa :  

1. Mengkaji faktor demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang paling 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Depok tahun 

2009 dan 2013. 
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2. Mengkaji hubungan antara faktor non demografi (ketersediaan fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan ekonom i) terhadap pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Depok tahun  2009 dan 2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

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 Depok 

Kabupaten Sleman. 

 

1.5 Telah Pustaka 

Salah satu permasalahan kependudukan di suatu daerah adalah masalah 

yang berkaitan dengan jumlah penduduk, pesatnya pertumbuhan penduduk dalam  

kenyataan akan menimbulkan berbagai masalah. Dalam perencanaan 

pembangunan, data kependudukan memegang peranan yang sangat penting karena 

semakin lengkap data kependudukan yang tersedia maka semakin mudah dan 

tepat rencana pembangunan itu dibuat. Sehingga contoh dalam perenca naan 

pembangunan pendidikan diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia 

sekolah, dan pekerja dalam bidang kesehatan masyarakat memerlukan informasi 

tentang tinggi rendahnya angka kematian.  

Perlu mendalami kajian demografi untuk dapat memahami keadaan 

penduduk disuatu daerah, ada tiga kajian dalam demografi yaitu kelahiran 

(fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi.  

Pengertian tentang kelahiran (fertilitas) adalah suatu kelahiran seorang 

bayi tanpa perhitungan lamanya dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan 

tanda-tanda kehidupan, misalnya bernafas, menangis, dan denyut jantungnya atau 

denyut tali pusar atau gerakan otot-otot.  

Pengertian tentang kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya 

semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat 

setelah kelahiran hidup. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari tiga 
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komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jum lah penduduk. 

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak ha nya 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari 

tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.  

Sedangkan pengertian tentang m igrasi adalah perpindahan penduduk 

dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ketempat yang lain melampaui 

batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu 

negara. Migrasi dapat dibedakan antara migrasi vertikal dan migrasi horizontal. 

Migrasi penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan sosial, dan salah satu 

contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Seseorang yang mula -mula bekerja  

dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non pertanian. Migrasi 

penduduk horizontal atau sering disebut dengan m igrasi penduduk geografis 

adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain 

dalam periode waktu tertentu (Ida Bagoes Mantra, 2000).  

Ida Bagoes Mantra (1978) 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 adalah 

sekitar enam jam. Batas enam jam diambil karena seseorang yang akan berpergian 

meninggalkan desa asal dengan keperluan tertentu dan kepentingannya 

dipersiapkan terlebih dahulu. Berpangkal pada titik perhatian atas penduduk dan 

peningkatan pendapatan maka masalah-masalah di dalamnya adalah masalah 

pendapatan, penyebaran penduduk, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, sumber 

pangan, pendidikan, pengolahan sumber daya alam dan pembiayaan 

pembangunan. 

Pertambahan penduduk yang cepat akan mempengaruhi tingkat kepadatan 

penduduk di suatu wilayah atau daerah tertentu. Dikarenakan laju pertumbuhan 

penduduk terus meningkat sedangkankapasitas ruang atau wilayahnya bersifat 

tetap atau tidak mengalami perluasan. Dengan tingkat kepadatan 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 m aupun dari segi 
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sosialnya, hal ini dikarenakan manusia cenderung mencari tempat yang 

mempunyai sumber penghidupan yang tinggi (Ida Bagoes Mantra, 1981).  

Tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayahdapat disebebkan karena 

adanya ketersediaan sarana-sarana sosial ekonomi terutama sarana pendidikan 

sebagai sarana peningkat kecerdasan masyarakat, sarana kesehatan untuk 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat maupun sarana ekonomi yang 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Hedi Sutomo, 1981).  

Untuk mempermudah dalam perencanaan dan penentuan keputusan yang 

diambil oleh pemerintah daerah maka dalam menyajikan data -data kependudukan 

khususnya data pertumbuhan penduduk sebaiknya dimasukkan kedalam bentuk 

peta. Ataupun pengertian peta adalah suatu gambaran konvensional dan selektif 

diperkecil biasanya dibuat dalam bidang datar meliputi daerah permukaan bumi 

maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bum i datau angkasa ( Basuki 

Sudiharjo, 1976).  

 

1.6 Penelitian Sebelumnya 

Suparno (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Terhadap 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo”, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan 

Grogol, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

survey. Hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan wilayah Kecamatan 

Grogol diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dan sebagian terdapat 

kekurangan dalam penyajian. 

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 tahun 2005 -

2011. Hasil penelitiannya adalah pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah 

penelitian dari tahun 2005 – 2009 masuk dalam kategori rendah karena hanya 
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memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,17% dan faktor yang paling mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk adalah faktor kematian.  

Berdasarkan analisa terdepat indikasi bahwa ada hubungan yang cukup 

erat antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan sarana sosial,  

ekonomi, pendidikan dan kesehatan dimana 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. 

Tabel 1.7 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti 
Suparno 

(2005) 

Feri Ardita 

(2013) 
Indri Gulani 

Judul 

Analisa Terhadap Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Sosial Ekonomi di 

Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 1994 – 2003 

Analisis Pertumbuhan 

Penduduk di Kecamatan 

Simo Kabupaten Boyolali 

Tahun 2005 – 2009  

Analisis Pertumbuhan Penduduk 

dan Ketersediaan Sarana 

Prasarana Sosial Ekonomi di 

Kecamatan Depok  Kabupaten 

Sleman Tahun 2009 Dan 2013 

Jenis 

Penelitian 
Skripsi Skripsi Skripsi 

Tujuan 

Mengetahui hubungan antara 

perkembangan kebutuhan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi di Kecamatan 

Grogol. 

Mengetahui tingkat 

pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Simo tahun 

2005 -2009. 

 

Mengetahui faktor yang 

paling mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan 

Simo tahun 2005 – 2009. 

Mengkaji faktor demografi yang 

paling mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Depok tahun 2009 

dan 2013. 

 

Mengkaji hubungan antara 

pertumbuhan penduduk dengan 

faktor non demografi(fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi) di Kecamatan Depok 

tahun 2009 dan 2013. 

Lokasi Sukoharjo Boyolali Sleman 

Metode Metode survey Analisis dan sekunder Analisis data sekunder  

Hasil 

Perkembangan wilayah Kecamatan 

Grogol sebagian diimbangi dengan 

penyediana sarana dan prasarana dan 

sebagian terdapat kekurangan dalam 

penyediaannya. Pada sarana pendidikan 

terdapat kelebihan anatar jumlah 

penduduk dan jumlah penyediaan 

sarana dan prasarana, pada sarana  

puskesmas terdapat kekurangan antara 

jumlah kebutuhan dan penyediaan 

sarana dan prasarana. 

Pertumbuhan penduduk 

yang terjadi di daerah 

penelitian dari tahun 2005 

– 2009 masih masuk 

dalam kategori rendah 

karena hanya memiliki 

nilai pertumbuhan 0,17%, 

faktor yang paling 

mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk 

adalah faktor kematian. 

Faktor demografi yang paling 

mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk adalah faktor 

kelahiran. 

 

Perhitungan hubungan antara 

pertumbuhan penduduk dengan 

faktor non demografi (fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi) rata-rata menunjukkan 

hubungan yang sangat lemah. 



 

 

14 

 

1.7 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.  

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 aka n 

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).  

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 pendidikan (SLB, 

TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi), fasilitas keseha tan (Posyandu, 

Puskesmas, Dokter Praktek, Poliklinik, dan Rumah Sakit), serta fasilitas ekonomi 

(Pasar, Pertokoan, Warung/Kios, Restoran, dan Bank/KUD). Asum sinya 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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Keterangan: 

 = Data 

 = = Proses 

 = Hasil 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian (Penulis, 2015) 

 

Jumlah Penduduk 

Wilayah 

Perhitungan Pertumbuhan Penduduk 

Skoring 

Peta Pertumbuhan Penduduk  Kecamatan 

DepokTahun 2009 dan 2013 

 

Perhitungan CBR Perhitungan CDR Perhitungan Mn 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

Kematian Kelahiran Migrasi 

Ketersediaan sara prasarana sosial ekonomi: 

1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Tahun 
2009 & 2013 Kecamatan Depok 

2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tahun 
2009 & 2013 Kecamatan Depok 

3. Ketersediaan Fasilitas Ekonomi Tahun 2009 
& 2013 Kecamatan Depok 

Skoring 

1. Peta Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Tahun 2009 
dan 2013 Kecamatan Depok  

2. Peta Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tahun 2009 
dan 2013 Kecamatan Depok  

3. Peta Ketersediaan Fasilitas Ekonomi Tahun 2009 dan 
2013 Kecamatan Depok  

 

Analisis Hubungan Antara Faktor Non Demografi (Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) Terhadap Pertumbuhan Penduduk 

Kesimpulan dan Saran 
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1.8 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, 

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

ini. Data sekunder yang digunkan merupakan data time series dengan interval 

lima tahun, yaitu dari tahun 2009-2013. Sedangkan unit analisis dalam penelitian 

ini adalah wilayah Desa. 

 

1.8.1. Alat dan Bahan 

1.8.1.1 Alat 

1. Leptop dengan spesifikasi Intel  (R) Core (TM) i3-2367M, CPU @1.40 

GHz, RAM 4 Gb, NVIDIA. 

2. Software ArcGIS 10.1 membuat peta. 

3. Microsoft Word membuat laporan.  

4. Printer untuk mencetak laporan. 

 

1.8.1.2 Bahan 

1. Peta Administrasi Kecamatan Depok. 

2. Data jumlah penduduk Kabupaten Sleman  Tahun 2009 – 2013. 

3. Data jumlah penduduk Kecamatan Depok Tahun 2009 – 2013. 

4. Data jumlah kelahiran Kecamatan Depok  2009 – 2013. 

5. Data jumlah kematian Kecamatan Depok 2009 – 2013. 

6. Data jumlah migrasi Kecamatan Depok 2009 – 2013. 

7. Data jumlah fasilitas pendidikan Kecamatan 2009 – 2013. 

8. Data jumlah fasilitas kesehatan Kecamatan 2009 – 2013. 

9. Data jumlah fasilitas ekonomi Kecamatan Depok 2009 – 2013. 

 

1.8.2 Tahapan Penelitian  

1.8.2.1 Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman yang memiliki 3 Desa, yaitu : Desa Catur Tunggal, Desa 

Maguwoharjo, dan Desa Condong Catur. Penulis mengambil daerah penelitian ini 
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di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman den gan pertimbangan Depok merupakan 

kecamatan paling tinggi pertumbuhan penduduknya dibandingkan dengan 

kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sleman.  

 

1.8.2.2 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 -

datatersebut meliputi karakteristik fisik dan non fisik kecamatan Depok selama 

kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 dan tahun 2013. Adapun jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :  

Tabel 1.8 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian  

No Jenis Data Sumber Data 

1 
Lokasi Penelitian meliputi: Letak Wilayah, Luas Wilayah, Serta 

Batas dan Luas Wilayah. 
Kecamatan Depok Dalam Angka. 

2 
Kondisi Fisik Wilayah meliputi: Jumlah Penduduk, Kepadatan 

Penduduk dan Komposisi Penduduk. 

Kecamatan Depok Dalam Angka 

Tahun2009 Dan 2013. 

3 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi 
Kecamatan Depok Dalam Aangka 

Tahun 2009 Dan 2013. 

4 Peta-Peta Penunjang Penelitian. Badan Pertanahan Nasional. 

Sumber : Penulis, 2014 

 

1.8.2.3 Pendekatan Geografi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan ekologi, 

dan secara garis besar ada 4 tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan 

ekologi di bidang kajian kartografi yaitu :  

1. Tema analisis manusia dengan lingkungannya.  

2. Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungannya.  

3. Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungannya.  

4. Tema analisis kenampakan fisikal budayawi dengan lingkungannya. 

 

Penelitian ini mengambil tema yang kedua yaitu keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan lingkungannya. Keterkaitan antara kegiatan manusia 

dengan lingkungannya dalam penelitian ini adalah hubungan anatara pertumbuhan 



 

 

18 

 

penduduk dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Depok, 

pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah penelitian tentunya akan 

mempengaruhi jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Apabila pertumbuhan penduduk yang terjadi di sua tu wilayah tinggi, maka 

kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga akan meninggi. Hal 

ini terjadi dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang jumlahnya 

semakin meningkat.  

 

1.8.2.4 Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua variabel, yaitu variabel 

kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi serta variabel 

fasilitas sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi).  

Tabel 1.9 Kelahiran di Kecamatan Depok Tahun 2009 – 2013 

No Desa 
Kelahiran 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Catur Tunggal 125 268 412 402 446 

2 Maguwoharjo 246 238 301 435 380 

3 Condongcatur 174 200 292 343 596 

Jumlah 545 706 1005 1180 1422 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009  – 2013 

Tabel 1.10 Kematian di Kecamatan Depok Tahun 2009 – 2013 

No Desa 
Kelahiran 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Catur Tunggal 164 235 282 270 305 

2 Maguwoharjo 98 133 94 116 174 

3 Condongcatur 132 99 138 170 274 

Jumlah 394 467 514 556 753 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 

Tabel 1.11 Migrasi di KecamatanDepok Tahun 2009 – 2013 

No Desa 
Migrasi Masuk Migrasi Keluar 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Catur Tunggal 1516 1332 1284 1383 1143 1967 1027 1252 1272 926 

2 Maguwoharjo 693 695 692 745 465 405 388 395 445 384 

3 Condongcatur 1128 1163 1455 1724 609 859 878 961 1232 498 

Jumlah 3337 3190 3431 3852 2106 3231 2293 2608 2949 1919 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009  – 2013 
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Variable fasilitas sosial ekonomi yang terdapat di daerah penelitian 

meliputi fasilitas pendidikan (SLB, TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi), 

fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Dokter Praktek, Poliklinik, Rumah 

Sakit, dan Apotek), serta fasili tas ekonomi (Pasar, Pertokoan, Warung/Kios, 

Restoran, dan Bank/KUD). 

 

1.8.2.5 Analisis 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). Anali sis deskriptif berfungsi 

menjelaskan fenomena dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian dan 

memperkuat analisis kuantitatif.  

Dalam melakukan analisa perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Depok  antara tahun 2009 dan 2013 maka dilakukan scoring menjadi 3 

yaitu untuk skor 1 klasifikasi rendah, skor 2 klasifikasi sedang, dan skor 3 

klasifikasi tinggi. Rumus yang digunakan untuk menentukan klasifikasi 

pertumbuhan penduduk di daerah penelitian yaitu :  

(               )   (              )

 
 

 

Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

(kelahiran, kematian dan migrasi) maka harus mengetahui jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun karena untuk menghitung angka kelahiran kasar, angka 

kematian kasar, dan migrasi neto diperlukan data mengenai jumlah penduduk 

pada pertengahan tahun. Berikut ini adalah jumlah penduduk pe rtengahan tahun 

pada tahun 2009 – 2013. 
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Tabel 1.12 Penduduk Pertengahan Tahun Kec. Depok Tahun 2009 – 2013 

No Desa 
Jumlah Penduduk 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Catur Tunggal 86725 89868 88575 90015 90742 

2 Maguwoharjo 39034 40855 49884 48824 42501 

3 Condongcatur 49828 51981 52029 52229 53763 

Jumlah 175587 182704 190488 191068 187006 

Sumber : BPS, Kecamatan Depok Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian dan migrasi) adalah 

sebagai berikut (Ida Bagoes Mantra,2000) :  

Untuk faktor kelahiran (fertilitas) dihitung dengan rumus Crude Birth Rate 

(CBR), yaitu : 

CBR  
 

 
  x K 

Dimana : CBR = Angka kelahiran kasar  

 B = Jumlah kelahiran selama 1 tahun  

 P  = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun  

 K = Bilangan konstanta (1000)  

 

Untuk faktor kematian (mortalitas) dihitung dengan 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 
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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: 

P t = Po ( 1 + r)
t  

Dimana : P t = 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 berhubungan 

terhadap faktor non demografi (ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi) digunakan program SPSS dengan Analisis Chi-Square. Pada tahapan 

analisis Chi-Square digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor non 

demografi (ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) terhadap 

pertumbuhan penduduk dan mengetahui seberapa besar hubungannya dengan 

menggunakan uji Chi-Square pada program SPSS. 

Rumus yang digunakan untuk melakukan uji Chie-Square  yaitu : 

X²=∑
*(     ) 

  
 

Dimana : X²= Chi-Square hitung 

Fo= Frekuensi yang diamati 

Fe= Frekuensi yang diharapkan 
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Dalam tabel silang memuat data dari variabel pengaruh dan variabel 

terpengaruh. Variabel terpengaruh yaitu berupa pertumbuhan penduduk, 

sedangkan untuk variabel pengaruhnya berupa faktor non demografi (fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).Untuk memudahkan melakukan interpretasi 

mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis memberikan kriteria  

sebagai berikut (Sarwono, 2006) :  

Tabel 1.13 Nilai Koefisien Korelasi Interpretasi 

Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

0 Tidak ada korelasi 

0 – 0,25  Korelasi sangat lemah 

0,25 – 5  Korelasi cukup 

0,5 – 0,75  Korelasi kuat 

0,75 – 0,99  Korelasi sangat kuat 

1/-1 Korelasi sempurna 

Sumber : UGM,Modul Praktikum Statistik 1 

 

1.8.3 Batasan Operasional 

1. Analisis adalah mengkaji dengan lebih teliti dan detail terhadap suatu 

permasalah atau gejala-gejala alam, mendokumentasika, kemudian 

mencari penyelesaiannya (Iwan Kurniawan, 2004).  

2. Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk terutama mengenai 

jumlah, struktur dan perkembangannya (Multilingual Demographic 

dictionary, 1982).  

3. Fasilitas adalah segalah sesuatu yang dapat dimudahkan dan 

memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha (Suhaisimi Arikunto, 

2002). 

4. Fasilitias Ekonomi adalah fasilitas yang digunakan untuk menigkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kebutuhan ekonomi penduduk 

dalam hal yang diharapkan dapat menunjang kehidupan masyarakat yang 

meliputi perdagaan, keuangan, bank, dan pertanian (Agus Sutanto, 1990).  

5. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan (UU Nomor 23 Tahun 1992 dan UU 

Tahun 2004 tentang praktik kedokteran).  
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6. Fasilitas Pendidikan  adalah sarana dan prasarana (gedung, ruang, kelas, 

perpustakaan, laboratorium) yang digunakan untuk menunjang 

keterlaksanaan pembelajaran (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). 

7. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 

non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata menurut 

fungsi pelayanan sosial tersebut bagi penggunanya (Conyers, 1992).  

8. Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan 

lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukan tanda-tanda 

kehidupan (Ida Bagoes Mantra, 2000).  

9. Kematian adalah keadaan menghilangnya suatu tanda-tanda kehidupan 

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

Bagoes Mantra, 2000). 

10. Ketersediaan adalah besarnya kemampuan suatu daerah menyediakan 

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

11. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari 

suatu tempat ketempat lain melampaui batas politik atau negara ataupun 

batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara (Ida Bagoes 

Mantra, 2000). 

12. Penduduk adalah segala sesuatu yang meliputi jumlah, pertambahan, 

kepadatan, persebaran mata pencaharian penduduk sendiri (Bintarto, 

1987). 

13. Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang 

mengurangi jumlah penduduk (Ida Bagoes Mantra, 1981).  

14. 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).  

 


