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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan kenampakan muka 

bumi baik hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia 

dengan lingkungan sekitar dan juga mempelajari semua aspek permasalahan 

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 dimana terdapat faktor 

penduduk. Penduduk merupakan kelompok orang yang menempati suatu 

wilayah tertentu.Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang penduduk disebut 

juga sebagai demografi. Definisi tentang demografi adalah suatu alat untuk 

mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data 

dan statistik kependudukan serta perhitungan secara matematis dan statistik 

dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan 

komposisi (Lembaga Demografi UI, 2010) 

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi 

jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan di pengaruhi oleh 

jumlah bayi yang lahir (fertilitas), tetapi secara bersamaan pula akan di 

kurangi oleh jumlah kematian (mortatilitas) yang terjadi pada semua golongan 

umur, serta migrasi juga berperan imigran (pendatang) akan menambah dan 

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

Jumlah penduduk akan terus bertambah dari waktu ke waktu dan akan 

mempengaruhi perubahan dari waktu ke waktu pula, seirama dengan 

perubahan jumlah penduduk dan segala bentuk aktivitasnya, dengan kata lain 
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penduduk akan saling berinteraksi didalam usahanya untuk memenuhi segala 

kebutuhannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah 

tertentu akan menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. 

Secara administrasi Kecamatan Pedan terletak diantara 110041’39” BT 

– 110043’23” BT dan 7040’08” LS - 7045’10” LS. Dengan batas wilayah 

disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Juwiring, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Karangdowo, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Cawas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Trucuk dan Kecamatan Ceper. Kecamatan Pedan merupakan salah satu dari 

sekian kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Kecamatan Pedan terdiri 

dari 14 desa yaitu Temuwangi, Beji, Ngaren, Jatimulyo, Jetis Wetan, Keden, 

Bendo, Tambakboyo, Kedungan, Sobayan, Kalangan, Troketon, Kaligawe, 

dan Lemahireng dengan wilayah desa terdiri dari 406 RT, 142 RW, dan 151 

dukuh.  

Aspek topografi Kecamatan Pedan termasuk satuan morfologi dataran 

fluvial bawah volkan dengan topografi relative datardengan kemiringan lereng 

0-2%, dimana daerah tersebut adalah daerah penimbunan dengan tenaga 

geomorfologi utama yaitu gerakan air.Secara geografis merupakan daerah 

dataran dengan kondisi fisik topografi datar agak miring.Secara aspek 

hidrologi Kecamatan Pedan meliputi kondisi fisik sungai Kecamatan Pedan 

terdapat dua buah sungai yaitu sungai kaligawe dan sungai ceper yang 

mempunyai konsistensi yang sama besar untuk irigasi pertanian pada musim 

kemarau kedua sungai masih dapat mengalirkan air dan ditentukan oleh 

keadaan topografi, struktur batuan, sifat kelolosan material, keterdapatan air 

dalam pori-pori dan kemampuan dalam mengikat air. Dilihat dari aspek tanah 

ada dua jenis tanah yang ada di Kecamatan Pedan yaitu pertama jenis tanah 

regosol.Penyebaran tanah regosol di daerah Desa Temuwangi, Beji, Ngaren, 

Jatimulyo, Jetis Wetan, Keden, Tambakboyo, Sobayan, dan Kalangan.Kedua 

jenis tanah grumosol kelabu wilayah penyebarannya meliputi Desa Sobayan, 

Troketon, Kaligawe, dan Lemahireng (BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka 

Tahun 2013) 
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Kecamatan Pedan mempunyai kedudukan sebagai salah satu pusat 

pengembangan Kabupaten Klaten yang mempunyai potensi dalam bidang 

perekonomiaan industri, transportasi serta mempunyai tingkat aksesbilitas 

yang sangat mendukung bagi perkembangan maupun pengembangan 

Kecamatan Pedan.Kelengkapan fasilitas disuatu daerah dapat memberikan 

gambaran mengenai tingkat perkembangan daerah tersebut.Ketersediaan 

fasilitas sosial ekonomi yang terdapat di Kecamatan Pedan merupakan faktor 

pendorong bagi pertumbuhan wilayah tersebut. Fasilitas sosial antara lain 

terdiri dari fasilitas pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan dan 

kesehatan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.Sedangkan 

perdagangan dan jasa digunakan untuk memperkirakan kinerja dan dinamika 

sektor-sektor ekonomi wilayah tersebut. 

Kecamatan Pedan memiliki luas penggunaan lahan dan jumlah 

penduduk yang bervariatif dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2009 dan 

tahun 2013. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Klaten 

untuk Kecamatan Pedan untuk luas wilayahnya pada tahun 2009 tercatat 

1.917,47 Ha yang terdiri dari 881,14 Ha merupakan lahan sawah dan 1.036,33 

Ha merupakan bukan lahan sawah, sedangkan pada tahun 2013 tercatat 

1.917,47 Ha yang terdiri dari 881,14 Ha merupakan lahan sawah dan 1.036,33 

Ha merupakan bukan lahan sawah. Dari penggunaan lahan pada tahun 2009 

dan 2013 tidak mengalami perubahan (BPS, Kecamatan Pedan dalam Angka 

Tahun 2009 dan 2013). Jumlah penduduk di Kecamatan Pedan pada tahun 

2009 dan 2013 mengalami peningkatan jumlah penduduk tahun 2009 sebesar 

48.802 jiwa, dan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 49.253 jiwa, 

sedangkan jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2009 sebesar 2.545 jiwa 

dan jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2013 sebesar 2.569 jiwa. Berikut 

jumlah pertumbuhan penduduk  dan kepadatan penduduk tahun 2009 dan 

2013 yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun seperti tabel 

berikut: 
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Tabel 1.1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 

Kecamatan Pedan Tahun 2009 dan 2013 

No Desa 

Jumlah Penduduk 
(Jiwa) Pertumbuhan 

(%) 

Kepadatan Penduduk 

Tahun 
2009 

Tahun 
2013 

Tahun 
2009 

Tahun 
2013 

1 Temuwangi  3.660 3.714 0,29 2.829 2.879 
2 Beji  2.784 2.727 -0,41 3.177 3.064 
3 Ngaren  2.427 2.434 0,05 2.247 2.254 
4 Jatimulyo  2.210 2.299 0,79 2.399 2.526 
5 Jetis Wetan  4.027 4.075 0,23 3.609 3.671 
6 Keden  4.410 4.371 -0,17 3.600 3.583 
7 Bendo 3.252 3.308 0,34 2.697 2.734 
8 Tambakboyo  3.523 3.624 0,56 4.001 4.116 
9 Kedungan  2.740 2.777 0,26 2.587 2,622 
10 Sobayan  4.076 4.062 -0,06 4.367 4.352 
11 Kalangan  5.785 5.855 0,24 2.806 2.839 
12 Troketon  4.817 4.809 -0,03 1.551 1.546 
13 Kaligawe  3.322 3.383 0,36 1.352 1.377 
14 Lemahireng  1.769 1.815 0,51 1.843 1.891 

Jumlah  48.802 49.253 0,18 2.545 2.569 
Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Pedan yang 

memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi adalah desa-desa dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang relatif rendah, tetapi dengan kecenderungan 

meningkat secara pesat.Sementara itu desa-desa yang berada dekat dengan 

pusat kecamatan secara absolut mengalami gejala sebaliknya yaitu penurunan 

tingkat kepadatan penduduk. Terlihat jelas bahwa pertumbuhan penduduk 

pada masing-masing desa mengalami peningkatan yang ditandai dengan 

banyaknya investor yang tertarik dengan daerah tersebut untuk digunakan 

sebagai lahan usaha, hal ini bisa dilihat dengan adanya bangunan seperti 

minimarket, pusat perbelanjaan, adanya wisata waterboom yang baru 

dibangun, dan pusat pembelajaran di setiap kelurahan akan menimbulkan 

suatu sebaran pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan uraian tersebut maka 

penulis ingin meneliti pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pedan pada tahun 

2009 dan 2013, sebagai bahan penelitian serta menganalisis faktor-faktor 

demografi yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk secara tidak 
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langsung akan mempengaruhi adanya perubahan-perubahan berbagai fasilitas 

yang ada di daerah penelitian terutama fasilitas sosial ekonomi (pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS 

PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KETERSEDIAAN 

FASILITAS SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN PEDAN 

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 DAN 2013”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pedan pada tahun 2009 

dan 2013 ? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Pedan pada tahun 2009 dan 2013 ? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas sosial 

ekonomi di Kecamatan Pedan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pedan pada tahun 

2009 dan 2013. 

2. Menganalisisfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Pedan pada tahun 2009 dan 2013. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas sosial 

ekonomi di Kecamatan Pedan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini untuk : 

1. Sebagai bahan untuk masukan dan bahan pertimbangan pada 

pembangunan yang berhubungan dengan masalah kependuduk di 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. 

2. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program 

S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Sebagai sumber refrensi untuk penelitian berikut yang serupa. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

Studi kependudukan (population studies) lebih luas dari kajian 

demografi murni, karena didalam memahami struktur dan proses 

kependudukan disuatu daerah, faktor-faktor non demografis ikut dilibatkan 

misalnya dalam memahami trend fertilitas disuatu daerah tidak hanya cukup 

diketahui trend pasangan usia subur, tetapi juga faktor sosial budaya yang ada 

didaerah tersebut. Pada masyarakat patrilinial di mana tiap keluarga 

mendambakan anak laki-laki, maka besarnya jumlah anak yang diinginkan 

tergantung pada sudah ada tidaknya anak laki-laki pada keluarga tersebut.Jadi 

untuk mengetahui perkembangan penduduk di suatu daerah perlu diketahui 

faktor-faktor determinan yang tidak hanya berasal dari faktor demografi saja 

tetapi juga berasal dari faktor non demografi (Ida Bagoes Mantra, 2003). 

Perkembangan jumlah penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam 

sekitarnya.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. 

Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang 

besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah 
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lainyang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang 

relative tinggi serta adanya migrasi. Adapun tiga kajian demografi sebagai 

berikut : 

1. Fertilitas (Kelahiran) adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang 

wanita atau sekelompok wanita yang menyangkut banyaknya bayi lahir 

hidup. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut 

dengan lahir mati (still birth) yang didalam demografi tidak dianggap 

sebagai suatu peristiwa kelahiran. Disamping istilah fertilitas ada juga 

istilah fekunditas (fecundity) sebagai petunjuk kepada kemampuan 

fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir 

hidup.  

2. Mortalitas (Kematian) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda 

kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran 

hidup. Mortalitas merupakan salah satu dari tiga komponen proses 

demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas), dan mobilisasi penduduk. 

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk tetapi juga merupakan 

barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah 

tersebut. 

3. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang relative permanen dari suatu 

daerah kedaerah lain bagian dari mobilitas penduduk. Faktor yang 

menpengaruhi migrasi yaitu faktor daerah asal, faktor yang terdapat pada 

daerah tujuan, dan rintangan antara faktor individual. 

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 dari segi sosialnya, hal ini dikarenakan manusia 
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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 

(Ratna Kartikawati, 2014). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Suparno (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Terhadap 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial ekonomi di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994-2003”, yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana sosial 

ekonomi di Kecamatan Grogol, mengetahui pemanfaatan sarana dan 

prasarana yang ada berdasarkan analisis data sekunder dan observasi.Hasil 

penelitiannya adalah perkembangan wilayah Kecamatan Grogol sebagian 

diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dan sebagian terdapat 

kekurangan dalam penyediaannya.Pada sarana pendidikan terdapat kelebihan 

antara jumlah kebutuhan dan jumlah penyediaannya sarana dan prasarana 

pada sarana puskesmas terdapat kekurangan antara jumlah kebutuhan dan 

penyediaan sarana dan prasarana. 

Feri Arditia (2013) dalam penelitiaannya yang berjudul “Analisis 

Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 

2005-2009”, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, mengetahui faktor yang 

paling mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Simo 

tahun 2005-2009, mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap 

ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Simo berdasarkan analisis 

data sekunder. Hasil penelitiaannya adalah pertumbuhan penduduk yang 

terjadi didaerah penelitian dari tahun 2005-2009 masuk dalam kategori 
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rendah karena hanya memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,17% dan faktor 

yang paling mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor kematian.  

Berdasarkan analisis tersebut terdapat indikasi bahwa ada hubungan 

erat antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan fasilitas 

sosial ekonomi, jaringan jalan, sarana transportasi dimana pada masing-

masing daerah memiliki sarana-sarana tersebut, memiliki tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi dari pada daerah lain yang minim dengan 

sarana-sarana tersebut. 
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Tabel 1.2Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 
Suparno 
(2005) 

Analisis Terhadap 
Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Sosial ekonomi di 
Kecamatan Grogol 
Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 
1994-2003 

Mengetahui hubungan 
antara perkembangan 
kebutuhan sarana dan 
prasarana sosial 
ekonomi di Kecamatan 
Grogol. 
Mengetahui 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana yang ada. 

Analisis 
data 
sekunder 
dan 
observasi 

Perkembangan wilayah 
Kecamatan Grogol sebagian 
diimbangi dengan penyediaan 
sarana dan prasarana dan 
sebagian terdapat kekurangan 
dalam penyediaannya. Pada 
sarana pendidikan terdapat 
kelebihan antara jumlah 
kebutuhan dan jumlah 
penyediaannya sarana dan 
prasarana pada sarana 
puskesmas terdapat kekurangan 
antara jumlah kebutuhan dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana. 
 

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. 

Sabrina 
Kumalasanti 
(2015) 

Analisis 
Pertumbuhan 
Penduduk 
Terhadap 
Ketersediaan 
Fasilitas  Sosial 
Ekonomi di 
Kecamatan Pedan 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2009 dan 
2013  

Mengetahui tingkat 
pertumbuhan penduduk 
di Kecamatan Pedan 
pada tahun 2009 dan 
2013. 
Mengetahui faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk 
di Kecamatan Pedan 
pada tahun 2009 dan 
2013. 
Mengetahui pengaruh 
pertumbuhan penduduk 
terhadap fasilitas sosial 
ekonomi di Kecamatan 
Pedan. 

Analisis 
data 
sekunder 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa di daerah penelitian 
tingkat pertumbuhan penduduk 
masuk dalam kategori rendah 
dengan nilai pertumbuhan 
penduduk sebesar 0,18%. 
Faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk adalah 
faktor migarsi. Hubungan 
antara pertumbuhan penduduk 
dengan ketersediaan fasilitas 
sosial ekonomi rata-rata 
tergolong sangat rendah.   

Sumber : Penulis, 2015 
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  Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya karena tempat penelitian merupakan pusat 

perdagangan, adanya variasi pertumbuhan penduduk di daerah penelitian pada 

masing-masing desa pada tahun 2013 ada yang mengalami penurunan dari 

tahun 2009 dan untuk penggunaan datanya mengambil tahun 2009 dan 2013 

yang selisih 5 tahun, untuk analisis datanya menggunakan analisis data 

sekunder serta hasil dari penelitian ini yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. 

1.6 Kerangka Penelitian 

Masalah kependudukan dalam suatu wilyah merupakan masalah yang 

timbul bukan hanya terbatas pada pertumbuhn penduduk yang setiap tahunnya 

akan mengalami peningkatan. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah 

penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan 

dinamika penduduk. Gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama yaitu antara lain : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan 

migrasi. Penduduk suatu wilayah akan bertambah apabila terdapat kelahiran 

dan penduduk yang datang kewilayah tersebut, sedangkan penduduk suatu 

wilayah akan berkurang apabila terdapat kematian dan terdapat penduduk 

yang meninggalkan wilayah tersebut.  

Tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu 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 pentingnya adalah semakin baiknya kualitas 
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kehidupan, yang tentu akan berpengaruh juga terhadap kualitas kesehatan 

yang berdampak pada semakin rendahnya angka kematian di suatu wilayah. 

Dengan pemanfaatan ruang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap 

pemanfaatan ruang bagian wilayah lainnya. 

Besar kecilnya tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah 

dapat dipastikan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, hal ini 

dikarenakan oleh faktor-faktor penyebab pertumbuhan penduduk antara 

wilayah satu dengan yang lain memiliki angka yang berbeda serta kondisi 

geografis, letak wilayah, dan kondisi sosial ekonomi juga akan berpengaruh 

terhadap faktor-faktor pertumbuhan penduduk.  

Adanya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah pasti akan 

berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas-fasilitas yang menunjang dan 

harus seimbang dengan jumlah penduduk. Fasilitas penunjang yang dimaksud 

antara lain : fasilitas ekonomi (pasar, toko, dan warung), fasilitas kesehatan 

(rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan apotek), serta fasilitas pendidikan 

(TK, SD, SLTP, SLTA, dan PT). Berdasarkan dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk disuatu wilayah 

maka jumlah fasilitas penunjang juga akan meningkat sesuai dengan 

kebutuhan dan jumlah penduduk yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 

Diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2015 

Wilayah 

Pertumbuhan 
Penduduk 

Pengaruh pertumbuhan 
penduduk antara lain : 

‐ Ketersediaan fasilitas 
pendidikan. 

‐ Ketersediaan fasilitas 
kesehatan. 

‐ Ketersediaan fasilitas 
ekonomi.  

Faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk 
antara lain : 

‐ Kelahiran  
‐ Kematian  
‐ Migrasi  

Analisis 

Hasil Peta : 

‐ Peta Pertumbuhan Penduduk tahun 2009 dan 
2013 skala 1:50.000 

‐ Peta Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, 
Kesehatan, dan Ekonomi skala 1:50.000 

Kependudukan 
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1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder, data 

sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dalam penlitian. Data 

sekunder yang digunakan adalah data time series dengan perbandingan tahun 

2009 dan 2013. Unit analisisnya sendiri adalah unit analisis terkecil wilayah 

desa.Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:  

1.7.1 Penentuan Daerah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi tempat di Kecamatan 

Pedan Kabupaten Klaten yang memiliki 14 desa antara lain Desa Temuwangi, 

Desa Beji, Desa Ngaren, Desa Jatimulyo, Desa Jetis Wetan, Desa Keden, Desa 

Bendo, Desa Tambakboyo, Desa Kedungan, Desa Sobayan, Desa Kalangan, 

Desa Troketon, Desa Kaligawe, dan Desa Lemahireng. Penulis melakukan 

penelitian di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Daerah penelitian merupakan sektor pusat perdagangan. 

b. Daerah penelitian mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi 

yang disusul oleh Kecamatan Trucuk, Bayat, dan Cawas. 

c. Daerah penelitian terletak dijalan yang strategis karena berada pada daerah 

peralihan antara desa dan peralihan desa ke kota yaitu Kecamatan Ceper 

yang sebagian besar berada pada jalan lalu lintas ramai. 

 

1.7.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder didapat dari catatan statistik baik dari kantor pemerintah desa, 

kecamatan maupun kabupaten. Data-data tersebut meliputi karakteristik fisik 

dan non fisik di Kecamatan Pedan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 

2009 dan tahun 2013. Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Data dan Sumber Pengambilan Data 

Data  Sumber Data 
- Lokasi penelitian meliputi : letak, 

luas, batas, dan luas wilayah. 
- Kondisi fisik wilayah meliputi : 

jumlah, kepadatan, dan komposisi 
penduduk. 

- Sarana dan Prasarana Sosial 
Ekonomi. 

- Peta 

BPS Kecamatan Pedan Dalam Angka 
Tahun 2009 dan 2013 

BPS Kecamatan Pedan Dalam Angka 
Tahun 2009 dan 2013 

 
BPS Kecamatan Pedan Dalam Angka 

Tahun 2009 dan 2013 
BAPPEDA 

Sumber : Penulis, 2015 

 

1.7.3 Analisis Pendekatan Geografi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

ekologi. Ada 4 tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan ekologi 

dibidang kajian geografi yaitu : 

1. Tema analisis manusia dengan lingkungannya. 

2. Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungannya. 

3. Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan. 

4. Tema analisis kenampakan fiskal budayawi dengan lingkungan. 

Penelitian ini mengambil tema yang kedua yaitu adanya keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan lingkungannya.Tema analisis yang kedua ini 

sangat berbeda dengan tema analisis yang pertama.Seperti diketahui bahwa 

jenis kegiatan manusia dipermukaan bumi sangat banyak dan keberadaan 

mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan.Kinerja faktor-faktor 

lingkungan masing-masing daerah sangat berbeda satu dengan lainnya.Hal ini 

terkait dengan variasi wilayah dan masing-masing wilayah mempunyai 

elemen-elemen wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda-beda baik 

kualitas maupun kuantitasnya.Dalam tema kedua ini yang bertujuan untuk 

mengungkapkan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan elemen 

lingkungannya manusia berperan bukan lagi sebagai dependent 

variablenamun berfungsi sebagai salah satu independent variables.Dalam hal 

ini manusia yang merupakan bagian dari sumber daya merupakan salah satu 
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variabel yang sangat berpengaruh terhadap kinerja kegiatannya misalnya 

keterampilannya, pendidikannya, pengalamannya, jumlahnya, kesehatannya, 

kekuatan fisik.Sementara variabel lainnya masih sangat banyak yang perlu 

diperhatikan seperti elemen-elemen lingkungan fisikal, lingkungan sosial, 

lingkungan kultural, lingkungan politik, lingkungan ekonomi maupun 

lingkungan religious.Jadi dalam penelitian ini tema keterkaitan antara kegiatan 

manusia dengan lingkungannya adalah hubungan antara pertumbuhan 

penduduk dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Pedan. 

Partumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah atau ketersediaan fasilitas 

sosial ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tinggi maka 

kebutuhan akan ketersediaan fasilitas ekonomi juga akan meningkat hal ini 

untuk mencukupi kebutuhan penduduk (Hadi Sabari Yunus, 2010). 

 

1.7.4 Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini mengambil dua variabel yaitu variabel fasilitas 

sosial ekonomi seperti pendidikan , kesehatan, ekonomi dan variabel 

kependudukan seperti kelahiran, kematia, migrasi. 

1. Variabel Fasilitas Sosial Ekonomi  

  Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap ketersediaan 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi.Fasilitas 

yang terdapat di suatu wilayah mempunyai peranan yang sangat penting 

karena dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut masyarakat dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. 

Semakin banyak fasilitas sosial ekonomi yang tersedia maka dikatakan 

bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada juga akan meningkat. 

  Berikut adalah pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap 

ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di daearah penelitian : 

a. Fasilitas Pendidikan  

 Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Pedan adalah TK, 

SD, SLTP, SLTA.Berikut adalah jumlah ketersediaan fasilitas 

pendidikan di Kecamatan Pedan tahun 2009 dan 2013 : 
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Tabel 1.4 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Pedan Tahun 2009 dan 2013 

No Desa Fasilitas Pendidikan 
Tahun 2009 Tahun 2013 

1 Temuwangi  4 4 
2 Beji  3 3 
3 Ngaren  4 4 
4 Jatimulyo 3 4 
5 Jetis Wetan  4 4 
6 Keden  7 6 
7 Bendo  6 5 
8 Tambakboyo  4 4 
9 Kedungan  8 8 
10 Sobayan  8 8 
11 Kalangan  4 4 
12 Troketon  8 9 
13 Kaligawe  4 4 
14 Lemahireng  2 2 

Jumlah  69 69 
 Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 

b. Fasilitas Kesehatan  

 Dalam penelitian ini fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan 

Pedan adalah puskesmas induk, puskesmas pembantu, posyandu, rumah 

bersalin, balai pengobatan swasta.Berikut adalah jumlah ketersediaan 

fasilitas kesehatan di Kecamatan Pedan tahun 2009 dan 2013. 

Tabel 1.5 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Pedan Tahun 2009 dan 2013 

No Desa Fasilitas Kesehatan 
Tahun 2009 Tahun 2013 

1 Temuwangi  6 6 
2 Beji  5 5 
3 Ngaren  5 5 
4 Jatimulyo  6 6 
5 Jetis Wetan 5 5 
6 Keden  7 7 
7 Bendo  5 5 
8 Tambakboyo  6 6 
9 Kedungan  6 6 
10 Sobayan  7 7 
11 Kalangan  7 7 
12 Troketon  7 7 
13 Kaligawe  5 5 
14 Lemahireng  5 5 

Jumlah  82 82 
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Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 

c. Fasilitas Ekonomi  

 Ketersediaan fasilitas ekonomi yang ada di Kecamatan Pedan 

adalah pasar, toko, kios, bank, dan BPR.Berikut adalah jumlah 

ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Pedan tahun 2009 dan 

2013 : 

Tabel 1.6 Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Pedan 

Tahun 2009 dan 2013 

No Desa Fasilitas Ekonomi 
Tahun 2009 Tahun 2013 

1 Temuwangi  27 28 
2 Beji  17 18 
3 Ngaren  10 10 
4 Jatimulyo  16 17 
5 Jetis Wetan 28 27 
6 Keden  31 33 
7 Bendo  12 12 
8 Tambakboyo  12 12 
9 Kedungan  25 26 

10 Sobayan  58 64 
11 Kalangan  12 12 
12 Troketon  15 15 
13 Kaligawe  9 9 
14 Lemahireng  6 7 

Jumlah  278 291 
Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 

2. Variabel Kependudukan  

  Pertumbuhan penduduk mempunyai tiga unsur terpenting yang 

akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Tiga unsur itu 

adalah kelahiran, kematian, dan migrasi.Adanya unsur tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.Berikut 

jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi di Kecamatan Pedan tahun 2009 

dan 2013. 
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Tabel 1.7 Kelahiran di Kecamatan Pedan  

Tahun 2009 dan 2013 

No Desa Kelahiran Prosentase (%) Tahun 2009 Tahun 2013 
1 Temuwangi  39 24 7,88 
2 Beji 18 11 3,62 
3 Ngaren  22 15 4,63 
4 Jatimulyo 33 20 6,63 
5 Jetis Wetan 51 44 11,88 
6 Keden  63 33 12,01 
7 Bendo  39 36 9,38 
8 Tambakboyo  22 34 7,00 
9 Kedungan  27 25 6,50 
10 Sobayan  54 34 11,01 
11 Kalangan  36 5 5,13 
12 Troketon  13 22 4,38 
13 Kaligawe  31 14 5,63 
14 Lemahireng  24 10 4,25 

Jumlah  472 327 100 
Sumber :BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 

Tabel 1.8Kematian di Kecamatan Pedan 

Tahun 2009 dan 2013 

No Desa Kematian Prosentase (%) Tahun 2009 Tahun 2013 
1 Temuwangi  22 20 6,75 
2 Beji  30 18 7,71 
3 Ngaren  18 12 4,82 
4 Jatimulyo  19 10 4,66 
5 Jetis Wetan  48 23 11,41 
6 Keden  39 40 12,70 
7 Bendo  25 35 9,64 
8 Tambakboyo  31 19 8,03 
9 Kedungan  19 23 6,75 

10 Sobayan  43 31 11,89 
11 Kalangan  18 9 4,34 
12 Troketon  6 10 2,57 
13 Kaligawe  29 4 5,30 
14 Lemahireng  14 7 3,37 

Jumlah  361 261 100 
Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 
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Tabel 1. 9Migrasi di Kecamatan Pedan 

Tahun 2009 dan 2013 

No Desa 

Migrasi Masuk 
(Jiwa) Prosesntase 

(%) 

Migrasi Keluar 
(Jiwa) Prosentase 

(%) Tahun 
2009 

Tahun 
2013 

Tahun 
2009 

Tahun 
2013 

1 Temuwangi  9 18 2,46 7 10 1,42 
2 Beji  11 11 2,00 5 25 2,50 
3 Ngaren  26 13 3,55 29 3 2,67 
4 Jatimulyo  6 35 3,74 10 17 2,25 
5 Jetis Wetan  41 34 6,84 48 70 9,85 
6 Keden  127 46 15,78 346 62 34,08 
7 Bendo  132 18 13,68 99 16 9,60 
8 Tambakboyo  42 36 7,11 60 26 7,18 
9 Kedungan  42 66 9,85 40 37 6,43 

10 Sobayan  78 45 11,22 77 43 10,02 
11 Kalangan  71 35 9,67 37 12 4,09 
12 Troketon  33 48 7,39 33 24 4,76 
13 Kaligawe  26 21 4,28 27 13 3,34 
14 Lemahireng  17 9 2,37 14 7 1,75 

Jumlah  661 435 100 832 365 100 
Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013 

 

1.7.5 Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik 

deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). 

Untuk mempermudah dalam menganalisa maka perlu dilakukan scoring 

terhadap variabel-variabel penelitian dan pengklasifikasikan data dengan 

menggunakan rumus : 

 

  
3  

 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

(kelahiran, kematian, dan migrasi) harus mengetahui jumlah penduduk 
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pertengahan tahun untuk dapat menghitung angka kelahiran kasar, angka 

kematian kasar, dan migrasi netto diperlukan data jumlah penduduk 

pertengahan tahun 2009 dan 2013 

Tabel 1.10 Penduduk Pertengahan Tahun di Kecamatan Pedan  

Tahun 2009 dan 2013 

No Desa Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) 
Tahun 2009 Tahun 2013 

1 Temuwangi  3.640 3.725 
2 Beji  2.789 2.734 
3 Ngaren  2.417 2.430 
4 Jatimulyo  2.206 2.273 
5 Jetis Wetan  4.023 4.094 
6 Keden  4.424 4.386 
7 Bendo  3.246 3.305 
8 Tambakboyo  3.553 3.612 
9 Kedungan  2.721 2.767 

10 Sobayan  4.093 4.056 
11 Kalangan  5.776 5.847 
12 Troketon  4.808 4.791 
13 Kaligawe  3.316 3.373 
14 Lemahireng  1.760 1.810 

Jumlah  48.772 49.203 
Sumber : BPS, Kecamatan Pedan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2013.  

Rumus yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian, dan migrasi) 

adalah sebagai berikut (Ida Bagoes Mantra, 2013) : 

1. Faktor Kelahiran (Fertilitas) dihitung dengan rumus Crude Birth Rate 

(CBR) 

   CBR K 

Dimana : CBR = Angka Kelahiran Kasar 

    B = Jumlah Kelahiran selama 1 tahun 

    P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun 

    K = Bilangan konstanta (1000) 

2. Faktor Kematian (Mortalitas) dihitung dengan rumus Crude Death Rate 

(CDR) 

   CDR K 
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Dimana : CDR = Angka Kematian Kasar 

    D = Jumlah Kematian selama 1 tahun 

    P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun 

    K = Bilangan konstanta (1000) 
3. Perhitungan Migrasi dengan menggunakan rumus Angka Migrasi Netto 

yaitu selisih banyak migrant masuk dan keluar ke dan dari suatu daerah 

per 1000 penduduk dalam 1 tahun. 

   Mn
 

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 dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

  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) 

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 (Ratna Kartikawati, 2014) : 

 

 Y = a + β1 x 1 + β2 x 2 + …….. + βkx k 
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Untuk menghitung β1, β2, β3, …… βk digunakan metode kuadrat 

terkecil. Pada penelitian ini : 

Y = Pertumbuhan penduduk daerah penelitian tahun 2009 dan 2013 

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 sangat kuat 

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

3. R bernilai 0,400 – 0,600 adalah sedang 

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

5. R bernilai 0,000 – 0,200 adalah sangat rendah  

Analisis yang akan dilakukan adalah tingkat pertumbuhan penduduk 

akan dikorelasikan terhadap ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.  

 

1.8 Batasan Operasional 

Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian 

dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan, dimana hasilnya selalu 

dikaitkan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (Bintarto, 

1993). 

Penduduk adalah kelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu. 

Demografi adalah suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan 

kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta 

perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama 

mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi (Lembaga Demografi 

UI, 2010) 

Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi 

jumlah penduduk (Ida Bagoes Mantra, 2013). 



24 
 

 
 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan mempelancar 

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 keterlaksanaan 

pembelajaran dan penunjang pembelajaran (UU Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem pendidik Nasional). 

Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa menghitungkan lamanya 

didalam kandungan dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan (Ida 

Bagoes Mantra, 2003). 

Kematian adalah keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara 

permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Ida Bagoes 

Mantra, 2003). 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu 

tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau Negara ataupun batas 

administrasi atau batas dalam suatu Negara (Ida Bagoes Mantra, 2003). 

 


