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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini pula yang menjadi keunggulan 

Indonesia jika dilihat dari segi kependudukannya, dengan keadaan jumlah 

penduduk yang besar dibutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang baik oleh 

pemerintah/negara maupun lembaga, maka dapat berperan sebagai sumber daya 

pembangunan, jika tidak maka akan menjadi permasalahan serius dalam beberapa 

tahun kedepan. 

Jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia masih menjadi persoalan 

terutama di daerah perkotaan, karena semakin besar jumlah dan pertumbuhan 

penduduk, maka akan semakin banyak pula persoalan yang dihadapi oleh suatu 

wilayah, sebagai contoh dengan pertambahan jumlah penduduk tentu harus 

dibarengi dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk menunjang kehidupan disekitarnya, dengan adanya penambahan sarana dan 

prasarana tentu akan mempengaruhi pola persebaran dan menjadi persoalan baru 

dalam penataan kota. 

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah terjadi disebabkan oleh beberapa 

faktor kependudukan, diantaranya adalah kelahiran (fertilitas), kematian 

(mortalitas) dan juga adanya migrasi penduduk. 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 bertambahnya jumlah kelahiran bayi (fertilitas), 

tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian (mortalitas) 

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 tentunya akan mempengaruhi perubahan dari waktu ke waktu pula, sejalan 

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

kebutuhannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah tertentu 

akan menyebabkan jumlah penduduk akan meningkat dengan cepat. 

Kecamatan Telanaipura merupakan salah satu kecamatan dari 8 Kecamatan 

yang ada di wilayah Kota Jambi dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan secara signifikan dan memiliki luas total 30,39 km², 

kecamatan Telanaipura memiliki letak strategis yang dilalui oleh jalur transportasi 

darat yaitu Jalur Lintas Sumatera dan jalur transportasi air yaitu sungai Batanghari, 

kecamatan Telanaipura terletak di perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi 

dan juga merupakan daerah yang memiliki karakteristik kota dan desa karena 

letaknya dekat dengan pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Muaro Jambi.  

Jumlah penduduk di Kecamatan Telanaipura pada tahun 2011 dan 2015 

mengalami peningkatan, pada tahun 2011 jumlah penduduk sebesar 77.931 jiwa, 

dan pada tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 95.844 jiwa. Sedangkan 

pada tahun 2011  jumlah kepadatan penduduk sebesar 2.564 jiwa/km, dan  pada 

tahun 2015 jumlah kepadatan penduduk meningkat menjadi 3.034 jiwa/km. Berikut 

jumlah pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2011 dan 2015 yang 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun pada tabel 1.1 : 
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk 

Di Kecamatan Telanaipura Tahun 2011 dan 2015 

 

No. 

 

Kelurahan 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

 

Luas 

(Km²) 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km²) 

Tahun 

2011 

Tahun 

2015 

Tahun 

2011 

Tahun 

2015 

1 Telanaipura 4.207 4.426 1,29 3.261 3.431 

2 Simpang IV Sipin 11.735 14.857 1,53 7.670 9.710 

3 Selamat 8.430 9.606 1,40 6.021 6.861 

4 Sungai Putri 9.127 8.808 1,59 5.740 5.540 

5 Legok 10.991 12.492 3,41 3.223 3.663 

6 Murni 5.090 5.281 0,36 14.139 14.669 

7 Solok Sipin 10.017 10.641 1,12 8.944 9.500 

8 Buluran Kenali 4.410 6.965 2,06 2.141 3.381 

9 Teluk Kenali 1.164 1.411 2,34 497 603 

10 Penyengat Rendah 6.068 11.218 12,31 493 911 

11 Pematang Sulur 6.692 10.139 2,98 2.246 3.402 

Jumlah 77.931 95.844 30,39 2.564 3.034 

Sumber : BPS, Kecamatan Telanaipura Dalam Angka Tahun 2011 dan 2015 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Telanaipura memiliki laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dan relatif meningkat, hal ini dapat dilihat pada 

masing-masing kelurahan mengalami peningkatan jumlah penduduk, kemudian 

ditandai dengan banyak dibangunnya sarana dan prasarana seperti mini market, 

rumah makan, klinik kesehatan, dan pusat perbelanjaan, dengan bertambahnya  

sarana dan prasarana pada setiap kelurahan tentu akan menimbulkan suatu pola 

persebaran sarana dan prasarana pada wilayah tersebut karena pertumbuhan 

penduduk akan memicu pertumbuhan sarana dan prasarana yang ada disekitarnya.  

Sesuai dengan uraian tersebut maka penulis ingin meneliti guna menganalisis 

faktor-faktor kependudukan (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 
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tahun 2011 dan 2015, serta menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk yang 

secara tidak langsung mempengaruhi pola persebaran sarana dan prasarana sosial 

ekonomi yang ada di daerah penelitian terutama (pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi).  

Keunggulan dari penelitian ini adalah adanya peta laju pertumbuhan penduduk 

yang mengacu pada pengolahan data Badan Pusat Statistik dan peta pola persebaran 

sarana dan prasarana sosial ekonomi dengan memanfaatkan Citra Quickbird dan 

Sistem Informasi Geografis sebagai media untuk mengidentifikasi apakah pola 

persebaran termasuk kedalam kategori mengelompok, acak ataupun seragam. Hasil 

penelitian berupa kedua peta tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami informasi laju pertumbuhan maupun pola persebarannya secara 

geografis dan lebih menarik. Selain itu hal yang melatar belakangi penelitian ini 

adalah karena belum adanya penelitian yang dilakukan terkait pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan Telanaipura, khususnya dalam pemetaan laju pertumbuhan 

penduduk dan pola persebaran sarana dan prasarana. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK 

TERHADAP POLA PERSEBARAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 

EKONOMI DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI TAHUN 

2011 DAN 2015” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah mengenai Analisis Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pola 

Persebaran Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan Telanaipura Kota 

Jambi Tahun 2011 dan 2015 adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tahun 2011 dan 2015? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pola persebaran 

sarana dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 

tahun 2011 dan 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tahun 2011 dan 2015. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pola persebaran 

sarana dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 

tahun 2011 dan 2015. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perencanaan yang 

berkaitan dengan persoalan kependudukan di Kecamatan Telanaipura Kota 

Jambi. 

3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

  



6 
 

 
 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Aspek manusia merupakan salah satu aspek geografi yang didalamnya 

terdapat faktor kependudukan, sedangkan ilmu yang membahas dan 

mempelajari tentang kependudukan tersebut merupakan demografi. Berikut 

beberapa definisi terkait demografi (Bintarto dan Surastopo, 1979). 

Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) 

terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan 

perkembangannya (perubahannya) (Multilingual Demographic Dictionary, 

1982). Demografi adalah ilmu yang 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) (Philip M Hauser 

dan Duddley Duncan, 1959). 

Penduduk merupakan salah satu bagian terpenting didalam geografi, dalam 

studi kependudukan jumlah penduduk di suatu daerah sangat erat kaitannya 

terhadap persoalan kependudukan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk 

tentunya menimbulkan persoalan rumit yang lebih spesifik, yaitu angka 

kelahiran dan angka kematian yang relatif tinggi serta adanya migrasi. Maka 

dari itu untuk mendalami persoalan tersebut perlu mengkaji faktor-faktor 

demografi untuk dapat mengetahui keadaan kependudukan di suatu daerah. 

Faktor-faktor demografi yang dimaksud ada tiga yaitu kelahiran (fertilitas), 

kematian (mortalitas) dan juga migrasi penduduk masuk maupun keluar (Ida 

Bagoes Mantra, 2012). 

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 maka disebut lahir mati yang didalam demografi tidak 

dianggap sebagai suatu kelahiran (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Pengertian tentang kematian (mortalitas) adalah peristiwa menghilangnya 

semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat 
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setelah kelahiran hidup (Budi Utomo, 1985). 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 tolak ukur dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di 

daerah tersebut (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Pengertian tentang migrasi adalah perpindahan penduduk yang melintasi 

batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada niatan untuk menetap 

didaerah tujuan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sejumlah penduduk 

untuk melakukan migrasi adalah faktor daerah asal, faktor-faktor yang terdapat 

pada daerah tujuan dan faktor individual (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Pertumbuhan penduduk yang cepat akan mempengaruhi tinggi kepadatan 

penduduk di suatu 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 baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosialnya hal 

ini dikarenakan manusia cenderung mencari tempat yang mempunyai sumber 

penghidupan yang tinggi (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

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 dejarat kesehatan masyarakat maupun sarana ekonomi yang 

berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam penyajikan 

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 (Basuki Sudiharjo, 1976). 

Adanya dampak pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu akan 

berpengaruh terhadap pola persebaran sarana dan prasarana penunjang, adapun 
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sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, serta ekonomi. Asumsinya adalah semakin banyak jumlah penduduk 

pada suatu wilayah maka jumlah sarana dan prasarana penunjang akan semakin 

meningkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan jumlah penduduk yang ada dan 

seiring bertambahnya jumlah sarana dan prasarana di wilayah tersebut tentu 

akan  mempengaruhi pola persebarannya (Basuki Sudiharjo, 1976). 

Pola persebaran yang dimaksud yaitu bertujuan untuk mengetahui pola 

spasial persebaran sarana dan prasarana termasuk kedalam kategori 

mengelompok, acak ataupun seragam. Teknik yang digunakan yaitu dengan 

analisis tetangga terdekat. Prinsip dari analisis tersebut perhitungan rata-rata 

dari jarak antara semua fasilitas dengan fasilitas terdekatnya. Untuk mengetahui 

pola persebaran yang di analisis (mengelompok, acak, atau seragam) 

dibandingkan dengan rangkaian kesatuan nilai parameter tetangga terdekat (T) 

untuk masing masing pola (Bintarto dan Surastopo, 1979). 
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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”, 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, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data sekunder dan 

observasi. Hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan wilayah Kecamatan 

Grogol diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana serta sebagian 

terdapat kekurangan dalam penyediaannya. 

Feri Arditia (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2005-

2009”, bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Simo, mengetahui faktor yang paling mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Simo, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data sekunder. Hasil 

penelitian diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kecamatan Simo 

termasuk dalam kategori rendah karena hanya memiliki nilai pertumbuhan 

penduduk sebesar 0,17% dan faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk adalah faktor kematian. 

Berdasarkan analisis tersebut terdapat indikasi bahwa erat kaitannya antara 

tingkat pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial 

ekonomi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) dimana daerah yang memiliki 

fasilitas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dari pada 

daerah lain yang tidak memiliki ketersediaan atau minim dengan fasilitas-

fasilitas tersebut. 
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Tabel 1.2 Perbandingan 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 berdasarkan analisis data sekunder dan observasi. 

Analisis data 

sekunder 

dan 

observasi 

Perkembangan wilayah Kecamatan 

Grogol diimbangi dengan penyediaan 

sarana dan prasarana serta sebagian 

terdapat kekurangan dalam 

penyediaannya. 

Feri 

Arditia 

(2013) 

Analisis Pertumbuhan 

Penduduk Di Kecamatan 

Simo Kabupaten Boyolali 

Tahun 2005-2009 

Mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Simo. 

Mengetahui faktor yang paling mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Simo 

Analisis data 

sekunder 

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Simo termasuk dalam kategori rendah 

karena hanya memiliki nilai 

pertumbuhan penduduk sebesar 0,17%. 

Faktor yang paling mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk adalah faktor 

kematian. 

Rahmat 

Rahadian 

Alfikri 

(2017) 

Analisis Pertumbuhan 

Penduduk Terhadap Pola 

Persebaran Sarana dan 

Prasarana Sosial Ekonomi Di 

Kecamatan Telanaipura Kota 

Jambi Tahun 2011 dan 2015 

Menganalisis faktor demografi yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Telanaipura. 

Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk 

terhadap pola persebaran sarana dan prasarana sosial 

ekonomi di Kecamatan Telanaipura. 

Analisis data 

sekunder 

dan 

observasi 

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Telanaipura termasuk dalam kategori 

tinggi dengan nilai pertumbuhan 

sebesar 4,14%. Faktor yang paling 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

adalah faktor kelahiran. 

Pola Persebaran sarana dan prasarana 

sosial ekonomi sebagian besar memiliki 

pola yang mengelompok. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Suatu wilayah pada umumnya akan mempunyai masalah kependudukan, masalah 

yang timbul tidak hanya terbatas pada pertumbuhan 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 

tajam setiap tahunnya. Selain kedua hal tersebut faktor lain yang tak kalah penting 

adalah semakin baiknya kualitas kehidupan tentu akan berpengaruh terhadap kualitas 

kesehatan yang berdampak pada semakin rendahnya angka tingkat 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). 

Adanya dampak pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu akan 

berpengaruh terhadap pola persebaran sarana dan prasarana penunjang, adapun sarana 

dan prasarana yang dimaksud yaitu fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA), 

fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Praktek Dokter dan Rumah Sakit), serta 

ekonomi (Toko, Rumah Makan, Pasar dan Hotel). Asumsinya adalah semakin banyak 

jumlah penduduk pada suatu wilayah maka jumlah sarana dan prasarana penunjang 

akan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan jumlah penduduk yang 

ada dan mempengaruhi pola persebarannya. 

Pola persebaran sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat 

diketahui dengan menggunakan analisis tetangga terdekat, analisis tetangga terdekat 

yaitu proses untuk menjelaskan suatu pola melalui interpretasi citra pada suatu 
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wilayah apakah pola persebaran pada suatu wilayah tersebut mengelompok, acak 

ataupun seragam. 

 

1.7 Hipotesis Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian serta berdasarkan pada masalah yang ada maka 

terdapat beberapa jenis hipotesis yaitu : 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Telanaipura Tahun 2011 dan 

2015 tergolong tinggi dan faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat 

pertumbuhan penduduk adalah kelahiran.  

2. Tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi yang ada, serta dengan bertambahnya sarana dan 

prasarana sosial ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi pola 

persebarannya. 

 

1.8 Batasan Operasional 

Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan 

menggunakan berbagai Teknik dan pendekatan, dimana hasilnya selalu dikatkan 

dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (Bintarto, 1993) 

Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama 

mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya 

(perubahannya) (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). 
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Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk meyelenggarakan 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 terlaksananya 

pembelajaran dan penunjang pembelajaran (UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya 

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

Mantra, 2012). 

Kematian adalah keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, 

yang bisa terjadi 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). 

Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-

kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk 

(Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Pola Persebaran adalah bentuk atau model suatu obyek yang ada di permukaan bumi 

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979). 

Sarana dan Prasarana adalah bentuk pelayanan berupa fasilitas yang tersedia untuk 

keperluan penduduk, misalnya: jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lain-lain 

yang merupakan fungsi dari kebijakan pemerintah (Irma Yunidarti, 1997). 

 


