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ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP                                         

POLA PERSEBARAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI                                                            

DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN                                         

TAHUN 2007 DAN 2017 

Abstrak 

Pertumbuhan penduduk disetiap daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis pola persebaran fasilitas sosial 

ekonomi penduduk di Kecamatan Ngaglik; (2) Menganalisis pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Ngagik. Metode berupa 

metode observasi dan survei. Teknik pengumpulan data yaitu ada data primer dan data 

sekunder. Data primer yang diperoleh dari survey secara langsung; data sekunder 

diperoleh dari instansi yang terkait. Analisis data yang digunakan yaitu observasi 

secara tidak langsung dan analisis statistik deskriptif. Hasilnya yaitu pola persebaran 

fasilitas pendidikan tersebar merata, Fasilitas kesehatan tersebar acak di desa-desa 

untuk sebaran posyandu tersebar merata, pola persebaran puskesmas pembantu 

tersebar bergerombol, pola persebaran puskesmas tersebar bergerombol, pola 

persebaran klinik tersebar acak dan pola persebaran rumah sakit tersebar bergerombol. 

Fasilitas ekonomi tersebar acak. Kedua variabel dengan perhitungan tahun 2007 

sejumlah (0,929), yang berarti 92,9% pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi 

pola persebaran fasilitas sosial ekonomi. Sedangkan tahun 2017 terjadi penurunan 

menjadi (0,949) artinya 94,9% angka pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan. 

Kata Kunci : Pola Persebaran dan pengaruh pertumbuhan penduduk. 

Abstract 

 

Population growth in each area has a different amount. This study aims to: (1) analyze 

the distribution pattern of the socio-economic facilities of the population in Ngaglik 

District; (2) Analyzing the effect of population growth on socio-economic facilities in 

Ngagik District. The method is in the form of observation and survey methods. Data 

collection techniques that there are primary data and secondary data. Primary data 

obtained from direct surveys; secondary data obtained from the relevant agencies. The 

data analysis used is indirect observation and descriptive statistical analysis. The results 

are that the distribution pattern of educational facilities is evenly distributed, health 

facilities are randomly distributed in villages for the posyandu distribution to be evenly 

distributed, the distribution pattern of the sub-health centers is scattered in clusters, the 

distribution pattern of the health centers is scattered in clusters, the distribution pattern 

of clinics is randomly distributed and the distribution pattern of hospitals is clustered. 

Economic facilities are scattered randomly. The two variables calculated in 2007 are 

(0.929), which means that 92.9% population growth can affect the distribution pattern 
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of socio-economic facilities. While in 2017 there was a decrease to (0.949) meaning 

that 94.9% of the population growth rate increased. 

 

Keywords: Distribution pattern and the effect of population growth. 

 

1. PENDAHULUAN 

Struktur penduduk setiap tahun mengalami perubahan hal ini disebabkan oleh 

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi masuk ataupun keluar. 

Aspek sosial meliputi antropologis, politis ekonomis dan berhubungan dengan pola 

hidup manusia (kebudayaan). Geografi manusia merupakan bentang lahan manusia 

(budaya) diantaranya jalan, saluran air, permukiman dan bangunan. Fasilitas sosial 

dan fasilitas umum dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas umum berupa jalan, 

saluran air, jembatan, fly over, under pass, alat penerangan umum, jaringan listrik 

dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas sosial meliputi fasilitas yang diadakan  

oleh pemerintah ataupun pihak swasta di lingkungan permukiman. Fasilitas sosial 

meliputi puskesmas, klinik, sekolah tempat ibadah, pasar dan bank. Penyediaan 

fasilitas tersebut telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

implementasinya dilakukan antara Pemerintah Daerah dan pengembang ataupun 

pihak swasta. 

Kecamatan Ngaglik berada di lereng gunung merapi, daerah ini masuk dalam 

wilayah rawan bencana letusan gunung berapi. Untuk itu terdapat pula kawasan-

kawasan yang dilindungi seperti daerah sempadan sungai, sebagai upaya untuk 

menanggulangi dampak dari letusan gunung berapi. Pertumbuhan penduduk yang 

mengalami peningkatan dari tahun 2007–2017 di Kecamatan Ngaglik dengan 

memiliki berbagai komiditi seperti perumahan, perdagangan dan pendidikan 

merupakan faktor penarik untuk orang yang akan tinggal maupun migrasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pola persebaran fasilitas sosial 

ekonomi di Kecamatan Ngaglik. dan Menganalisis pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Ngaglik. 
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2. METODE 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode interpretasi citra 

menggunakan citra satelit. Data primer dari penelitian ini adalah data yang 

bersumber dari survey secara langsung di daerah kajian dengan teknik observasi 

lapangan untuk mengamati keadaan eksisting daerah studi. Observasi lapangan 

diperoleh dari interpretasi citra untuk mengetahui perkembangan. Data sekunder 

bersumber dari dinas terkait dengan teknik studi kepustakaan dan study literatur. 

Rumus klasifikasi adalah sebagai berikut 

T =
𝐽𝑢

𝐽ℎ
             (1) 

T = Indeks persebaran tetangga terdekat                    

Ju = Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga 

terdekatnya     Jh = Jarak rata-rata yang diperoleh jika semua titik memiliki pola 

random maka menggunakan rumus 
1

2√𝑝
  dimana  P =

𝑁

𝐴
 (KET P = kepadatan 

titik kilometer persegi ((N) dibagi dengan luas wilayah tiap kilometer persegi 

(A)). Hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui klasifikasi pola persebaran 

sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Klasifikasi Pola Persebaran 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan 

Ngaglik Tahun 2007 dan 2017 
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Pola persebaran fasilitas sosial ekonomi meliputi pendidikan, kesehatan dan 

ekonomi, dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kelas yaitu diantaranya : 

bergerombol (0 – 0,70), acak (0,71 - 1,40) dan teresbar merata (1,41 – 2,15). 

Penjelasannya sebagai berikut : 

3.1.1 Pola Persebaran Fasilitas Pendidikan Tahun 2007 dan 2017 

Kecamatan Ngaglik sebagian besar memiliki pola persebaran yang bersifat 

tersebar merata. Ada 5 desa yang memiliki nilai rata-rata persebaran 1,41-

2,15 (tersebar merata) yaitu meliputi TK, SD, SMP dan SMA/K lokasinya 

yang menyebar sehingga pola persebaran fasilitas pendidikan bersifat 

tersebar merata pada tahun 2007. Sedangkan tahun 2017 menunjukan pola 

persebaran 1,41-2,15 (tersebar merata) berkaitan dengan fasilitas yang 

lokasinya menyebar dari rata-rata pola persebaran terdapat perubahan 4 

desa yang memiliki pola persebaran merata dan 2 desa mengalami 

peningkatan jumlah fasilitas pendidikan. Data tahun 2017 menunjukan ada 

3 desa yang mengalami peningkatan pola persebaran >1,41 dan 1 desa 

mengalami penurunan. Desa yang tidak mengalami perubahan ada pada 2 

desa.  

3.1.2 Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan Tahun 2007 dan 2017 

Pola persebaran fasilitas kesehatan setiap desa di Kecamatan Ngaglik 

sebagian besar memiliki pola persebaran yang bersifat acak. Terdapat 5 

desa memiliki nilai rata-rata pola persebaran 0,70-1,40 (acak) yaitu meliputi 

posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik dan Rumah Sakit yang 

lokasinya tidak merata sehingga pola persebaran fasilitas kesehatan bersifat 

acak pada tahun 2007. Pola persebaran fasilitas kesehatan berorientasi 

dengan pemerintah daerah setempat/kantor kelurahan berdampak pada 

tingkat kebutuhan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang 

kurang merata di setiap desa. Sedangkan tahun 2017 pola persebaran 
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fasilitas kesehatan dengan rata-rata nilai persebaran 0.71-1,41 yang bersifat 

acak terdapat di 4 desa. Adanya perubahan antara lain posyandu, klinik dan 

Rumah Sakit. Sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan taraf 

hidup dari segi kesehatan yang layak dan melaksanakan program KB 

(Keluarga Berencana) yang diselenggarakan oleh pemerintah.    

3.1.3 Pola Persebaran Fasilitas Ekonomi Tahun 2007 dan 2017 

Pola persebaran fasilitas ekonomi pada suatu wilayah akan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan kebutuhan untuk kelangsungan 

kehidupan sehari-hari. Tingkat penduduk yang tinggi akan selaras dengan 

ketersediaan fasilitas ekonomi yang tinggi. Sedangkan daerah dengan 

tingkat penduduk yang rendah, ketersediaan fasilitas ekonomi juga akan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan ekonomi di 

suatu daerah yang terpenuhi kebutuhannya akan meningkatkan taraf 

kesejahteraan. Ketersediaan fasilitas ekonomi yang mendukung terciptanya 

kelangsungan kehidupan masyarakat yang lebih layak dapat meningkatkan 

perkembangan ekonomi pada wilayahnya. Pola persebaran fasilitas 

ekonomi pada tahun 2007 dengan rata-rata persebaran 0,71-1,40 yang 

bersifat acak ada 3 desa. Sedangkan tahun 2017 memiliki pola yang bersifat 

acak, terjadi peningkatan jumlah BPR dengan jumlah 4 dan 2 Bank dalam 

peiode 10 tahun. Dari rata-rata pola persebaran ada peningkatan 1 desa 

dengan pola persebaran yang merata dan 3 desa yang mengalami 

peningkatan jumlah fasilitas ekonomi. Periode tahun 2017 adanya 

perkembangan kebutuhan yang ingin dicapai oleh masyarakat luas. 

3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pola Persebaran 

Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan Ngaglik Tahun 2007 dan 2017 

Penduduk merupakan hal yang menentukan adanya jumlah dan pola persebaran 

untuk mengukur ketesediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Perhitungan dilakukan dengan analisis statistik SPSS. Regresi linier ini 

menentukan adanya hubungan dan untuk mengetahui tingkat korelasi dari 

variable-variabel tersebut. Rumus regresi linier berganda yang digunakan 

sebagai berikut : 

  Y = a + β₁ x ₁+ β₂ x ₂ + .......+ βkx k   (2) 

  Keterangan : 

  Y : variabel terkait (dependent) 

  A : konstanta  

  β₁ : variable bebas (idependent) 

  Xi : koefisien regresi 

 

 Menghitung β1, β2, β3, …… βk digunakan metode kuadrat terkecil.  

 

Y = Pertumbuhan penduduk daerah penelitian tahun 2007 dan 2017  

X1 = Faktor ketersediaan fasilitas kesehatan  

X2 = Faktor ketersediaan fasilitas pendidikan  

X3 = Faktor ketersediaan fasilitas ekonomi  

  

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2. Klasifikasi Nilai 
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3.2.1 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Tahun 2007 dan 2017 

Angka korelasi sebesar (0,929%) 92,9% pertumbuhan di Kecamatan 

Ngaglik mempengaruhi pola persebaran terhadap fasilitas sosial ekonomi. 

Fasilitas pendidikan memiliki nilai korelasi sebesar (0,635%) 63,5% 

pertumbuhan di Kecamatan Ngaglik mempengaruhi pola persebaran 

terhadap fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang seimbang di 

Kecamatan Ngaglik. Hal ini menunjukan bahwa di Kecamatan Ngaglik 

memiliki tingkat pendidikan yang memadai karena lebih dari 50% 

penduduk yang tinggal di Kecamatan Ngaglik berpendidikan sehingga 

nantinya SDM (Sumber Daya Manusia) dapat lebih berkembang untuk 

meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak.  

Pola persebaran fasilitas kesehatan terhadap pola persebaran fasilitas 

kesehatan memiliki nilai korelasi sebesar (0,752%) yang berarti hampir 

75,2% pola persebaran fasilitas kesehatan yang tinggi sehingga mendukung 

angka kesehatan masyarakat, hal ini disebabkan karena persebaran fasilitas 

kesehatan yang tinggi seperti puskesmas dan klinik tersebar di setiap desa. 

Kesehatan masyarakat yang baik didukung oleh adanya fasilitas kesehatan 

yang memadai. Kesehatan lingkungan yang optimal dapat berpengaruh 

positif terbentuknya derajat kesehatan masarakat yang tercapai. Sedangkan 

pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pola persebaran fasilitas 

ekonomi memiliki nilai korelasi (0,910) artinya 91% fasilitas ekonomi 

hampir seimbang dengan ekonomi yang terdapat di Kecamatan Ngaglik. 

Hal ini disebabkan karena fasilitas ekonomi mengalami peningkatan yang 

tinggi.  

3.2.2 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 

Angka korelasi sebesar (0,806%) artinya 80,6% pertumbuhan 

mempengaruhi pola persebaran terhadap fasilitas sosial ekonomi. Fasilitas 
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pendidikan memiliki nilai korelasi sebesar (0,581%) artinya 58,1% 

pertumbuhan di Kecamatan Ngaglik mempengaruhi pola persebaran 

terhadap fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang seimbang di 

Kecamatan Ngaglik. Hal ini menunjukan bahwa di Kecamatan Ngaglik 

memiliki tingkat pendidikan yang memadai karena lebih dari 50% 

penduduk yang tinggal di Kecamatan Ngaglik berpendidikan sehingga 

nantinya SDM (Sumber Daya Manusia) dapat lebih berkembang untuk 

meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak. Pola persebaran fasilitas 

kesehatan memiliki nilai korelasi sebesar (0,974%) yang berarti hampir 

97,4% pola persebaran fasilitas kesahatan terdapat peningkatan fasilitas 

kesehatan yang tinggi sehingga mendukung angka kesehatan masyarakat, 

hal ini disebabkan karena persebaran fasilitas kesehatan yang tinggi seperti 

puskesmas dan klinik tersebar di setiap desa. Kesehatan masyarakat yang 

baik didukung oleh adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Kesehatan 

lingkungan yang optimal dapat berpengaruh positif terbentuknya derajat 

kesehatan masarakat yang tercapai. Sedangkan pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap pola persebaran fasilitas ekonomi memiliki nilai 

korelasi (0,949) yang berarti hampir 94,9% fasilitas ekonomi hampir 

seimbang dengan ekonomi yang terdapat di Kecamatan Ngaglik. Hal ini 

disebabkan karena fasilitas ekonomi mengalami peningkatan yang tinggi 

dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2007.  

4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

a. Fasilitas pendidikan memiliki pola persebaran yang berkelompok dan 

belum merata secara aksesbilitas jarak masih jauh satu dengan yang lain. 

Fasilitas kesehatan memiliki pola bergerombol pada tiap desa, untuk 

fasilitas ekonomi memiliki pola persebaran yang juga bergerombol berpusat 

pada pasar dan bank. 
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b. Variabel keduanya memiliki pola fasilitas sosial ekonomi dengan 

pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 sebesar 92,9%. Hal ini 

menunjukan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang tinggi 

terhadap fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Ngaglik. Sedangkan pada 

tahun 2017 ada penurunan menjadi 80,6%. Hal ini menunjukan angka 

pertumbuhan yang turun disebabkan oleh migrasi dan mortalitas 

mempengaruhi pola persebaran terhadap fasilitas sosial. 

c. Penduduk Kecamatan Ngaglik mengikuti program Keluarga Berencana 

(KB) yang di selenggarakan oleh pemerintah. 

 

4.2 SARAN 

a. Meningkatkan jumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti 

penambahan jumlah Fasilitas Pendidikan seperti penambahan jumlah 

sekolah pada desa-desa yang memiliki Fasilitas Pendidikan yang masih 

belum merata. 
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