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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia termasuk Negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk 

tinggi. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, suku dan bahasa 

daerah. Hal ini yang menjadi kenggulan Indonesia dibandingkan dengan Negara 

lain disekitarnya dari segi kependudukannya. Pembangunan berwawasan 

kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan terencana adalah seimbang antara 

pertumbuhan dan daya dukung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi 

sekarang tanpa mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, 

sehingga menunjang kehidupan bangsa. Permasalahan kependudukan (demografi) 

adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi. Komposisi 

demografi Indonesia yang memiliki hubungan dengan perekenomian adalah 

penduduk usia muda. Indonesia memiliki kelimpahan masyarakat dengan usia 

produktif. Sumber Daya Manusia merupakan aset kekuatan ekonomi nasional. Hal 

ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan lapangan kerja. Untuk mengatasi 

permasalahan kependudukan pemerintah telah melaksanakan program Keluaraga 

Berencana (KB) agar dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik awal dalam pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan 

terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan yang seimbang 

antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi 

kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan 

yang lebih layak. 

 Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor dari keberhasilannya 

sebuah kota atau daerah. Informasi tentang jumlah penduduk dan pertumbuhan 

penduduk di suatu wilayah diperlukan untuk merencanakan pembangunan. 
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Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan sempitnya kesempatan untuk 

memperoleh lapangan pekerjaan, kondisi ini dapat menyebabkan kemiskinan. 

Pertumbuhan Penduduk merupakan hal yang berkaitan dengan menambahkan dan 

mengurangi jumlah penduduk perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor 

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). 

Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi dua yaitu Pertumbuhan penduduk 

alami adalah pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan 

kematian dan Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang 

dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi. Laju pertumbuhan penduduk 

dapat menggambarkan kondisi kependudukan disuatu daerah, untuk melihat 

kondisi masa kini dan masa yang akan datang. Apabila laju pertumbuhan 

penduduk semakin meningkat daripada laju pertumbuhan ekonomi maka barang 

yang dihasilkan akan habis dikonsumsi oleh penduduk itu sendiri. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, secara bersamaan diikuti dengan pertumbuhan suatu daerah 

terbangun yang cepat yaitu dengan cara mengkonversi lahan pertanian menjadi 

daerah terbangun. Akibatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan daerah 

tumbuh dengan cepat, pengelolan kota tidak dapat berpacu secara beriringan 

dalam mengelola wilayahnya. Untuk mengatasi adanya kendala pengelolaan kota 

tersebut, maka diperlukan teknologi pengelolaan kota yang dapat berpacu dengan 

pertumbuhan daerah perkotaan. 

 Struktur penduduk selalu berubah dan perubahannya disebabkan karena 

proses demografi meliputi kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi 

penduduk.  Demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial 

dan komposisi penduduk serta perubahan dan sebab perubahannya, yang biasanya 

timbul karena fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), gerak teritorial 

(migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). (Philip M. Hauser dan Bogue 

1696, dalam Ida Bagoes Mantra 2000). Aspek geografi dalam penelitian ini 

masuk dalam aspek sosial meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis dan 

aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia (kebudayaan). Pada aspek 

ini manusia dipandang sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan 

memperlihatkan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku 
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manusia dengan lingkungannya. Geografi manusia mempelajari lanskap atau 

bentang lahan manusia (budaya), misalnya komponen-komponen buatan manusia 

seperti jalan, saluran air, permukiman, pusat kegiatan, dan bangunan. 

 Fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan fasilitas yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat di suatu area permukiman. Fasilitas umum (fasum) 

seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, 

alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat 

pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas sosial adalah 

fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dibutuhkan oleh 

masyarakat umum di lingkungan permukiman. Fasilitas sosial (fasos) seperti 

puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, 

tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya. Penyediaan 

berbagai fasilitas tersebut telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) implementasinya dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah 

(Pemda) dengan masyarakat maupun swasta. Pembangunan fasilitas sosial dan 

fasilitas umum di lingkungan perumahan dapat dilakukan oleh pihak pengembang 

dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). 

Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu kawasan penyangga 

pengembangan (aglomerasi) kota Yogyakarta ke utara yang berada di Kabupaten 

Sleman. Kecamatan Ngaglik terdiri dari 6 Desa yaitu Sariharjo, Sinduharjo, 

Minomartani, Sukoharjo, Sardonoharjo dan Donoharjo. Aspek topografi 

kecamatan Ngaglik terletak di wilayah lereng terbawah bagian selatan gunung 

merapi dengan ketinggian 100 – 499 mdpl (meter di atas permukaan laut), dengan 

struktur wilayah miring dengan dataran lebih rendah di bagian selatan.  

 Secara Administratif Kecamatan Ngaglik berada di 7.72’ Lintang Selatan 

dan 110.40’ Bujur Timur. Batas adminstratif wilayahnya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 Sebelah Utara   : Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Ngemplak 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Depok  

 Sebelah Barat   : Kecamatan Mlati  



4 

 

  Luas Kecamatan Ngaglik sebesar 3.852 ha (38,52 km²). Kecamatan 

Ngaglik dibagi menjadi 6 (enam) Desa yaitu Desa Sariharjo, Desa Sinduharjo, 

Desa Minomartani, Desa Sukoharjo, Desa Sardonoharjo dan Desa Donoharjo 

yang tersebar dalam 87 dusun, 222 RW dan 657 RT.  

 

 Tabel 1. 1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten 

          Sleman Tahun 2007 dan 2017  

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan  

Tahun 

2007 
Tahun 

2017 
% 

1 Moyudan 35.428 37.076 0,68 
2 Minggir 35.689 35.148 0,44 
3 Sayegan 44.004 46.825 1,04 
4 Godean 63.542 64.967 0,56 
5 Gamping 76.948 90.377 2,39 
6 Mlati 75.399 88.754 1,14 
7 Depok 124.077 128.709 0,93 
8 Berbah 46.611 53.290 1,34 
9 Prambanan 45.908 50.510 0,37 
10 Kalasan 59.859 86.654 16,14 
11 Ngemplak 50.601 57.994 0,05 
12 Ngaglik 78.488 96.380 2,40 
13 Sleman 61.999 64.428 1,52 
14 Tempel  51.237 51.276 0,37 
15 Turi 35.435 36.356 1,26 
16 Pakem 34.263 36.806 0,55 
17 Cangkringan 28.398 32.033 0,89 

 Jumlah 947.886 1.040.341 

          Sumber : BPS, Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2007 dan 2017  
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Tabel 1. 2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan 

          Ngaglik Tahun 2007 dan 2017  

No Desa 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa) 
Pertumbuhan 

(%) 
2007 2017 

1 Sariharjo 16.252 20.242 0,60 

2 Sinduharjo 14.915 19.255 0,50 

3 Minomartani 13.880 13.845 0,33 

4 Sukoharjo 11.762 14.350 0,39 

5 Sardonoharjo 16.190 19.065 0,42 

6 Donoharjo 7.465 9.623 0,16 

Jumlah 80.464 96.380 2,40  

Sumber : BPS, Kecamatan Ngaglik Dalam Angka Tahun 2007 dan 2017  

 

Tabel 1. 3 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan 

               Ngaglik Tahun 2007 dan 2017 

No Desa 
Luas 

(km²) 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa) 

2007 2017 

1 Sariharjo 6,88 2.359 2.938 

2 Sinduharjo 5,77 2.449 3.162 

3 Minomartani 2,49 9.072 9.049 

4 Sukoharjo 5,85 1.465 1.787 

5 Sardonoharjo 10,54 1.726 2.033 

6 Donoharjo 6,99 1.131 1.458 

Jumlah 38,52 18.202 20.427 

              Sumber : BPS, Kecamatan Ngaglik Dalam Angka Tahun 2007 dan 2017  

     

 Kecamatan Ngaglik berada pada ketinggian 300 meter di atas permukaan 

laut (mdpl) secara topografi wilayah Kecamatan Ngaglik terletak di wilayah 

lereng terbawah bagian selatan gunung merapi dengan ketinggian 499 meter di 

atas permukaan laut (mdpl) memiliki struktur wilayah landai dengan dataran lebih 

rendah dibagian selatan. Terdapat bagian kawasan yang menjadi kawasan lindung, 
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kawasan penyangga dan kawasan budaya, 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 

pertanian, perumahan, perdagangan dan pendidikan merupakan faktor penarik 

untuk orang yang akan tinggal maupun migrasi. Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis membuat penelitian dengan judul : “ANALISIS 

PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP POLA PERSEBARAN 

FASILITAS SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN NGAGLIK 

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 DAN 2017” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan 

Ngaglik pada Tahun 2007 dan 2017? 

2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Fasilitas Sosial 

Ekonomi di Kecamatan Ngaglik pada Tahun 2007 dan 2017? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Penduduk di 

Kecamatan Ngaglik pada tahun 2007 dan 2017. 

2. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Fasilitas Sosial 

Ekonomi di Kecamatan Ngaglik tahun 2007 dan 2017. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pencapaian gelar sarjana S-1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan pada pembangunan yang 

berhubungan dengan masalah kependudukan di Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman 

3. Sebagai sumber refrensi untuk penelitian berikutnya. 

  

1.5  Telaah Pustaka dan Peneletian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

 Permasalahan kependudukan merupakan masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan sosial. Masalah tersebut bisa kapan saja dan dimana saja terjadi, baik 

di negara maju maupun negara Indonesia yang sedang berkembang ini. Masalah 

kependudukan termasuk dalam aspek demografi, mental, tradisi, hubungan antar 

individu, keruangan dan kemakmuran. Studi kependudukan berkaitan dengan 

segala aspek yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk. Ruang 

lingkupnya tidak hanya terbatas pada aspek demografi, tetapi juga aspek 

psikologi, sejarah dan geografi. Adapun 3 (tiga) kajian demografi sebagai berikut: 

1. Fertilitas (Kelahiran) adalah terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan 

dengan ada tanda-tanda kehidupan misalnya: berteriak, bernafas, jantung 

berdenyut. 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. Seorang 

perempuan yang secara biologis subur (fecund) tidak selalu melahirkan anak-

anak yang banyak, misalnya dia mengatur fertilitas dengan abstinensi atau 

menggunakan alat-alat kontrasepsi. 

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

kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran 

hidup. (Budi Utomo, 1985). Keadaaan “mati” terjadi kalau sudah terjadi 
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kelahiran hidup, dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan 

hidup, mati tidak pernah ada kalau tidak ada kehidupan, sedangkan hidup 

selalu dimulai dengan lahir hidup (live birth). Mortalitas merupakan salah satu 

dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur 

penduduk 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. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk dari segi tingkat kesehatan masyarakat.  
 
3. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah 

ke daerah lain merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Faktor yang 

menpengaruhi migrasi yaitu faktor daerah asal, faktor yang terdapat pada 

daerah tujuan, dan rintangan antara faktor individual. 

 
 Pertumbahan penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi 

tingginya kepadatan penduduk disuatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk 

yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan kapasitas ruang yang 

memadai maka pemerataan penduduk akan terjadi suatu ledakan penduduk yang 

memiliki daya tarik dari segi ekonomi dan sosial, hal ini dikarenakan manusia 

cenderung mencari tempat yang mempunyai sumber penghidupan yang tinggi (Ida 

Bagoes Mantra, 2003). Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk migrasi 

penduduk. Mobilitas Non permanen merupakan gerakan penduduk dari satu 

wilayah satu ke wilayah lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan 

yang dilakukan penelitian mobilitas penduduk yang dilakukan di Jawa oleh 

Suharso (1976), Hugo (1975), Koenjaraningrat (1957), dan Matras (1978), 

ditemukan bahwa mobilitas penduduk non permanen lebih banyak terjadi 

daripada mobilitas penduduk permanen. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Telaah penelitian sebelumnya berisi telaah tentang penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan. Telaah penelitian sebelumnya minimal berisi: nama 

peneliti; judul; tujuan; metode dan hasil. Agar lebih jelas, hasil telaah penelitian 

sebelumnya dan disajikan dalam tabel 1.4 berikut ini:   
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Tabel 1. 4 Ringkasan Perbandingan Penelitian-Penelitian Sebelumnya 

 

No. 
Nama Peneliti, Judul, 

Dan Tahun Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1. Nur Faizin   

Analisis Sarana dan Prasarana 

Sosial Ekonomi di Kecamatan 

Kebakkramat Tahun 1998 dan 

Tahun 2007 

(2010) 

 Mengetahui potensi sumber 

daya wilayah pada desa di 

Kecamatan Kebakkramat. 

 Mengetahui ketersediaan 

sarana dan prasarana sosial 

ekonomi di kecamatan 

Kebakkramat. 

 Analisis 

data 

sekunder 

dan 

observasi 

 Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi antar 

wilayah desa menurut potensi wilayahnya. Di daerah penelitian 

terdapat perbedaan potensi sumber daya wilayah antar lokasi 

wilayah-wilayah desa. Besar potensi sumber daya wilayah tidak 

mempengaruhi besar tingkat daya lahan dari sarana dan prasarana 

sosial ekonomi atas dasar agihan keruangan. 

2. Feri Arditia  

Analisis Pertumbuhan Penduduk 

di Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali Tahun 2005-2009 

(2013) 

 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. 

3. Joko Ali Al Rasyid 

Analisis Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Pola Persebaran 

Fasilitas Sosial Ekonomi di 

Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Klaten Tahun 2012 dan dan 2016 

(2017) 

 Menganalisis Pola 

Persebaran Fasilitas Sosial 

Ekonomi Penduduk di 

Kecamatan Wonosari tahun 

2012 dan 2016.  

 Menganalisis Pengaruh 

Pertumbuhan Penduduk 

terhadap Fasilitas Sosial 

 Observasi 

secara 

tidak 

langsung 

dan 

analisis 

data 

sekunder 

 Pola persebaran fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari 

memiliki kategori mengelompok, karena fasilitas ekonomi yang 

berorientasi terhadap fasilitas sosial ekonomi. 

 Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas ekonomi tahun 

2012 memiliki nilai klasifikasi0,506 yang berarti hampir 0,506% 

pertumbuhan yang berarti hampir 50,6% pertumbuhan penduduk 

mempengaruhi pola persebaran yang agak rendah sedangkan pada 

tahun 2016 memiliki nilai klasifikasi 0,725 yang berarti hampir 
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Ekonomi di Kecamatan 

Wonosari tahun 2012 dan 

2016. 

 

72,5% pertumbuhan penduduk mempengaruhi pola persebaran 

fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari.  

4 FC. Astriyani Dewi Prawitasari 

Analisis Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Pola Persebaran 

Fasilitas Sosial Ekonomi di 

Kecamatan Ngaglik Kabupaten 

Sleman Tahun 2007 dan 2017 

 

 

(2020) 

 Menganalisis pola 

persebaran fasilitas social 

ekonomi penduduk di 

Kecamatan Ngaglik tahun 

2007 dan 2017 

 Menganalisis pengaruh 

pertumbuhan penduduk 

terhadap fasilitas social 

ekonomi di Kecamatan 

Ngaglik tahun 2007 dan 

2017 

 Observasi 

secara 

tidak 

langsung 

dan 

analisis 

data 

sekunder 

 Pola persebaran sosial ekonomi di Kecamatan Ngaglik masuk dalam 

kategori bergerombol dan tidak merata, karena fasilitas ekonomi 

yang tersedia keberadaannya tidak sampai ke desa. 

 Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas ekonomi tahun 

2007 memiliki angka korelasi sebesar (0,929%) yang berarti hampir 

92,9% pertumbuhan penduduk mempengaruhi pola persebaran 

terhadap fasilitas sosial ekonomi sedangkan pada tahun 2017 

memiliki nilai klasifikasi 0,949 yang berarti hampir sebesar 94,9% 

fasilitas ekonomi hampir seimbang dengan ekonomi dan mengalami 

peningkatan. 
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1.5.3  Kerangka Penelitian 

Kependudukan dalam suatu wilayah memiliki permasalahan yang terkait 

dengan kependudukan, seperti faktor geografi dan migrasi. Pertumbuhan 

penduduk pada suatu wilayah selalu meningkat setiap tahunnya. Masalah yang 

terjadi antara lain keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan lahan, 

keterbatasan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Perkembangan penduduk 

terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat 

adanya kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk 

(migrasi). Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun 

perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non alami. Pertumbuhan 

penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih 

tingkat kelahiran dengan kematian.  Pertumbuhan penduduk non alami adalah 

pertumbuhan penduduk non alami diperoleh dari selisih penduduk yang 

melakukan imigrasi (migrasi masuk) dengan emigrasi (migrasi keluar).   

 Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesadaran 

tentang kesehatan melalui proses pendidikan. Lingkungan yang tidak terawat, 

permukiman yang kumuh, selokan yang tidak terawatt akan menyebabkan 

berbagai penyakit. Kualitas kesehatan yang baik akan berdampak pada rendahnya 

angka kematian (mortalitas). Pertumbuhan penduduk mempengaruhi pada 

perkembangan sosial dalam masyarakat. Tingkat pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Ngaglik dengan kecamatan lain berbeda. Hal ini terjadi karena, setiap 

wilayah memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda.  

 

1.6 Batasan Operasional 

1. 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). 

2. Penduduk adalah kelompok orang yang menempati suatu wilayah 

tertentu.  
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3. 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) 

4. Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang 

mengurangi jumlah penduduk (Ida Bagoes Mantra, 2013). 

5. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan 

mempelancar pelaksanaan segala sesuatu usaha (Suhaismi Arikunto, 

2002). 

6. 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). 

7. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan (UU Nomor 23 Tahun 1992 dan UU 

Tahun 2004 tentang praktik kedokteran). 

8. 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). 

9. Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa menghitungkan 

lamanya didalam kandungan dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda 

kehidupan (Ida Bagoes Mantra, 2003). 

10. Kematian adalah keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara 

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

Bagoes Mantra, 2003). 

11. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari 

satu  tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau Negara ataupun 
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batas  administrasi atau batas dalam suatu Negara (Ida Bagoes Mantra, 

2013) 

12. Ketersediaan adalah besarnya kemampuan suatu daerah menyediakan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


