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 PENGERTIAN PENDUDUK 

Adalah mereka yg berada dalam dan bertempat tinggal didalam 
suatu wilayah Negara (menetap). 

 penduduk juga dapat didefenisikan  menjadi dua yaitu: 

1. Orang yg tingggal di daerah tersebut 

2. Orang yg secara hukum berhak. Misal: bukti kewarganegaraan, 
tetapi tinggal di daerah lain. 

 Ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan 
adalah Demografi, istilah ini pertama kali ditemukan oleh Achille 
Guillard.  

John graunt adalah seorang pedagang di London yg menganalisa 
data kelahiran dan kematian, migrasi dan perkawinan yg berkaitan 
dalam proses pertumbuhan penduduk. Sehingga john graunt 
dianggap sebagai BAPAK DEMOGRAFI. 

  

 

 



 

 

 

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yg 
menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berbagai 
aspek prilaku manusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi 
dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam:  

-Pemasaran  

- yg berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi seperti 
pengecer hingga pelanggan potensial ( wikipedia, 2009). 
Kependudukan dan demografi ilmu yg mempelajari 
dinamika kependudukan manusia. 

 



DINAMIKA KEPENDUDUKAN 

Adalah perubahan penduduk. Perubahan ini 
selalu terjadi dan dalam undang-undang No. 10 
Tahun 1992 tentang “perkembangan 
kependudukan dan pembangunan keluarga 
sejahtera disebut sebagai perkembangan 
pendudukan”. Perkembangan ini terjadi akibat 
adanya perubahan yg terjadi secara manual karena 
prilaku  yg terkait dengan upaya memenuhi 
kebutuhanya. 

 



  

 

 

Perubahan alami tersebut  adalah karena kelahiran dan 
kematian. Sedangkan yg terkait dgn upaya pemenuhan 
kebutuhan adalah migrasi/pindahan tempat tinggal. 

 Yang diperlukan dalam pengukuran dinamika 
kependudukan adalah: 

a. Indikator  

 untuk mengetahui dan mempelajari keadaan yg terjadi pada 
penduduk, hal ini terdiri dari: 

 - jumlah penduduk 

 - komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku, 
bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan dan lain-lain. 

 - proses demografi yg mempengaruhi jumlah dan komposisi 
penduduk. 



b. Parameter 

 dikenal dalam 2 pengukuran yaitu: 

- Angka absolut 

- Angka relatif 

 Manfaat dari memahami dinamika penduduk adalah: 

1. Mngetahui jumlah pada suatu waktu dan wilayah 
tertentu 

2. Memahami perkembangan dari keadaan terdahulu, 
sekarang dan yg akan datang 

3. Mempelajari hubungan sebab akibat keadaaan penduduk 

4. Merancang antisipasi menghadapi perkembangan 
pendudukan yg terjadi baik yg menguntungkan atau 
merugikan. 



1. ANGKA KELAHIRAN (fertilitas) 

 Fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan 
seseorang wanita secara rill untuk melahirkan yang 
diwujudkan dalam jumlah bayi yg dilahirkan. 

Tinggi rendahnya kelahiran erat hubunganya pada : 

- struktur umur 

- Banyaknya kelahiran 

- Banyaknya perkawinan 

- Penggunaaan alat kontrasepsi 

- Aborsi 

- Tingkat pendidikan 

- Status pekerjaan 

- pembangunan 



Beberapa fertilitas yg sering dugunakan adalah: 

1. Angka kelahiran kasar (crute birth rate). 

 Angka yg menunjukkan jumlah kelahiran pertahun 
disuatu tempat/1000 penduduk. 

 CBR dapat dihitung dengan rumus berikut ini: 

 
 CBR = L X 1000 
                   P 

KET:  

Cbr  : crude birth rate (angka kelahiran kasar) 

L  : jumlah kelahiran selama 1 tahun 

P  : jumlah penduduk pada pertengahan tahun 

1000 : konstanta 

NB: CBR <20, krtiteria rendah 

        CBR 20-30, kriteria sedang 

        CBR >30, kriteria tinggi 



2. Angka kelahiran khusus (age specific birth rate) 

 Angka yg menunjukkan banyaknya kelahiran bayi 
setiap 1000 penduduk wanita pd kelompok umur 
tertentu. Dapat dihitung dengan rumus: 

 

 ASBR = Li X 1000 

                   Pi 

 

Ket:  

ASBR :Angka kelahiran khusus 

Li  :jumlah kelahiran wanita pd kelompok tertentu 

Pi  : jumlah penduduk wanita umur tertentu pd 
pertengahan     tahun 

1000 : konstanta  

 



3. Angka kelahiran umum (general fertility rate/gfr) 

 Angka yg menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 
1000 wanita yg berusia 15-49 tahun dalam 1 tahun. 
Dapat dihitung dengan rumus: 

 

GFR =          L         X 1000 

            W(15-49) 

Ket: 

GFR  : Angka kelahiran umum 

L   : jumlah kelahiran selama 1 tahun 

W(15-49) : jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun 
pd     pertengahan tahun. 

1000  : konstanta 



 Berikut ini faktor penghambat dan pendorong kelahiran: 
A. Faktor pendorong kelahiran (pronalitalitas) 
1. Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeky 
2. Sifatb alami manusia yg ingin melanjutkan keturunan 
3. Pernikahan usia dini 
4. Adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi derajatnya 
5. Adanya penilaian yg tinggi terhadap anak, sehingga bagi 

keluarga yg belum memiliki anak akan berusaha untuk 
memiliki anak. 

B. Faktor penghambat kelahiran (antinatalitas) 
1. Adanya program keluarga berencana 
2. Kemajuan dibidang iptek dan obat-obatan 
3. Adanya peraturan pemerintah ttg pembatasan tunjangan anak 

bagi PNS 
4. Penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, 

pendidikan dan karir 
5. Adanya uu perkawinan yg membatasi dan mengatur usia 

pernikahan 
6. Adanya perasaan malu bila memiliki banyak anak 

 



2. ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS) 
 Angka kematian ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, 

yaitu: 

1. Angka kematian kasar 

2. Angka kematian khusus 

3. Angka kematian bayi 

 

3. MIGRASI 
 perpindahan penduduk 

Adapun jenis-jenis migrasi yaitu: 

 Transmigrasi (perpindahan dari satu tempat ketempat lain) 

 Urbanisasi (dari desa ke kota besar) 

 Emigrasi (dalam negeri ke luar negeri) 

 Migrasi dari luar negeri ke dalam negeri) 

 Re-migrasi kembali ketempat asal. 

 



 Migran dibedakan menjadi  dimensi menurut waktu, yaitu 
orang yg berpindah ketempat lain dengan tujuan untuk menetap 
dalam waktu 6 bulan atau lebih. Kriterianya adalah: 

a. Migran seumur hidup (life time migrant) 

b. Migran risen (recent migrant) 

c. Migrant total (total migrant) 

 hal ini juga dipengaruhi oleh  

1). Rasio ketergantungan 

  indikator yg sangat penting bagi penduduk 

2). Angka perkawinan umum 

  lebih difokuskan pada keadaan penduduk 

3). Pengaruh program KB 

  pasangan usia subur 15-49 tahun 

 pemakai alkon 

 pernah  memakai alkon 

  sebagai alat pengatur kelahiran 



4. Transisi Demografi 

 Perubahan terhadap fertilitas dan mortalitas yg besar. 

 Menurut Blacker (1947) ada 5 fase/tahap dalam teori 
transisi demografi, yaitu: 

 Tahap stasioner tinggi:         - tingkat kelahiran : tinggi 

                                                       - tinggak kematian : tinggi 

                                                       - pertumbuhan alami :  
            nol/sangat  rendah 

                                                       - contoh: Erope abad 14 

 Tahap awal perkembangan 

                                                       - tingkat kelahiran : tinggi 

                                                       - tingkat kematian : lambat  

                                                          menurun 

                                                       - pertumbuhan alami : lambat 

                                                       - India sebelum perang dunia II 



 Tahap perkembangan akhir : - tingkat kelahiran : menurun 

                                                           -tingkat kematian: menurun  

                                                             lebih cepat 

                                                           - pertumbuhan alami: cepat 

                                                           - contoh: Australia, slandia 
     baru 

 Tahap stasioner rendah: - tingkat kelahiran : rendah 

                                                  - tingkat kematian : rendah 

                                                  - pertumbuhan alami: nol/rendah 

                                                  - contoh: Perancis sebelum PD II 

 Tahap menurun : - tingkat kelahiran : rendah 

                                     - tingkat klematian: lebih tinggi dari  
     tingkat kelahiran 

                                     - pertumbuhan alami: negatif 

                                     - contoh: Jerman Timur & Barat „75 
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