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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul 

“llmu Kependudukan” ini dapat diselesaikan. Buku ini berisi hal-hal 

yang berkaitan dengan kependudukan yang disusun secara ringkas 

dan padat sehingga mudah dipahami agar dapat digunakan dalam 

membantu mempelajari matakuliah Ilmu Kependudukan.   

Tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa buku ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik pembaca untuk perbaikan di masa 

yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan 

buku ini. semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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KONSEP DEMOGRAFI 

 

A. Definisi Menurut Para Ahli 

Definisi demografi berdasarkan Multilingual Demographic 

Dictionary (IUSSP, 1982) adalah “Demography is the scientific 

study of human populations in primarly with the respect to their size, 

their structure (compotition) and their development (change)” dalam 

bahasa Indonesia berarti ilmu sains yang mempelajari penduduk 

(suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi) 

penduduk dan perkembangannya (perubahannya). 

Philip M. Hauser dan Dudley Ducan (1959) menyebutkan 

bahwa “Demography is the study of the size, territorial distribution 

and composition of population, changes there in and the 

components of such changes which maybe identified as natality, 

territorial movement (migration), and social mobility (change of 

states)” yang menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu 

ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi 

penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, 

yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial 

(migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). 

Mantra (2003) menyebutkan bahwa demografi mempelajari 

struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk 

meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur 

penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut 

disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), 

kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk (Mantra, 2003). 
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Gambar John Graunt (Bapak Demografi) 

 

B. Ruang Lingkup Demografi 

Penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas, 

demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan 

lain, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, 

kesehatan dan lainnya sehingga ilmu demografi implementasinya 

disebut interdisiplin (Interdisciplinary science). 

 

     

C. Manfaat Demografi 

Manfaat demografi antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta 

perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. 

Demografi

Kesehatan

Geografi

Hukum

Ekonomi

Psikologi

Sosiologi
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2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan 

mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan 

datang. 

3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan 

penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, 

ekonomi, budaya, politik, lingkungan dan keamanan. 

4. Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. 

 

D. Teori-teori kependudukan 

Teori kependudukan dibedakan menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama terdiri dari penganut aliran Malthusian dan aliran 

Neo Malthusian. Kelompok kedua terdiri dari penganut aliran 

Marxist dan kelompok ketiga terdiri dari pakar-pakar teori 

kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori 

kependudukan yang ada.  

1. Aliran Malthusian dan Neo-Malthusian 

a. Aliran Malthusian 

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang 

pendeta Inggris (1766-1834). Malthus menyatakan bahwa 

penduduk (seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang) apabila 

tidak ada pembatasan, akan mudah berkembang biak dan 

memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan 

cepat. Weeks dalam (Mantra 2003). 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan karena 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat 

dihentikan sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan yang 

diperlukan manusia untuk tetap hidup, berkembang jauh lebih 

padat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. 

Manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan apabila 

tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. 
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Menurut Malthus, pembatasan tersebut dapat dilakukan 

melalui dua cara yaitu preventive checks dan positive checks.  

Preventive Checks ialah pengurangan penduduk melalui 

penekanan kelahiran. Preventive checks dapat dibagi menjadi 

dua yaitu moral restraint dan vice. Moral Restraint (pengekangan 

diri) yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksuil dan vice 

adalah usaha untuk mengurangi kelahiran seperti penguguran 

kandungan, homoseksual, promiscuity, adultery dan 

penggunaan alat-alat kontrasepsi. Namun, bagi Malthus moral 

restraint merupakan pembatasan kelahiran yang paling penting, 

sedangkan penggunaan alat kontrasepsi belum dapat 

diterimanya. 

Positive checks adalah pengurangan penduduk melalui proses 

kematian. Positive checks dibagi menjadi dua yaitu vice dan 

misery. Vice (kejahatan) ialah segala bentuk jenis pencabutan 

nyawa sesama manusia seperti pembunuhan anak-anak, 

pembunuhan orang cacat, dan orang tua. Misery (kemelaratan) 

ialah segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti 

berbagai jenis penyakit dan epidemi. 

Pendapat Malthus banyak mendapat tanggapan dari para ahli. 

Beberapa kritik terhadap Malthus adalah sebagai berikut: 

1) Malthus tidak memperhitungkan kemajuan-kemajuan 

transportasi yang memudahkan pengiriman bahan makanan 

ke daerah-daerah yang kekurangan pangan. 

2) Malthus tidak memperhitungkan kemajuan teknologi terutama 

dalam bidang pertanian yang dapat meningkatkan produksi 

lebih cepat dan mudah dengan menggunakan teknologi baru. 

3) Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran 

bagi pasangan yang sudah menikah. Di samping itu, pada 

tahun 1982 Francis Place menganjurkan untuk melakukan 

usaha pembatasan kelahiran. 
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4) Malthus tidak memperhitungkan bahwa fertilitas akan 

menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standard 

hidup penduduk dinaikkan. 

b. Aliran Neo-Malthusians 

Kelompok Neo-Malthusians adalah kelompok yang 

menyokong aliran Malthus tetapi lebih radikal. Aliran ini 

menganjurkan penggunaan cara preventive checks seperti 

penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah 

penduduk. Tahun 1960-an dan 1970-an telah diambil foto-foto 

dari ruang angkasa yang menunjukkan bahwa bumi terlihat 

seperti kapal dengan persediaan bahan bakar dan bahan 

makanan yang terbatas. Pada suatu saat bahan bakar dan 

bahan makanan ini akan habis hingga akhirnya malapetaka 

menimpa kapal tersebut. 

Paul Ehrlich menggambarkan penduduk dan lingkungan 

yang ada di dunia dalam sebuah buku “The Population Bomb” 

kemudian merevisinya menjadi “The Population Explotion”. Isi 

dari buku tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Dunia ini sudah terlalu banyak manusia 

b. Keadaan bahan makanan sangat terbatas 

c. Lingkungan mengalami kerusakan karena populasi manusia 

meningkat 

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow dalam sebuah buku 

dengan judul “The Limit to Growth”. Buku ini memuat hubungan 

antara variabel lingkungan yaitu: penduduk, produksi pertanian, 

produksi industri, dan penduduk bertambah dengan cepat. 

Malapetaka seperti kelaparan, polusi, dan habisnya sumber 

daya alam akan terjadi dan tidak dapat dihindari namun dapat 

ditunda yaitu dengan membatasi pertumbuhan manusia dan 

mengelola lingkungan alam dengan baik.  

Para ahli biologi dan ahli lingkungan mendukung analisis ini 

karena diniliai memiliki kesamaan dengan dunia binatang dan 
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tumbuh-tumbuhan dimana pertumbuhannya dibatasi oleh daya 

tampung alam. Sedangkan para ahli ilmu sosial memberi kritikan 

karena tidak memasukkan unsur sosial dan budaya. Meadow 

mengasumsikan bahwa faktor sosial dan budaya dianggap sama 

dan konstan. Karena kritikan tersebut, Mesarovic dan Pestel 

(1974) merevisi model Meadow ini dengan memperhatikan 

adanya unsur-unsur lingkungan antara satu tempat dengan 

tempat yang lain sehingga masalah lingkungan yang akan 

menimpa daerah-daerah tidak akan datang secara bersamaan 

(Mantra, 2003). 

2. Aliran Marxist 

Aliran Marxist dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich 

Engels. Aliran ini tidak sependapat dengan teori Malthus bahwa 

manusia akan mengalami kekurangan bahan pangan jika tidak 

dilakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. 

Menurut Marx, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan 

pangan tetapi tekanan kesempatan kerja. Marx menentang 

usaha-usaha moral restraint yang disarankan oleh Malthus, ia 

berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia maka 

semakin tinggi produksi yang dihasilkan sehingga tidak perlu 

diadakan pembatasan pertumbuhan  penduduk. Aliran Malthus 

banyak didukung oleh kaum kapitalis seperti Amerika Serikat, 

Inggris, Perancis, Australia, Canada, dan Amerika Latin. 

Sedangkan Aliran Marxist ini didukung oleh kaum sosialis 

seperti Uni Soviet, negara-negara di Eropa Timur, Republik 

Rakyat Cina, Korea Utara dan Vietnam.  

Marx menyatakan bahwa hukum kependudukan di negara 

sosialis merupakan antithesa hukum kependudukan di negara 

kapitalis. Artinya apabila di negara kapitalis tingkat kelahiran dan 

kematian rendah, maka di negara sosialis mengalami 

kebalikannya yaitu tingkat kelahiran dan kematian tinggi. 

Pendapat ini mendapat kritikan karena pada kenyataannya 
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tidaklah demikian, tingkat pertumbuhan penduduk di negara Uni 

Soviet hampir sama dengan negara-negara maju yang sebagian 

besar merupakan negara kapitalis. 

3. Beberapa Teori Kependudukan Mutakhir 

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 teori 

Malthus dan Marx mengalami formulasi kembali (reformulations) 

yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Teori ini 

dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

1.3.1 Teori Fisiologi dan Sosial Ekonomi 

a. John Stuart Mill 

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi 

berkebangsaan Inggris menerima pendapat Malthus mengenai 

laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan 

makanan sebagai suatu aksioma. Namun ia juga berpendapat 

bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi 

perilaku demografinya. Mill menyatakan tidaklah benar bahwa 

kemiskinan tidak dapat dihindarkan (teori Malthus) atau 

kemiskinan disebabkan oleh sistem kapitalis (teori Marx). 

Menurut Mill, jika pada suatu waktu di suatu wilayah terjadi 

kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah 

bersifat sementara dan dapat dipecahkan dengan dua 

kemungkinan yaitu: mengimport bahan makanan atau 

memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah 

lain. 

Tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia 

itu sendiri. Maka Mill menyarankan untuk meningkatkan 

golongan yang tidak mampu (Mantra, 2003).  

b. Arsene Dumont 

Arsene Dumont, seorang ahli demografi bangsa Perancis 

yang hidup pada akhir abad ke-19. Melalui artikelnya yang 

berjudul “Depopulation et civizilation” menyatakan teori 

penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial. 
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Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk 

mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Konsep ini 

dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada 

sebuah pipa kapiler. 

c. Emile Durkheim 

Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologis Perancis 

yang hidup pada akhir abad ke-19. Berbeda dengan Dumont 

yang menekankan perhatiannya pada faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk, Durkheim lebih 

menekankan perhatian pada akibat dari pertumbuhan penduduk 

yang tinggi (Weeks, 1992). 

Ia berpendapat bahwa pada suatu wilayah dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari tingginya 

laju pertumbuhan penduduk akan timbul persaingan diantara 

penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam usaha 

memenangkan persaingan tersebut setiap orang akan berusaha 

untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan 

mengambil spesialisasi tertentu. Keadaan seperti ini terlihat jelas 

pada masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. 

d. Michael Thomas Sadler dan Doubleday 

Sadler dan Doubleday adalah seorang ahli fisiologis, Sadler 

berpendapat bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh 

jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau wilayah. Jika 

kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan 

menurun, sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, daya 

reproduksi manusia akan meningkat. 

Thomson (1953) meragukan kebenaran teori ini setelah 

melihat keadaan di Jawa, India dan Cina dimana penduduknya 

sangat padat, tetapi pertumbuhan penduduknya juga tinggi. 

Dalam hal ini Malthus lebih konkret argumentasinya dari pada 

Sadler. Malthus mengatakan bahwa penduduk disuatu daerah 

dapat mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi, tetapi dalam 
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pertumbuhan alaminya rendah karena tingginya tingkat 

kematian. Namun demikian, penduduk tidak dapat mempunyai 

fertilitas tinggi, apabila tidak mempunyai kesuburan (fecunditas) 

yang tinggi, tetapi penduduk dengan tingkat kesuburan tinggi 

dapat juga tingkat fertilitasnya rendah. 

Teori Doubleday hampir sama dengan teori Sadler, hanya 

titik tolaknya berbeda. Kalau Sadler mengatakan bahwa daya 

reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat 

kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa 

daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan 

makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran 

menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Jika suatu 

jenis makhluk diancam bahaya, mereka akan mempertahankan 

diri dengan segala daya yang mereka miliki. Mereka akan 

mengimbanginya dengan daya reproduksi yang lebih besar 

(Iskandar, 1980). 

Menurut Doubleday, kekurangan bahan makanan akan 

merupakan perangsang bagiu daya reproduksi manusia, sedang 

kelebihan pangan justru merupakan faktor penegkang 

perkembangan penduduk. Dalam golongan masyarakat yang 

berpendapatan rendah, seringkali terdiri dari penduduk dengan 

keluarga besar, sebaliknya orang yang mempunyai kedudukan 

yang lebih baik biasanya jumlah keluarganya kecil. 

Rupa-rupanya teori fisiologis ini banyak diilhami dari teori 

aksi dan reaksi dalam meninjau perkembangan penduduk suatu 

negara atau wilayah. Teori ini dapat menjelaskan bahwa 

semakin tinggi tingkat mortalitas penduduk semakin tinggi pula 

tingkat produksi manusia. 

1.3.2 Teori Teknologi 

Pandangan yang suram dan pesimis dari Malthus beserta 

penganut-penganutnya ditentang keras oleh kelompok teknologi. 

Mereka beranggapan manusia dengan ilmu pengetahuannya 
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mampu melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu 

mengubah kembali (recycling) barang-barang yang sudah habis 

dipakai, sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi 

demografinya. 

Ahli futurology Herman Kahn (1976) mengatakan bahwa 

negara-negara kaya akan membantu negara-negara miskin, dan 

akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada orang-orang miskin. 

Dalam beberapa decade tidak akan terjadi lagi perbedaan yang 

mencolok antara umat manusia di dunia ini. 

Dengan tingkat teknologi yang ada sekarang ini mereka 

memperkirakan bahwa dunia ini mampu menampung 15 milliun 

orang dengan pendapatan melebihi Amerika Serikat dewasa ini. 

Dunia tidak akan kehabisan sumber daya alam, karen seluruh 

bumi ini terdiri dari mineral-mineral. Proses pengertian dan 

recycling akan terus terjadi dan era ini disebut dengan era 

substitusi. Mereka mengkritik bahwa The Limit to Growth bukan 

memcahkan masalah tetapi memperbesar permasalahan 

tersebut. 

Kelompok Malthus dan kelompok teknologi mendapat kritik 

dari kelompok ekonomi, karena kedua-duanya tidak 

memperhatikan masalah-masalah organisasi sosial dimana 

distribusi pendapatan tidak merata. Orang-orang miskin yang 

kelaparan, karena tidak meratanya distribusi pendapatan di 

negara-negara tersebut. Kejadian seperti ini di Brasilia, dimana 

Pendapatan Nasional (GNP) tidak dinikmati oleh rakyat banyak 

adalah salah satu contoh dari ketimpangan organisasi sosial 

tersebut (Mantra, 2003). 
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SUMBER DATA KEPENDUDUKAN 

 

Sumber data adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh 

badan-badan resmi atau kelompok dan perorangan. Bentuknya 

dapat berupa grafik, angka, tulisan, atau gambar. Berdasarkan 

tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer ialah segala catatan asli atau data yang 

diperoleh dari responden secara langsung 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber 

resmi, seperti instansi pemerintah atau bisa juga non 

pemerintah/perorangan. 

Data kependudukan yang ada di Indonesia dapat diperoleh 

melalui kegiatan berikut: 

1. Sensus Penduduk (Pencacahan Penduduk) 

Sensus penduduk menurut PBB dalam dokumen yang 

berjudul Principles and Recommandation for National Population 

Cencus- Statistical Papers, Series M No. 7 1958 adalah 

“Keseluruhan proses pengumpulan (collecting), menghimpun dan 

menyusun (compiling) dan menerbitkan data-data demografi, 

ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu 

tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu”. Karakteristik 

yang dimiliki oleh sensus penduduk adalah semua orang, individual, 

waktu tertentu, wilayah tertentu dan berkala.  

Sensus penduduk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

sensus de jure dan sensus de facto. De jure berarti mencacah 

penduduk yang resmi berdomisili di daerah tersebut. Sedangkan 

dengan de facto berarti mencacah penduduk yang bertempat 

tinggal di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu tetapi tidak 

termasuk penduduk resmi bagi wilayah yang bersangkutan. 
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Meskipun pengumpulan data dalam sensus dilakukan 

secara aktif oleh petugas, namun tidak menutup kemungkinan akan 

terjadinya kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu (Yaukey 1990):  

a. Kesalahan cakupan (error of coverage) 

Kesalahan cakupan adalah kesalahan dimana tidak seluruh 

penduduk tercacah dan bagi yang tecacah ada sebagian dari 

mereka yang tercacah dua kali. Akibat dari kesalahan cakupan 

tersebut maka sensus penduduk tidak dapat menyajikan jumlah 

penduduk yang tepat pada hari sensus penduduk dilaksanakan. 

Namun hal tersebut tidak begitu berarti (significance) sehingga 

jumlah penduduk yang dihasilkan dari hasil sensus penduduk 

dianggap sudah benar. 

b. Kesalahan isi pelaporan (error of content) 

Kesalahan isi pelaporan meliputi kesalahan pelaporan dari 

responden misalnya responden salah menyebutkan umur. 

Kesalahan ini sering terjadi di negara-negara berkembang sehingga 

untuk pencatatan umur petugas sensus hanya memperkirakan 

umur mereka. Ada juga informasi-informasi lain yang tidak 

dilaporkan responden dengan jujur misalnya jumlah anak, hal ini 

sering terjadi kesalahan karena biasanya seorang ibu jika ditanya 

jumlah anak yang pernah dilahirkan mereka akan menjawab 

sejumlah anak yang masih hidup, sedangkan anak yang meninggal 

tidak dianggap pernah dilahirkan. Banyak lagi hal-hal yang tidak 

dilaporkan secara jujur mungkin karena responden lupa atau 

sengaja tidak dilaporkan. 

c. Kesalahan ketepatan pelaporan (estimating error) 

Kesalahan ketepatan pelaporan dapat terjadi karena 

kesalahan petugas sensus atau kesalahan responden. Sebagai 

contoh, jenis kelamin responden adalah laki-laki tetapi terdapat 

informasi jumlah anak yang dilahirkan adalah tiga orang. Hal-hal 

seperti ini yang menyulitkan untuk menganalisis hasil sensus 
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penduduk. Sebelum dianalisis, data tersebut perlu dilakukan 

pembersihan dari kesalahan-kesalahan dan proses ini 

membutuhkan waktu yang lama. 

2. Registrasi Penduduk 

Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan pencatatan 

mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, 

perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pengesahan, pembatalan 

dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan (PBB, 1955). 

Registrasi penduduk mencatat semua peristiwa vital 

kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, adopsi, 

perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, perubahan nama 

dan perubahan tempat tinggal. Penduduk yang boleh melaporkan 

peristiwa tersebut adalah penduduk de jure, sehingga jumlah 

penduduk di suatu wilayah yang didapatkan dari hasil sensus 

penduduk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dari 

hasil registrasi. 

a. Sifat registrasi penduduk: 

b. Ada aturan yg memaksa penduduk untuk melapor 

c. Memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya 

d. Memiliki sanksi hukum 

e. Dilaksanakan oleh badan pemerintah 

f. Ada petugas yg melaksanakan pendftaran 

g. Keterangan yg dilaporkan  merupakan informasi dasar yg berupa 

identitas penduduk (nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, 

status perkawinan, dll) 

h. Kegiatan penyajian data  

3. Survei Penduduk 

Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk mempunyai 

keterbatasan. Keduanya hanya menyediakan data statistik 

kependudukan, dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan 

perilaku penduduk setempat. Untuk mengatasi keterbatasan ini, 
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perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas 

dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Pada 

umumnya survei penduduk ini dilaksanakan dengan sistem sampel 

atau dalam bentuk studi kasus. misal, Survei Pemantauan Status 

Gizi dan Keluarga Sadar Gizi yang dilakukan tahun 2013 dan Survei 

Pertanian.  

Evaluasi Data Kependudukan 

Meskipun data kependudukan sudah diperoleh dan dapat 

diolah, masih diperlukan evaluasi karena: (Martha, 2018) 

a. Tidak ada data yg 100 % benar 

b. mengetahui kesalahan yang ada dan tingkat kesalahan datanya 

c. Pemakai data menuntut ketelitian tertentu atas data hendak 

digunakan 

d. sebelum digunakan data perlu dinilai terlebih dahulu 

Besar kecilnya kesalahan data dapat dilihat berdasarkan: 

a. jenis data yang dikumpulkan 

b. efisiensi pengumpulan data 

c. kondisi geografis dan kebudayaan dari daerah yg bersangkutan 
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STRUKTUR PERSEBARAN PENDUDUK 

 

Dalam demografi ada 3 fenomena penting yang merupakan 

bagian dari penduduk, yaitu dinamika kependudukan (change in 

population), komposisi penduduk (population composition), besar 

dan persebaran penduduk (size & population distribution). 

1. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk 

berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-

karakteristik yang sama, contohnya pengelompokan pendudukan 

berdasarkan etnis, agama, kewarganegaran, bahasa, pendidikan 

yang diselesaikan, umur, jenis kelamin, dan golongan pendapatan.  

Fungsi pengelompokan penduduk 

a. Untuk mengetahui human resources yang ada 

b. Sebagai bahan pertimbangan guna mengambil suatu kebijakan 

yang berhubungan dengan kependudukan. 

c. Untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan 

penduduk lainnya. 

d. Untuk mengetahui proses demografi yang terjadi pada suatu 

penduduk. 

2. Persebaran Penduduk 

Persebaran Penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Geografis: berdasarkan posisi geografis, misal benua asia, 

afrika, australia, amerika, eropa, oceania 

b. Administratif dan politis, misal indonesia tersebar di 33 provinsi, 

kemudian terbagi dalam kabupaten, kota madya, kecamatan, 

kelurahan dsb. 
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Gambar Peta Buta Indonesia 

Sumber: damainesia.com 

 

3. Piramida Penduduk  

Piramida penduduk merupakan sebuah grafik komposisi 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digambarkan 

secara visual. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan 

jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu negara dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok: 

a. Ekspansif 

Jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok 

umur muda. Tipe ini terdapat pada negara-negara dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya 

tingkat kelahiran dan sudah mulai menurunya tingkat kematian. 

Negara-negara yang termasuk dalam tipe ini adalah Indonesia, 

Malaysia, Philipina, India dan Costa Rica. 

b. Konstruktif 

Jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda 

jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang 

tingkat kelahiran turun dengan cepat, dan tingkat kematiannya 

rendah. Negara-negara yang termasuk dalam tipe ini adalah 

Jepang, dan negara-negara di Eropa Barat, misalnya Swedia. 
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c. Stasioner 

Jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir 

sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada 

negara-negara yang memiliki tingkat kematian dan kelahiran 

rendah, misalnya Jerman. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Piramida Penduduk 

Sumber: solusi pendidikan.com 
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FERTILITAS 

 

1. Definisi 

Fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang 

wanita, fertilitas mengacu pada jumlah bayi yang lahir hidup. 

Konsep yang perlu dipahami berkaitan dengan fertilitas sebagai 

berikut: 

a. Lahir Hidup (Live Birth) 

United Nation dan World Health Organization (WHO) 

mendefinisikan bahwa lahir hidup adalah suatu kelahiran seorang 

bayi yang menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti: 

menangis, adanya gerakan-gerakan otot, bernafas, jantung 

berdenyut, tanpa memperhitungkan lama bayi dalam kandungan. 

b. Lahir Mati (Still Birth) 

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi tanpa disertai 

adanya tanda-tanda kehidupan dari kandungan yang berumur 

paling sedikit 28 minggu. 

c. Abortus 

Abortus merupakan keluarnya janin dari dalam rahim ibu 

yang disengaja (induced) dan tidak disengaja (spontaneous). 

Penyebab abortus disengaja yaitu:  

- Berdasarkan alasan medis, karena untuk menyelamatkan nyawa 

ibu 

- Tidak berdasarkan alasan medis 

d. Masa Reproduksi (Chilbearing age) 

Adalah masa dimana wanita mampu menghasilkan 

keturunan atau melahirkan bayi, disebut juga usia subur (15-49) 

tahun. 

2. Ukuran-Ukuran Fertilitas 

Cara pengukuran fertilitas dibedakan menjadi dua cara, 

yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas 

kumulatif. 
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a. Pengukuran Fertilitas Tahunan 

Pengukuran fertilitas tahunan atau disebut current fertility 

mencerminkan fertilitas untuk jangka waktu satu tahun dari suatu 

kelompok penduduk. 

1) Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate 

Tingkat kelahiran kasar diperoleh dengan cara 

membandingkan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun dengan 

jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan 

bilangan konstanta yaitu 1000. 

Rumus CBR sebagai berikut: 

𝐶𝐵𝑅 =
𝐵

𝑃𝑚
𝑥𝑘 

 

Keterangan: 

CBR: Tingkat kelahiran kasar 

Pm: Jumlah penduduk pertengahan tahun 

B: Jumlah kelahiran pada tahun tertentu 

k: konstanta, biasanya bernilai 1000 

 

Kelebihan: sederhana 

Kekurangan: tidak memisahkan jumlah penduduk berdasarkan 

jenis kelamin dan umur 

2) Angka Kelahiran Umum/General Fertility Rate 

Angka kelahiran umum adalah banyaknya kelahiran tiap 

seribu wanita yang berumur 15-49 tahun atau 15-44 tahun.  

Rumus GFR sebagai berikut: 

                                

                                atau  

 

 

Keterangan: 

GFR: Banyaknya kelahiran selama 1 tahun 

B: Angka kelahiran umun 
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Pf (15-49): banyaknya penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun 

pada pertengahan tahun 

K: Konstanta, biasnya bernilai 1000 

 

Kekurangan: tidak membedakan risiko melahirkan dari berbagai 

kelompok umur 

Kelebihan: hanya memperhitungan penduduk yg mempunyai 

potensi melahirkan (wanita usia subur) exposed risk 

3) Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur/Age Spesific Fertility 

Rate 

Tingkat fertilitas penduduk dapat dibedakan menurut jenis 

kelamin, umur, sta tus perkawinan, dan suku bangsa. Kemampuan 

melahirkan diantara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49) 

tahun bervariasi, karena itu diawali dengan menghitung tingkat 

fertilitas perempuan pada tiap-tiap kelompok umur (age spesific 

fertility rate). Rumusnya sebagai berikut: 

𝐴𝑆𝐹𝑅ᵢ =
𝐵ᵢ

𝑃𝑓ᵢ
𝑥𝑘 

Keterangan: 

Bi: Jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur interval tertentu 

Pfi: Jumlah perempuan kelompok umur interval tertentu pada 

pertengahan tahun 

k: konstanta, biasanya bernilai 1000 

 

Kekurangan:  

membutuhkan data kelahiran setiap kelompok umur tertentu dan 

tidak menunjukkan ukuran fertilitas keseluruhan wanita usia 15-49 

tahun 

kelebihan:  

– Lebih cermat dibanding GFR karena sdh membagi penduduk 

berdasarkan exposed risk dalam berbagai kelompok tertentu 

– Dimungkinkan dilakukan studi fertilitas berdasarkan kohor atau 

umur tertentu 
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– Merupakan dasar perhitungan ukuran fertilitas dan reproduksi 

selanjutnya (TFR, GRR & NRR) 

b. Pengukuran Fertilitas Kumulatif 

Dalam pengukuran fertilitas kumulatif yang diukur adalah 

rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita waktu memasuki 

usia subur, sehingga melampaui batas reproduksinya umur (15-49) 

tahun. Ada 3 macam ukuran fertilitas kumulatif, yaitu:  

a) Tingkat Fertilitas Total/Total Frtility Rate (TFR) 

Tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup bayi laki-

laki dan perempuan tiap 1000 perempuan selama masa 

reproduksinya dengan cacatan: 

- Seluruh perempuan tetap hidup sampai berakhir masa 

reproduksinya 

- Tidak terjadi perubahan pola tingkat fertilitas menurut umur 

pada periode waktu tertentu 

Riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan kohor hipotesis 

selama masa reproduksinya tercermin dari TFR. Sebagaimana 

halnya dengan riwayat kematian dari tabel kematian penampang 

lintang (Cross sectional life table). Pengukuran TFR menggunkan 

data dasar Tingkat kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFRi). 

tingkt Kelahiran menurut Kelompok Umur benjenjang lima tahunan, 

diasumsikan sama dengan tingkat fertilitas menurut umur tunggal 

sama. Pengukuran TFR menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑇𝐹𝑅 =
5Ʃ𝐴𝑆𝐹𝑅ᵢ

𝑖
𝑥𝑘 

Keterangan: 

TFR: Total Fertility Rate  

Ʃ: Penjumlahan dari tingkat fertilitas menurut umur 

ASFRi: Tingkat fertilitas menurut umur ke 1 dari kelompok 

berjenjang 5 tahunan 
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Kelebihan: merupakan ukuran utk keseluruhan  

Wanita usia 15-49 tahun yg memperhitungkan tingkat Kesuburan 

wanita pd masing2 kelompok umur 

b) Tingkat fertilitas Kotor/Gross Reproductive Rate (GRR) 

GRR adalah jumlah kelahiran bayi perempuan pada 

sekelompok perempuan selama usia subur (usia reproduksi), 

dimana seluruh perempuan dalam kelompok umur tersebut tetap 

hidup sampai berakhir usia reproduksinya 

Rumus GRR adalah sebagai berikut: 

𝐺𝑅𝑅 = 5Ʃᵢ𝐴𝑆𝐹𝑅ᵳᵢ 

Keterangan: 

ASRFfi merupakan tingkat fertilitas pada setiap kelompok umur ke 

1 dari kelompok berjenjang 5 tahunan. 

c) Tingkat Fertilitas Bersih/Net Reproductive Rate (NRR) 

NRR adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh senuah 

kohor hipotesis dari 1000 perempuan dengan memperhitungkan 

kemungkinan meningglanya perempuan sebelum mengakhiri masa 

reproduksinya. Jadi dari kohor tersebut dihitung jumlah perempuan 

yang dapat bertahan hidup umur tertentu dengan mengalikannya 

dengan kemungkinan hidup dari waktu lahir hingga mencapai umur 

tersebut. 

𝑛𝐿𝑥

𝐿𝑜
 

Dalam praktiknya perhitungan Net Reproduction Rate dapat 

dideteksi dengan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑅𝑅 = Ʃ𝐴𝑆𝐹𝑅ᵳᵢ 𝑥
𝑛𝐿𝑥

𝐿𝑜
 

Menurut kasto 1996 (dalam Trisnaningsih 2016). NRR 

adalah salah satu hasil (Output) proyeksi sering diintrpretasikan 

sebagai jumlah kelahiran bayi perempuan oleh setiap perempuan 

setelah berakhir masa suburnya. 
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MORTALITAS 

 

1. Konsep Kematian (mortalitas) 

 Mati (WHO): mati adalah menghilangnya semua tanda-tanda 

kehidupan secara permanen yg bisa terjadi setiap saat setelah 

kelahiran hidup. 

 Lahir mati (fetal death): peristiwa menghilangnya tanda-tanda 

kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut 

dikeluarkan dari rahim ibunya. 

2. Ukuran-ukuran kematian 

a. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) 

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) 

merupakan banyaknya kematian pada tahun tertentu setiap 1000 

penduduk pada pertengahan tahun. 

Rumus: 

 

CDR: angka kematian kasar 

D : jumlah kematian 

P : jumlah penduduk pd pertengahan tahun 

k : bilangan konstanta; 1000 

b. Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death 

Rate/ASDR) 

Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death 

Rate/ASDR) adalah banyaknya kematian pada kelompok umur 

tertentu setiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. 

Rumus: 

 

Di : jumlah kematian pd kelompok umur i 

Pi : jumlah penduduk kelompok umur i pada pertengahan tahun 
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k : bilangan konstanta; 1000 

c. Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) 

Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) 

adalah banyaknya kematian bayi setiap 1000 kelahiran hidup pada 

tahun tertentu. 

Rumus: 

 

Do : jumlah kematian bayi pd tahun tertentu 

B : jumlah kelahiran hidup pd tahun tertentu 

k : bilangan konstanta; 1000 

d. Angka Kematian Balita/AKABA  

Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian anak usia 

di bawah lima tahun per 1000 anak usia di bawah lima tahun pada 

pertengahan tahun tertentu. 

Rumus: 

 

D0-59 : jumlah kematian anak usia 0-59 bulan atau 0-4 tahun 

Pm0-59 : jumlah anak usia 0-59 bulan atau 0-4 tahun 

k : bilangan konstanta, 1000 

e. Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Motality Rate/MMR) 

Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian selama 

kehamilan dan atau periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, 

akibat semua sebab yg terkait/ diperberat oleh kehamilan atau 

penanganannya, bukan akibat kecelakaan/cedera. 

Rumus: 

 

Dm : jumlah kematian ibu 

B : jumlah kelahiran hidup 
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k : bilangan konstanta; 100.000 

3. Faktor Pro Mortalitas 

Faktor-faktor yang menunjang (pro) terjadinya mortalitas, 

antara lain adalah: 

 Gaya hidup tidak sehat 

 Tingkat kesehatan yang masyarakat yang buruk 

 Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang kurang memadai 

 Terjadinya bencana alam 

 Adanya wabah penyakit menular  

 Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 

lingkungan 

 Kecelakaan Lalu lintas 

4. Faktor Anti Mortalitas 

Faktor-faktor yang menghambat (anti) terjadinya kematian, 

antara lain: 

 Gaya hidup sehat 

 Tingkat kesehatan masyarakat yang mendukung kesehatan 

 Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai dan 

mudah diakses 

 Tingkat kesejahteraan/pendapatan yang tinggi 

 Lingkungan yang bersih dan sehat 

 Adanya program-program penyuluhan kesehatan 

keluarga/masyarakat 
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TABEL KEMATIAN (LIFE TABLE) 

 

Informasi kematian dapat dibentuk menjadi life table (tabel 

kematian) yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan dan 

kesejahteraan penduduk, yang mana informasi kematian yang 

diperoleh dapat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi 

pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, penetapan usia 

pensiun, jasa keuangan dan sebagainya. Tabel kematian (Life 

Table) sendiri merupakan tabel hipotesis dan sekumpulan orang 

yang dilahirkan pada waktu yang msama (kohort) karena proses 

kematian, jumlahnya semakin lama semakin berkurang dan 

akhirnya habis. 

Kegunaan Life Table 

 Untuk membandingkan tingkat mortalitas 

 Mengukur kemajuan yang diperoleh dari upaya pemeliharaan 

kesmas khususnya anak-anak yang tercermin dari angka 

harapan hidup 

 Sebagai dasar untuk menghitung bidang asuransi jiwa bagi 

penentuan premi 

Bentuk Life Table 

1. Tabel Kematian Lengkap (Complete Life Table) 

Tabel kematian yang dibuat lengkap, terperinci menurut umur 

satu tahunan. 

(1) 

x 

(2) 

nqx 

(3) 

lx 

(4) 

nLx 

(5) 

TX 

(6) 

ex 

0      

1      

2      

3      

Gambar tabel kematian lengkap 
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2. Tabel Kematian Singkat (Abridge Life Table) 

Tabel kematian yang meliputi seluruh umur tetapi tidak 

terperinci tahunan, tapi menurut kelas interval (5 tahunan, 10 

tahunan). 

(1) 

x 

(2) 

nqx 

(3) 

lx 

(4) 

nLx 

(5) 

TX 

(6) 

ex 

0-4      

5-9      

10-14      

15-19      

Gambar tabel kematian singkat 

 

Anatomi Life Table 

1. Simbol x menunjukan bahwa anggota kohor yang dimaksud 

telah menjalani hidup selama x tahun atau pada saat tersebut 

berada pada ulang tahun yang ke-x. 

2. Kolom 2 (nqx): Probabilitas kematian antara umur tepat x dan 

x+n (Probability of dying between age x and x+n). 

3. Kolom 3 (lx) = Jumlah orang yg berhasil mencapai umur tepat x 

tahun. 

lx+n=lx(1-nqx) lx=lx-n(npx-n) 

Keterangan: 

lo: jumlah orang pada saat tepat lahir 

l1: jumlah orang yg berhasil mencapai ultah yang ke-1 

l5: jumlah orang yg berhasil mencapai ultah yang ke-5 

lo ditentukan secara sembarang, untuk kemudahan biasanya 

100.000. lo disebut radiks tabel kematian, yaitu jumlah orang 

yang akan diikuti sejak kelahirannya hingga semua meninggal. 

4. Kolom 4 (nLx) = Tahun orang hidup yg dijalani antara umur tepat 

x dan x + n tahun (Person years lived between exact age x and 

x + n) 



28    Lucky Radita Alma 
 

5. Kolom 5 (TX) = Total tahun orang hidup setelah umur x tahun 

(Total Person years lived after exact age x) 

6. Kolom 6 (ex) = Angka harapan hidup pada saat tepat x 

(Expectation of life age x) 

 

 

Gambar tabel kematian 

Sumber: blogs.worldbank.org 
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MIGRASI/ MOBILITAS PENDUDUK 

 

1. Pengertian  

Menurut Mantra (1985:157) dalam Erdiana (2017), mobilitas 

penduduk dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu mobilitas permanen 

atau migrasi dan mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler.  

Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan 

untuk menetap dari suatu  tempat ke tempat lain melalui batas 

politik/negara ataupun batas administrasi/ batas bagian dari suatu 

negara (Eridiana, 2017). 

2. Jenis-Jenis Migrasi 

Migrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis: (Eridiana, 

2017) 

a. Migrasi masuk (in migration) 

Yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah asal. 

b. Migrasi keluar (out migration) 

Yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. 

c. Migrasi neto (net migration) 

Merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi 

keluar. 

d. Migrasi bruto (gross migration) 

Jumlah migrasi masuk dan keluar 

e. Migrasi total (total migration) 

Adalah seluruh kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa 

hidup dan migrasi pulang. 

f. Migrasi internasional (international migration) 

Adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara 

lain. 

g. Migrasi semasa hidup (life time migration) 

Adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran, adalah mereka 

yang pada waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di 

daerah yang berbeda dengan daerah tempat lahirnya. 
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h. Migrasi parsial (partial migration) 

Adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari satu daerah 

asal atau dari daerah asal ke satu daerah tujuan. 

i. Arus migrasi (migration stream) 

Jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah 

asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. 

j. Urbanisasi (urbanization) 

Bertambahnya proposisi penduduk yang berdiam di daerah 

kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke 

kota dan atau akibat dari perluasan kota. 

k. Transmigrasi (transmigration) 

Adalah pemindahan dan perpindahan penduduk dari suatu 

daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam 

wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan 

Negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh 

pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang. 

3. Ukuran-ukuran Migrasi 

Macam-macam ukuran-ukuran migrasi sebagai berikut: 

a. Angka Mobilitas : adalah rasio dan banyaknya penduduk yang 

pindah secara lokal dalam jangka waktu tertentu dengan 

banyaknya penduduk.  

𝑚 =
𝑀

𝑃
𝑘 

m = angka mobilitas 

M = jumlah mover 

P = Penduduk 

K =1000 

b. Angka Migrasi Masuk: angka yang menunjukkan banyaknya 

migran yang masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan 

dalam waktu satu tahun. 
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𝑚1 =
𝐼

𝑃
𝑘 

M1 = angka migrasimasuk 

I  = jumlah migrasi masuk 

P  = penduduk pertengahan tahun 

c. Angka Migrasi keluar: angka yang menunjukkan banyaknya 

migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah asal 

dalam waktu satu tahun. 

𝑚0 =
𝑂

𝑃
𝑘 

M0 = angka migrasi keluar 

O = Jumlah migrasi keluar 

P = penduduk pertengahan tahun 

d. Angka Migrasi Neto : selisih banyaknya migran masuk dan 

keluar ke dan dan suatu daerah per 1000 penduduk datam satu 

tahun. 

𝑚𝑛 =
𝐼 − 𝑂

𝑃
𝑘 

 

Mn 

I  

O  

P  

= angka migrasi neto 

= jumlah migrasi masuk 

= jumlah migrasi keluar 

= penduduk pertengahan tahun 

e. Angka Migrasi Bruto 

Angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan 

yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah 

penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan. 

Mg =
𝐼 + 𝑂

𝑃1 + 𝑃2
𝑘 

 

Mg = angka migrasi bruto   k = 1000 

P1 = Penduduk di tempat tujuan 

P2 = Pendudukditempatasat 
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PROYEKSI PENDUDUK 

 

1. Pengertian Proyeksi Penduduk 

Perhitungan penduduk pada masa yang akan datang, 

berdasarkan jumlah penduduk sekarang dan dengan asumsi 

tertentu tentang tren fertilitas, mortalitas dan migrasi (Sumarno, 

2018). Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang 

didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju 

pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan 

perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan 

menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. 

Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang 

menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor 

yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara 

satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan 

dicapai pada masa mendatang. 

2. Manfaat proyeksi penduduk 

a. Untuk meramalkan jumlah penduduk yang akan datang 

Jika tidak ada kebijakan tertentu terhadap berlangsungnya trend 

komponen demografi, proyeksi jumlah penduduk di masa yang 

akan datang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menetapkan beberapa kebijakan terhadap pelayanan publik, 

seperti masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dll 

(Sumarno, 2018). 

b. Sebagai dasar pertimbangan dalam memilih suatu kebijakan, 

yaitu dengan melakukan simulasi beberapa alternatif kebijakan 

terhadap trend komponen demografi (fertilitas, mortalitas, dan 

migrasi), dan kemudian mempelajari dampaknya terhadap 

pertumbuhan penduduk (Sumarno, 2018) 

1) Suatu kebijakan tertentu terhadap komponen demografi akan 

berdampak kepada struktur dan sebaran penduduk, sehingga 
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menentukan sebagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan 

tentang pelayanan publik harus dilakukan, 

2) Atau jika kita sudah memiliki target tentang kebijakan terhadap 

pelayan publik tertentu, kondisi komponen demografi yang 

bagaimana yang harus dipenuhi, untuk menjamin keberhasilan 

target tersebut. 

3. Jenis-jenis perkiraan penduduk 

Untuk memperkirakan jumlah suatu penduduk, dapat 

dilakukan di tiga waktu melalui: 

a. Antar sensus (intercensal) 

b. Sesudah sensus (postcensal) 

c. Proyeksi (projection) 

 

a. Perkiraan penduduk antar sensus (intercensal) 

Merupakan perkiraan jumlah penduduk yang dilakukan 

diantara hasil kedua sensus.  

 

 m      

Po    Pm   Pn  

       

   n    

 

 

Pn = jumah penduduk tahun n  

Pm = jumlah penduduk di tahun yg diestimasikan 

Po = jumlah penduduk dasar (tahun awal) 

 m = selisih tahun yg dicari dg tahun awal 

n = selisih tahun diantara 2 sensus  
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b. Perkiraan penduduk sesudah sensus (postcensal) 

Merupakan perkiraan jumlah penduduk sesudah 

dilakukannya sensus penduduk. 

 

 N    m  

Po    Pn    Pm  

       

 

atau 

 

 

Po = jumlah penduduk dasar (tahun awal) 

Pn = jumah penduduk tahun n  

Pm = jumlah penduduk di tahun yg diestimasikan 

m = selisih tahun yg dicari dg tahun n 

n = selisih tahun diantara 2 sensus yg diketahui 

 

c. Proyeksi (projection) 

Merupakan perhitungan yang menunjukkan keadaan 

fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa mendatang. Kegiatan ini 

dapat dilakukan sesudah sensus (forward projection) atau sebelum 

sensus (backward projection). 

4. Model-Model Proyeksi Penduduk 

Model-model yang umum yang biasanya digunakan untuk 

proyeksi penduduk diantaranya adalah: (Junaidi, 2008) 

a. Model ekstrapolasi trend, yang diantaranya terdiri dari: 

1) Model Linear 

2) Model Geometric 

3) Model Parabolic 
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2. Model Komponen Kohor 

3. Model Ratio 

1) Model “Constant Share” 

2) Model “Shift Share” 

3) Model “Share of Growth” 

 

 Model Ektrapolasi Trend 

Model ekstrapolasi trend secara sederhana menggunakan 

trend penduduk masa yang lalu untuk memperkirakan jumlah 

penduduk masa yang akan datang. Metode ini adalah metode yang 

mudah digunakan dalam rangka proyeksi penduduk. Selain itu, 

metode ini juga digunakan untuk menghitung tingkat dan ratio pada 

masa yang akan datang berdasarkan tingkat dan ratio pada masa 

yang lalu (Junaidi, 2008). 

a. Model Linear (Aritmethic) 

Model linear menurut Klosterman (1990) adalah teknik 

proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model trend. Model ini 

menggunakan persamaan derajat pertama (first degree equation). 

Berdasarkan hal tersebut, penduduk diproyeksikan sebagai fungsi 

dari waktu, dengan persamaan: (Junaidi, 2008) 

Rumus: 

Pn = P0(1 + rn) 

 

Pn = jumlah penduduk tahun n 

P0 = jumlah penduduk di tahun awal (dasar) 

r = angka pertumbuhan penduduk 

n = periode waktu dalam tahun 

b. Model Geometric 

Laju pertumbuhan penduduk model geometric 

menggambarkan pertumbuhan penduduk yang menggunakan 

dasar bunga berbunga (bunga majemuk) yang mana angka 

pertumbuhan penduduk adalah sama setiap tahunnya. 
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Rumus: 

Pn = P0(1 + r)n 

  

Atau 

 

𝑟 = (
𝑃𝑛

𝑃0
)

1
𝑛

− 1 

 

Pn = jumlah penduduk tahun n 

P0 = jumlah penduduk di tahun awal (dasar) 

r = angka pertumbuhan penduduk 

n = periode waktu dalam tahun 

 

Apabila besarnya nilai r > 0, berarti terjadi pertumbuhan 

penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk 

dari tahun sebelumnya. Apabila besar nilai r < 0, berarti 

pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah 

penduduk dari tahun sebelumnya. Apabila r = 0, berarti tidak terjadi 

perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. 

c. Model eksponensial 

Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan 

asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus 

setiap hari dengan angka pertumbuhan penduduk yang konstan 

atau tetap. Untuk bisa menghitung laju pertumbuhan penduduk 

menggunakan model ini dapat menggunakan rumus berikut: 

 

Pn = P0.ern  

 

atau   

 

Pt = P0.ert  
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 atau  

 

𝑟 =
1

𝑡
𝑙𝑛 (

𝑃𝑡

𝑃0
) 

 

Pn & Pt = jumlah penduduk tahun n atau t 

P0  = jumlah penduduk di tahun awal (dasar) 

r  = angka pertumbuhan penduduk 

n & t  = periode waktu dalam tahun 

e  = bilangan pokok dari sistem logaritma natural  

                 dengan nilai 2,7182818 

 

Apabila besarnya nilai r > 0, berarti terjadi pertumbuhan 

penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk 

dari tahun sebelumnya. Apabila besar nilai r < 0, berarti 

pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah 

penduduk dari tahun sebelumnya. Apabila r = 0, berarti tidak terjadi 

perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. 

 Model Komponen  

Model komponen digunakan untuk memproyeksikan 

pendudukan dalam jangka waktu yang panjang (lebih dari lima 

tahun), perhitungan menggunakan model komponen 

memperhitungkan juga komponen-komponen perubahan 

penduduk. Model komponen mempunyai kelebihan antara lain: 

 Memperhatikan perubahan-perubahan peristiwa demografi, 

yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. 

 Kalkulasinya dimulai dengan asumsi-asumsi fertilitas, 

mortalitas dan migrasi. 

 

Data yang diperlukan sebelum melakukan proyeksi 

penduduk menggunakan model komponen adalah: 
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1. Distribusi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yang 

sudah dilakukan prorating dan adjusment 

2. Menentukan level mortalitas suatu penduduk 

3. Mengestimasi pola fertilitas menggunakan (ASFR) 

4. Menentukan rasio jenis kelamin saat lahir (sex ration at birth) 

5. Menentukan pola migrasi (proporsi mugrasi menurut umur)  

 

Langkah-langkah proyeksi penduduk model komponen 

Buatlah tabel yang terdiri dari 9 kolom, 

Kolom 1 = kelompok umur dengan interval 5 tahunan 

Kolom 2 = jumlah penduduk wanita berdasarkan kelompok umur 

Kolom 3 = survial ratio penduduk wanita, dikutip dari table kematian 

dengan asumsi level 12 model west 

Survival ratio kelompok umur 55-59 dan 60+ sebesar 0,73665 yang 

diperoleh dari 
𝑇60+

𝑇55+
 di dalam tabel kematian level 13 

Kolom 4 = penduduk masih hidup ditahun akhir = kolom 2 x kolom 

3 

Kolom 5 = jumlah migran neto  perkalian proporsi migran 

perempuan dengan total migran 

Kolom 6 = penjumlahan kolom 4 + kolom 5. Khusus kelompok umur 

0-4 tahun tidak dapat diisi karena jumlah kelahiran selama 

5 tahun belum dihitung. 

Kolom 7 = rata-rata jumlah penduduk perempuan per kelompok 

umur 

𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 2 + 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 6

2
 

Kolom 8 = perkiraan age specific fertility rate (ASFR) 

Kolom 9 = jumlah kelahiran per tahun per kelompok umur antara 

tahun dasar s.d. akhir 
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Tabel Proyeksi Penduduk Metode Komponen 

Kelom

pok 

Umur 

Perem

puan 

Pendu

duk 

Perem

puan  

Tahun 

(dasar) 

Rasi

o 

masi

h 

hidu

p 

(der

ajat 

13) 

Pendu

duk 

masih 

hidup 

tahun 

(akhir) 

Migran 

perem

puan 

tahun 

(dasar) 

s.d. 

(akhir) 

Pendu

duk 

perem

puan 

tahun 

(akhir) 

Rata-

rata 

ppend

uduk 

perem

puan 

tahun 

(dasar) 

s.d. 

(akhir) 

ASF

R 

tahu

n 

(das

ar) 

s.d. 

(akh

ir) 

Kelah

iran 

perta

hun 

tahun 

(dasa

r) s.d. 

(akhir

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-4         

5-9         

dst         
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PERKAWINAN & PECERAIAN 

 

1. Konsep perkawinan dan perceraian 

Istilah perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dunvall dan Miller (2012) 

yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah adanya 

suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan 

melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga 

mampu mengetahui tugas masing-masingnya. 

Tujuan pekawinan menurut Undang-Undang perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga 

suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 

dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.  

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan 

atas keputusan Pengadilan. Perceraian sendiri dapat diartikan 

sebagai berubahnya status dari kawin menjadi cerai, atau dapat 

juga diartikan sebagai berakhirnya ikatan sebagai suami atau istri 

secara sah di mata agama atau hukum. 

Sumber data perkawinan dan perceraian 

Data dan informasi perkawianan dan perceraian dapat diperoleh 

melalui kegiatan sensus penduduk, registrasi, dan survei. Informasi 

tentang peristiwa perkawinan dan peceraian dapat didapatkan dari 

laporan Biro Pusat Statistik, Departemen Agama, Dinas Catatan 

Sipil dan Pengadilan Agama.  
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2. Ukuran-Ukuran Perkawinan dan Perceraian 

Angka perkawinan Kasar 

Menunjukkan banyaknya penduduk yang berstatus kawin 

terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun 

untuk suatu tahun tertentu. Indikator ini bisa dijadikan patokan 

dalam mengembangkan pelayanan yang berhubungan dengan 

perkawinan serta perceraian, pengembangan pelayanan keluarga 

dan rumah tangga dll. 

Rumus; 

�̅� =
𝑚

𝑝
𝑥 1.000 

 

�̅�= angka perkawinan kasar 

m = jumlah perkawinan dalam satu tahun 

p = jumlah penduduk pertengahan tahun 

 

Angka Perkawinan Spesifik (age specific marriage rate) atau 

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur  

Adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk 

pada suatu umur tertentu yang berstatus menikah untuk per 1.000 

penduduk pada kelompok umur yang sama. 

 

Rumus: 

𝑚𝑎 =
𝑚𝑎

𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝

𝑝𝑎
𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝 𝑥1.000 

 

ma : angka perkawinan umur a 

ma
l atau p: jumlah perkawinan laki-laki atau perempuan umur a dalam 

1 tahun 

pa
l atau p: jumlah penduduk laki-laki atau perempuan umur a pada 

pertengahan tahun 
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Angka Perceraian Kasar 

Menunjukkan banyaknya perceraian yang terjadi dalam 

kurun waktu satu tahun pada setiap seribu penduduk. 

 

𝑑 =
𝐷

𝑝
𝑥 1.000 

 

d: angka perceraian kasar 

D: jumlah perceraian selama 1 tahun 

P: jumlah penduduk pertengahan tahun 

 

Angka Perceraian Umum 

Merupakan banyaknya perceraian yang terjadi pada 

penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun suatu 

tahun tertentu.  

 

𝑑 =
𝐷

𝑝>15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥 1.000 

 

d: angka perceraian kasar 

D: jumlah perceraian selama 1 tahun 

P: jumlah penduduk umur >15 tahun pada pertengahan tahun 

 

Faktor Penyebab Perceraian 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang 

sah atau karena hal lain diluar kemauannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung; 
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d. Salah satu pihak melakukan tindak kekerasan atau 

penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang 

lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/isteri 

f.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah-tangga. 
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GLOSARIUM 

 

Demografi  : ilmu yang memperlajari struktur dan proses     

                                     penduduk di suatu wilayah 

Preventive check : pengurangan penduduk melalui penekanan 

                                     kelahiran 

Moral restraint  : usaha untuk mengekang hawa nafsu  

                                     seksual 

Vice   : usahan mengendalikan jumlah penduduk  

                                     dengan menekan angka kelahiran 

Positive check  : usaha pengurangan pendudukan melalui 

                                     proses kematian 

Misery   : segala kondisi yang dapat menyebabkan   

                                     kematian; penyakit dan epidemi 

Data primer  : data yang diperoleh langsung dari sumber  

                                     data  

Data sekunder  : data yang diperoleh dari sumber resmi 

Sensus penduduk : pencacahan penduduk 

De jure   : mencacah penduduk yang resmi  

                                      berdomisili di daerah tersebut 

De facto : mencacah penduduk yang bertempat  

tinggal di suatu wilayah pada jangka waktu 

tertentu tetapi tidak termasuk penduduk 

resmi bagi wilayah yang bersangkutan 

Registrasi penduduk : kegiatan pencatatan kelahiran hidup, 

kelahiran mati, kematian, perkawinan, 

perceraian, adopsi, termasuk pengakuan 

pengesahan, pembatalan dan perpisahan 

yang dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan 
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Lahir hidup : kelahiran seorang bayi yang menunjukkan 

adanya tanda-tanda kehidupan 

Lahir mati : kelahiran seorang bayi tanpa disertai 

adanya tanda-tanda kehidupan dari 

kandungan yang berumur paling sedikit 28 

minggu 

Abortus : Abortus merupakan keluarnya janin dari 

dalam rahim ibu yang disengaja (induced) 

dan tidak disengaja (spontaneous) 

Masa reproduksi : masa dimana wanita mampu menghasilkan 

keturunan atau melahirkan bayi 

Angka Kelahiran Kasar: perbandingan jumlah kelahiran hidup 

pada suatu tahun dengan jumlah seluruh 

penduduk pada pertengahan tahun dikali 

dengan bilangan konstanta yaitu 1000 

Angka Kelahiran Umum: banyaknya kelahiran tiap seribu wanita 

yang berumur 15-49 tahun atau 15-44 tahun 

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur: banyaknya kelahiran 

tiap seribu wanita pada kelompok umur 

tertentu 

Tingkat fertilitas total  : jumlah kelahiran hidup bayi laki-laki dan 

perempuan tiap 1000 perempuan selama 

masa reproduksinya 

Tingkat fertilitas Kotor: jumlah kelahiran bayi perempuan pada 

sekelompok perempuan selama usia subur 

(usia reproduksi), dimana seluruh 

perempuan dalam kelompok umur tersebut 

tetap hidup sampai berakhir usia 

reproduksinya 

Net Reproductive Rate: jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 

senuah kohor hipotesis dari 1000 

perempuan dengan memperhitungkan 
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kemungkinan meningglanya perempuan 

sebelum mengakhiri masa reproduksinya 

Mati : menghilangnya semua tanda-tanda 

kehidupan secara permanen yg bisa terjadi 

setiap saat setelah kelahiran hidup 

Lahir mati : peristiwa menghilangnya tanda-tanda 

kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil 

konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim 

ibunya 

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) merupakan 

banyaknya kematian pada tahun tertentu 

setiap 1000 penduduk pada pertengahan 

tahun 

Angka Kematian Menurut Umur: banyaknya kematian pada 

kelompok umur tertentu setiap 1000 

penduduk pada pertengahan tahun. 

Angka Kematian Bayi : banyaknya kematian bayi setiap 1000 

kelahiran hidup pada tahun tertentu 

Angka Kematian Balita: banyaknya kematian anak usia di bawah 

lima tahun per 1000 anak usia di bawah lima 

tahun pada pertengahan tahun tertentu 

Angka Kematian Ibu : banyaknya kematian selama kehamilan 

dan atau periode 42 hari setelah 

berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab 

yg terkait/ diperberat oleh kehamilan atau 

penanganannya, bukan akibat 

kecelakaan/cedera. 

Tabel kematian (Life Table) : tabel hipotesis dan sekumpulan 

orang yang dilahirkan pada waktu yang 

msama (kohort) karena proses kematian, 

jumlahnya semakin lama semakin berkurang 

dan akhirnya habis 
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Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan 

untuk menetap dari suatu  tempat ke tempat 

lain melalui batas politik/negara ataupun 

batas administrasi/ batas bagian dari suatu 

negara 
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