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Definisi Demografi 

• Mempelajari penduduk suatu wilayah  jumlah, struktur, komposisi 
dan perkembangannya (Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP, 
1982)) 

• Mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, komposisi penduduk, dan 
perubahan serta sebab-sebabnya yg biasa timbul krn natalitas, 
mortalitas, migrasi, dan mobilitas sosial (D.J. Bogue 1969)  

• Studi matematik & statistik thd jumlah, komposisi, distribusi spasial dr 
penduduk manusia, dan perubahan-perubahan dr aspek tsb yang 
selalu terjadi akibat proses fertilitas , mortalitas , perkawinan , migrasi 
dan mobilitas sosial (Philip M. Hauser & Duddley Duncan (1959)) 

 

 

 

 

 



Kependudukan & Demografi ?  

•Demografi  Analisa statistik thd jumlah, distribusi, 
komposisi penduduk serta komponen-komponen 
variasi dan perubahannya  

•Studi kependudukan  Membahas Hubungan antara 
variabel demografi dan variabel sistem lain  



Ruang lingkup demografi 

Demografi  

kuantitatif 

Demografi 
Murni 

Kualitatif  

Studi 
kependudukan 



Tujuan analisa kependudukan 

Distribusi 
penduduk, 

karakteristik, 
dan perubahan-
perubahannya 

Informasi dasar  

Sebab-sebab 
perubahan  

Segala 
konsekuensi 
yang timbul  



Determinant Factor Of Demography 

Variabel demografi  

Karakteristik penduduk 

Jumlah  

Distribusi 

Komposisi 

 

Proses Demografi 

Fertilitas 

Mortalitas 

Migrasi 

Perkawinan  

Mobilisasi Sosial 

Sosiologi 

Antropologi 

Geografi 
 

Biologi 
 

 
Ekonomi 



Determinant Factor of Demography 

 



 







 



Permasalahan Kependudukan 
di Indonesia 



 



 



Kepadatan Penduduk 

• Persebaran penduduk erat kaitannya dengan tingkat hunian 

• Sekitar 60% penduduknya tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki 
luas ± 6,9% dari luas wilayah daratan Indonesia. 

• Permasalahan ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana 
sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan 
pembangunan. 

 



 



Kepadatan Penduduk 

• Beberapa kebijakan yang diambil: 
• Melaksanakan program transmigrasi. 

• Melaksanakan program pemerataan pembangunan dengan cara 
mendistribusikan industri di pulau-pulau selain Pulau Jawa. 

• Melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa. 



Faktor-Faktor Demografi dan Non Demografi 
yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk 



Faktor yang mempengaruhi Jumlah 
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FERTILITAS (Blake and Davis) 
• Intercourse Variabel 

 Mempengaruhi tidak terjadinya hubungn kelamin 

 Mempengaruhi terjadinya hubungn kelamin 

 

• Conception Variable 

Infertilitas  tak disengaja 

Kontrasepsi 

Infertilitas yang disengaja 

 

• Gestation Variable 

Mortalitas janin (sengaja/tdk sengaja) 



Fertilitas 

• Norma dalam masyarakat dan keluarga 

• Pendidikan 

• Struktur umur 

• Pekerjaan Suami 

• Tempat tinggal  



Faktor pendorong kelahiran (pronatalitas) 

• Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. 

• Sifat alami manusia yang ingin melanjutkan 
keturunan. 

• Pernikahan usia dini (usia muda). 

• Sosial Budaya  
• Adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi nilainya, 

jika dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga bagi 
keluarga yang belum memiliki anak laki-laki akan berusaha 
untuk mempunyai anak laki-laki. 

• Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, sehingga bagi 
keluarga yang belum memiliki anak akan berupaya 
bagaimana supaya memiliki anak. 



Faktor penghambat kelahiran (antinatalitas) 

 
• Program Keluarga Berencana (KB). 

• Kemajuan di bidang iptek dan obat-obatan. 

• Peraturan pemerintah tentang pembatasan tunjungan anak bagi PNS. 

• UU perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan. 

• Penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan dan karir. 

• Adanya perasaan malu bila memiliki banyak anak. 



Faktor pendorong kematian (promortalitas) 
 

• Wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung dan sebagainya. 

• Bencana alam  

• Kesehatan : Kesadaran tentang kesehatan, Gizi, Fasilitas Kesehatan. 

• Peperangan, kecelakaan 

• Kondisi Lingkungan : Pencemaran, krisis Air. 



Faktor penghambat kematian (antimortalitas) 

• Tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik. 

• Negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan. 

• Adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam 
penyakit dapat diobati. 

• Adanya pemahaman agama yang kuat oleh masyarakat. 



Determinan Sosial Ekonomi Vs Mortalitas 

• Variabel Individu : Produktivitas (Ayah/Ibu), Tradisi, norma, sikap 

• Variabel Rumah Tangga : Pendapatan/kekayaan 

• Variabel Masyarakat : Lingkungan Ekologi, ekonomi politik, sistem 
kesehatan 



Faktor Determinan Mortalitas dan Morbiditas 

• Proximate Factors/Faktor langsung : Penyebab yang secara langsung 
berhubungan dengan resiko penyakit atau outcome dari suatu 
penyakit 

• Distal Factors/underlying factor : faktor sosial, kultural, dan ekonomi 
yang mempengaruhi status kesehatan sebuah populasi, melalui 
terbentuknya satu atau lebih proximate faktor. 



Proximate Factors 

• Perilaku individu  

• Lingkungan  

• Gizi 

• Kecelakaan  

• Pengendalian penyakit  

 



Distal Factors 

 



A Determinants of Morbidity and  
Mortality Framework 
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Relations Among the Demographic, Epidemiologic and Health Transitions 
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Faktor Penyebab Migrasi 

• Faktor di daerah Asal 

 

• Faktor tempat Tujuan 

 

• Penghalang Antara 

 

 

• Faktor Pribadi 

 

 

Lee, S. Everett (1991) 



Piramida Penduduk 

• Bentuk penyajian data kependudukan berdasarkan pertumbuhan 
penduduknya digambarkan dengan Piramida penduduk. 

• Sayap sebelah kiri piramida menggambarkan jumlah penduduk laki-
laki, sedangkan sayap sebelah kanan piramida menggambarkan 
jumlah penduduk perempuan. 



Perubahan Kependudukan  

 



Indonesia? 



Piramida Penduduk Indonesia 

 



Piramida Penduduk Indonesia 

• Mulai tahun 2010 telah memasuki Bonus demografi 

• Program KB--- > struktur piramida penduduk tetap 

• tahun 2013  proporsi golongan penduduk usia produktif semakin 
bertambah dibandingkan penduduk usia non-produktif.  

• Pada hasil proyeksi struktur penduduk pada piramida penduduk tahun 
2014, terlihat proporsi penduduk menurut jenis kelamin khususnya usia 
produktif tampak seimbang. Sementara itu, pertumbuhan penduduk 
usia non-produktif tendensi stagnan, tak berbeda dengan tahun - tahun 
sebelumnya. 

•  Pada hasil proyeksi penduduk di tahun 2015, dapat dilihat bahwa 
penduduk usia 0 - 14 tahun mulai berkurang dan dari segi jenis kelamin 
tampak seimbang (promosi KB) 
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