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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Itu dapat dilihat 

dari sensus penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam  pengetahuan tentang 

kependudukan dikenal sebagai istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting 

terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Dibanding dengan 

negara-negara berkembang lainnya, Indonesia menempati kedudukan ketiga setelah Cina dan 

India dalam jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun 

dengan  mempunyai masalah kependudukan yang sangat serius disertai dengan jumlah 

penduduk yang sangat besar dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi serta persebaran 

penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya modal, tetapi merupakan beban 

dalam pembangunan. 

Demografi adalah salah satu disiplin ilmu. Bidang kajiannya adalah struktur 

(susunan) populasi manusia atau kependudukan di lingkup wilayah tertentu dan dalam 

periode tertentu pula. Studi demografi akan mengkaji sebab dan akibat perubahan struktur 

kependudukan termasuk peningkatan atau pengurangan jumlah penduduk yang disebabkan 

tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan proses perpindahan (migrasi) penduduk. Problematik 

demografi dalam meningkatkan kesejahteraan sudah berada di wilayah terapan ilmu 

demografi. Pertanyaan mendasarnya adalah upaya mencari keseimbangan struktur penduduk 

di wilayah tertentu pada periode tertentu dan kesejahteraan optimal yang dapat dicapai. 

2.1 Rumusan Masalah  

1. Apa pengertian dasar ilmu kependudukan atau demografi? 

2. Bagaimana ruang lingkup ilmu kependudukan? 

3. Bagaimana dinamika penduduk? 

4. Apa saja ukuran dasar dalam demografi? 

5. Apa saja teori kependudukan? 

6. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi? 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Dasar Ilmu Kependudukan atau Demografi 

Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti "Demos" adalah rakyat 

atau penduduk dan "grafien" adalah menulis. Jadi demografi adalah tulisan atau karangan 

mengenai rakyat atau penduduk. 

Pengertian demografi menurut wikipedia yaitu; demografi adalah ilmu yang 

mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan 

distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat 

kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk 

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti 

pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. 

Definisi Demografi Menurut Para Pakar adalah: 

1. Bogue (1976) 

Kajian kependudukan secara statistika dan matematika menyangku 

perubahan-perubahan penduduk, besar/jumlah, komposisi dan distribusi 

penduduk melalui lima komponen demografi yakni fertilitas, mortalitas, 

perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. 

2. Barcley (1981) 

 Lebih menekankan pada kajian tentang perilaku penduduk secara keseluruhan 

bukan pada perorangan dengan fokus kajian pada statistika dan matematika 

(pure demography). 

3. Hauser dan Ducan  

 Lebih menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perubahan-

perubahan penduduk ( akses persebaran dan komposisi ). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan 

proses  penduduk di suatu wilayah, yang strukturnya meliputi : Jumlah, Persebaran dan 

Komposisi Penduduk. Struktur penduduk ini dapat selalu berubah-rubah dan perubahan 

ini disebabkan karena proses demografi yaitu :  kelahiran, kematian dan migrasi 

penduduk.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi


3 (tiga) variable dasar demografi (basic demografic variable) : 

1. having children 

2. moving 

3. dying 

Dalam ilmu kependudukan juga dikenal istilah Study kependudukan, yaitu 

segala perubahan yang berhubungan dengan aspek kehidupan berupa komponen-

komponen (kelahiran, kematian dan perpindahan) yang berkaitan dengan jumah, 

komposisi dan  distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. 

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, 

mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana 

untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada 

seluruh dimensi penduduk.  

Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan 

keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan 

pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek 

fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, 

tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk 

mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, 

berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. 

B. Ruang Lingkup Ilmu Kependudukan 

Dalam sejarah perkembangan demografi timbul masalah mengenai pembagian 

cabang ilmu ini. Menurut Methorst dan Skirk, masalah penduduk dapat dibedakan 

menjadi masalah kuantitatif (demografi) dan masalah kualitatif yang membahas 

penduduk dari segi genetis dan biologis. Gagasan ini tidak mendapat dukungan. Jadi, 

walaupun demografi menggunakan banyak hitungan (kuantitatif), tapi juga dapat bersifat 

kualitatif. Sedangkan, ilmu hayat (biologi) itu sendiri pun tidak lepas dari usaha-usaha 

kuantitatif. 



Hal demikian memberikan kesan kepada orang awam bahwa demografi hanyalah 

penyusunan statistik penduduk, padahal tidak sepenuhnya demikian. Ini memang bisa 

dimengerti oleh karena pelopor-pelopor ilmu demografi, seperti Suszmilch, Guillard dan 

Wolfe, menganggap demografi sebagai semacam “Tata buku Bio-sosial” atau “Bio-social 

bookkeeping”.  Jadi memang angka-angka itu penting, tetapi angka-angka tersebut harus 

dinyatakan hubungan-hubungannya, setelah itu baru bisa dinamakan ilmu demografi. 

Pada tahun 1937 di Paris selama kongres kependudukan berlangsung, Adolphe 

Laundry telah membuktikan secara matematika adanya hubungan antara unsur-unsur 

demografi, seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Ia 

menyarankan penggunaan istilah Pure Demography untuk cabang ilmu demografi yang 

bersifat analitik-matematika dan berbeda dari ilmu demografi yang bersifat deskriptif. 

Karya ini lantas mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. 

Pure Demography (Demografi murni) atau juga disebut demografi formal 

menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Dengan teknik-teknik 

tersebut, kita dapat memperoleh perkiraan penduduk di masa yang akan datang maupun 

masa lampau. Teknik-teknik ini sering kelihatan menakjubkan dan mempunyai kegunaan 

besar, tetapi teknik-teknik tersebut jarang menyajikan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan sosial tentang “mengapa” bentuk atau proses peristiwa kependudukan terjadi. 

Untuk menjawab pertanyaan “mengapa” tersebut, kita memerlukan ilmu lain yang 

biasa disebut dengan sociological demography, population studies, demographic 

sociology atau studi kependudukan. Ilmu ini merupakan penghubung antara penduduk 

dan sistem sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar bagaimana kita 

memberi pengertian kepada orang awam melalui proses analisis kependudukan. 

Jadi, dapat dikatakan pula bahwa demografi murni dan studi kependudukan saling 

melengkapi dimana studi kependudukan menjadi dasar teori dari analisis yang dilakukan 

dengan menggunakan demografi murni dalam memperkuat teori yang ada dalam studi 

kependudukan secara ilmiah melalui proses kuantitatif (statistik & matematik). 

Sekarang lebih disadari bahwa demografi tidak dipelajari secara murni terlepas 

dari variabel-variabel nondemografis, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, politik, dan 

sebagainya. Juga demografi bukan lagi merupakan ilmu yan berdiri sendiri secara teoritis, 



tetapi lebih menyerupai ilmu pengetahuan interdisipliner (ilmu yang melibatkan disiplin 

ilmu lain dalam perkembangannya). 

Kajian ilmu kependudukan secara sistematis dikenal secara meluas dengan istilah 

"Demografi". Demografi itu sendiri menekankan pada kajian-kajian: 

1. Besar atau jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk pada suatu wilayah; 

2. Perubahan-perubahan dari jumlah (size), komposisi, dan distribusi penduduk; 

3. Komponen-komponen dari perubahan-perubahan tersebut; 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen tersebut dan 

5. Konsekuensi dari perubahan baik jumlah, komposisi, ataupun distribusi dalam 

komponen-komponen tersebut. 

Besar/jumlah penduduk hanya dapat berubah melalui fertilitas, mortalitas, atau 

migrasi. Bilamana seorang lahir, mati atau pindah berarti secara terus menerus penduduk 

bertambah atau berkurang. Penduduk bertambah dengan cara, karena kelahiran atau 

karena pindah-masuk (moving-in) kesuatu wilayah. Demikian juga akan berkurang kalau 

ada kematian atau pindah-keluar (moving-out). Perilaku seperti itu disebut "demograhic 

equation". 

C. Dinamika Penduduk 

Dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan tersebut selalu 

terjadi dan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebut sebagai perkembangan 

kependudukan. Perkembangan kependudukan terjadi akibat adanya perubahan yang 

terjadi maupun karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. 

Setiap perubahan yang diakibatkan salah satu faktor perubahan penduduk tersebut 

akan berdampak pada keseluruhan, misalnya jumlah menurut umur penduduk dan jenis 

kelamin penduduk. Yang diperlukan dalam pengukuran dinamika kependudukan adalah: 

a. Indikator 

Indikator diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari dengan tepat 

berbagai keadaan atau perubahan yang terjadi pada penduduk disuatu negara. 

Indikator dalam demografi terdiri dari beberapa hal, yaitu: 

1) Jumlah penduduk 



2) Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, susku bangsa, 

pendidikan, agama, pekerjaan dan lain-lain 

3)  Proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. 

4) Parameter 

Ukuran atau satuan yang memberikan penilaian kuantitatif. Dikenal 2 macam 

pengukuran, yaitu: 

1) Angka absolut 

2) Angka relative 

Dinamika kependudukan menjelaskan bahwa disamping jumlah absolutnya yang 

tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia meliputi persebaran serta kualitas 

penduduk dipandang dari sudut sumber daya manusia secara keseluruhan. 

Manfaat dari memahami dinamika penduduk adalah : 

1) Mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu 

2) Memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang dan perkiraan yang akan 

datang. 

3) Mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan 

lain misalnya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain-lain. 

4) Merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi baik 

hal yang menguntungkan maupun merugikan. 

Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk antara lain: 

1. Angka Kelahiran (Natalitas) 

Merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per 

tahun. Angka kelahiran bayi bisa dibagi menjadi 3 jenis, yakni : 

a) Angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar > 30 per tahun. 

b) Angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar  20 sampai dengan 

30 per tahun. 

c) Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar  kurang < 20 per 

tahun. 

2. Angka Kematian (Mortalitas) 

Merupkan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per 

tahun. Mortalitas ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni : 



a) Mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar > 18 per tahun. 

b) Mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar antara 14-18 per tahun. 

c) Mortalitas dikatakan rendah jika angka kematian berkisar antara 9-13 per tahun. 

3. Perpindahan Penduduk (Migrasi), 

Merupakan suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi 

dibagi menjadi beberapa macam,yakni : 

a) Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. 

b) Imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu. 

c) Urbanisasi ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

d) Transmigrasi ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. 

e) Remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama 

berada di negara orang lain. 

 

D. Ukuran Dasar dalam Demografi 

1. Rate 

Angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian/penyakit tertentu 

dalam populasi dan waktu tertentu atau perbandingan antara kejadian dengan jumlah 

penduduk yang memiliki resiko kejadian tersebut. Digunakan untuk menyatakan 

dinamika dan kecepatan kejadian tertentu dalam masyarakat. Besarnya Rate = X x 

Konstanta (K) Y 

Contoh : Morbidity rate, Mortality rate, Natality rate) 

2. Rasio / Ratio 

Perbandingan antara nomerator dan denominator pada suatu waktu, atau perbandingan 2 

bilangan yang tidak saling tergantung dan digunakan untuk menyatakan besarnya 

kejadian.Besarnya rasio=XY 

3. Proporsi 

Perbandingan antara pembilang (Numerator) dengan penyebut (denominator) dimana 

Numerator termasuk/bagian dari denominator, dengan satuan %. 

Proporsi = X x 100(X+Y) 

 



4. Rata-rata 

Yaitu ukuran nilai tengah yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai 

pengamatan yang didapat kemudian dibagi banyaknya pengamatan yang ada. 

5. Frekuensi 

Yaitu ukuran yang menyatakan berapa kali aktivitas/suatu kegiatan dilaksanakan pada 

periode waktu tertentu. 

5. Cakupan  

Ukuran untuk menilai pencapaian hasil pelaksanaan dari suatu terget kegiatan yang 

ditentukan pada periode tertentu. 

 

E. Teori Kependudukan 

Pada dasarnya, teori dan pendekatan yang digunakan dapat dilihat dari sisi mikro 

ekonomi maupun makro ekonomi. Namun demikian, buku ini lebih difokuskan pada 

pembahasan dari sisi makro ekonomi, dan lebih khusus lagi, pada dampak pembangunan 

ekonomi terhadap dinamika penduduk serta dampak dinamika penduduk terhadap pembangunan 

ekonomi. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas beberapa isu-isu kependudukan terkini, 

mengenai indikator kualitas penduduk, isu gender dan penuaan penduduk. Disadari bahwa tidak 

semua isu-isu terkini dapat dicakup dalam buku ini. Tetapi paling tidak, melalui pembahasan 

tersebut diharapkan dapat menuntun pembaca untuk menemukan isu-isu lainnya, yang saat ini 

masih menjadi embriotetapi diperkirakan akan menjadi persoalan krusial yang akan dihadapi 

pada masa-masa yang akan datang. 

Teori, Fakta dan Masalah Achmad Faqih Deepublish, 2010 Ilmu kependudukan sangatlah  

penting untuk di pelajari terutama di kalangan mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui 

dinamika-dinamika yang ada dan mahasiswapun dapat mengaplikasikannya kepada masyarakat 

terutama disekitar tempat tinggal mereka itu sendiri, setelah para mahasiswa 

mengaplikasikannya kepada masyarakat, masyarakat akan tahu apa arti dari kependudukan itu 

sendiri dan mereka juga paham tentang seluk beluk kependudukan. Pengetahuan tentang 

penduduk dan masalah kependudukan merupakan hal yang penting untuk dipelajari semua 

kalangan guna merangsang tumbuhnya kesadaran dan membina tingkah laku yang bertanggung 

jawab terhadap masalahmasalah kependudukan, sehingga masalah tersebut dapat diatasi 

bersama-sama dengan penuh pengertian dan tanggung jawab.  



Dewasa ini masalah kependudukan telah memegang peranan penting dalam menentukan 

kebijaksanaan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga berencana, 

tenaga kerja, pemindahan penduduk dan sebagainya. Sering kita bertanya, apa yang bisa kita 

sumbangkan dengan sedikit pengalaman dan pengetahuan terbatas yang dimiliki. Sering kali kita 

merasa ragu dan langka tertahan karena keyakinan yang tipis akan hasil yang kita peroleh dari 

apa yang telah dan akan kita buat. Kesadaran akan adanya ketidak-sempurnaan dan kemauan 

serta tingkah laku untuk menjunjung tinggi profesionalisme dengan selalu memberikan yang 

terbaik dimanapun kita berada sesuai dengan porsi kita masingmasing akan sangat membantu 

dan memotivasi kita untuk berbuat dan memberikan sesuatu yang cukup berharga. 

 

F. Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi 

a. Definisi Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu 

pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk 

Indonesia dari tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia 

dari tahun 1995 sampai 2000.  

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung 

sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per 

waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua 

spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk 

sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada 

pertumbuhan penduduk dunia. 

b. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan 

perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan 

perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan 

bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan 

ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. 

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi 

suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu 



negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil 

di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi.  

c. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat 

kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi 

yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya 

pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi 

dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, 

pengetahuan, sosial dan teknik. 

d. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumber daya alam yang dimiliki 

mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. 

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan 

keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam 

seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat 

mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan 

baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah 

bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga 

sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan 

pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang 

besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara 

kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, 

sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. 

Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. 

Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan 

kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan 

produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di 

masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. 

  



BAB III 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

 

Pengertian demografi menurut wikipedia yaitu ; demografi adalah ilmu yang 

mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan 

distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, 

kematian, migrasi, serta penuaan.  

Pada tahun 1937 di Paris selama kongres kependudukan berlangsung, Adolphe Laundry 

telah membuktikan secara matematika adanya hubungan antara unsur-unsur demografi, seperti 

kelahiran, kematian, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. 

Dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan tersebut selalu terjadi 

dan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera disebut sebagai perkembangan kependudukan. Perkembangan 

kependudukan terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi maupun karena perilaku yang terkait 

dengan upaya memenuhi kebutuhannya. 

Ukuran Dasar dalam DemografI : Rate, Rasio / Ratio, Proporsi, Frekuensi, Cakupan. 

Teori, Fakta dan Masalah Achmad Faqih Deepublish, 2010 Ilmu kependudukan 

sangatlah penting untuk di pelajari terutama di kalangan mahasiswa dengan tujuan untuk 

mengetahui dinamika-dinamika yang ada dan mahasiswapun dapat mengaplikasikannya kepada 

masyarakat terutama disekitar tempat tinggal mereka itu sendiri, setelah para mahasiswa 

mengaplikasikannya kepada masyarakat, masyarakat akan tahu apa arti dari kependudukan itu 

sendiri dan mereka juga paham tentang seluk beluk kependudukan. 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu 

pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu 

proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya 

pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi 

suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi
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