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BAB I  

PENDAHULUAN 

Latar belakang  

 Demografi berasal dari bahasa Yunani: demos dan graphein. Demos berarti rakyat 

dan graphein berarti penulisan atau penggambaran. Jadi demografi adalah gambaran tentang 

penduduk. 

 Secara ilmiah, demografi adalah ilmu pengetahuan yang mengumpulkan menyelidiki 

catatan-catatan dan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keadaan perkembangan ,kepadatan, kelahiran, kematian perpindahan dan penyebaran 

penduduk. Dengan kata lain, demografi adalah ilmu kependudukan. 

 Penduduk atau populasi manusia adalah jumlah manusia yang berada pada daerah 

tertentu dan dalam waktu tertentu. 

 Uraian yang akan kami bahas ini menyangkut persoalan struktur dan persebaran 

penduduk yang merupakan salah satu bagian penting di dalam materi dasar-dasar Demografi. 

Dengan cakupan yang akan kami bahas ini dihrapkan dapat membantu kami semua sebagai 

mahasiswa Tadris IPS untuk dapat memahami hal-hal yang terkait dengan struktur dan 

persebaran penduduk.  

Rumusan masalah : 

1. Pengertian struktur penduduk 

2. Komposisi penduduk  

3. Ruang lingkup, definisi dan ukuran-ukuran dalam demografi  

4. Persebaran penduduk 

5. Piramida penduduk 



BAB II 

PEMBAHASAN 

1.  Struktur Penduduk 

Penduduk atau populasi manusia adalah jumlah manusia yang berada pada 

daerah tertentu dan dalam waktu tertentu.
1
 Struktur penduduk di suatu wilayah 

menurut ciri dan karakteristik dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:  

❖ Biologis, yang meliputi jenis kelamin dan umur. 

❖ Sosial, yang meliputi status perkawinan dan pendidikan. 

❖ Ekonomi, yang meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan, pendapatan, 

dan pengeluaran. 

❖ Rumah tangga, yang meliputi jumlah anak, ukuran keluarga, hubungan 

dengan kepala rumah tangga. 

❖ Budaya,yang meliputi agama, bahasa, dan suku bangsa. 

 

A. Menurut Ciri Biologis  

Dalam struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin misalnya diperlukan untuk 

perencanaan berbagai kegiatan pemerintah seperti untuk perencanaan dalam bidang 

pendidikan, militer, dan kesehatan. Sedangkan dalam kalangan bisnis digunakan untuk 

perencanaan penjualan. Sementara data mengenai umur sangat diperlukan dalam 

memperkirakan kebutuhan dimasa depan yang disebut dengan proyeksi, misalnya proyeksi 

jumlah rumah tangga, proyeksi murid yang akan terdaftar di sekolah (school 

enrollment),proyeksi angkatan kerja, proyeksi kebutuhan perumahan, proyeksi kebutuhan 

pangan, dsb. 

Umur dapat dikelompokkan menurut umur tunggal (single age group) atau umur lima 

tahunan (five years age group).pengelompokkan ini tergantung dari kebutuhan analisis. 

Sementara untuk jenis kelamin hingga kini dalamdemografi hanya ikenal dua jenis yaitu laki 

dan perempuan. 

Pengelompokan umur dapat juga dilakukan menurut kebutuhan, misalnya 

untukmenganalisis kesehatan anak umur bawah lima tahun yang diperhatikan adalah 0-4 

tahun, untuk menganalisis pendidikan biasanya umur penduduk dikelompokkan menjadi: 

a. 7-12 tahun   : usia SD. 
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b. 13-15 tahun  : usia SMP. 

c. 16-18 tahun  : usia SMA. 

d. 19-24 dan 25+ : usia perguruan tinggi 

B. Menurut Karakteristik Sosial 

Pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik sosial umumnya mencakuptingkat 

pendidikan, status perkawinan, dan faktor sosial lainnya. Untuk tingkat pendidikan hal-hal 

yang harus diperhatiakan adalah penduduk menurut kepandaian membaca dan menulis, 

penduduk menurut jenjang pendidikan formal yang ditamatkan, dan penduduk menurut status 

sekolah. 

Pengelompokan menurut status sekolah, dalam sensus dan survei umumnya dibagi dalam 

3 kelompok: 

1. tidak atau belum pernah sekolah 

2. masih sekolah, adalah mereka yang masih berstatus sedang mengikuti 

pendidikan dasar, menengah atau pendidikan tinggi. 

3. tidak sekolah lagi, adalah status pendidikan dari mereka yang pernah 

mengikuti pendidikan dasar, menengah atau pendidikan tinggi, tetapi pada 

saat pencacahan tidak sekolah lagi. 

Sementara itu, penduduk berdasarkan status perkawinn umumnya dikelompokkan 

menjadi:  

1. belum kawin. 

2. Kawin 

3. Cerai hidup 

4. Cerai mati 

C. Menurut Karakteristik Ekonomi 

Komposisi penduduk menurut karakteristik ekonomi termasuk di dalamnya adalah 

menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. 

D. Menurut Karakteristik Rumah Tangga 

Struktur penduduk dapat pula dikelompokkan berdasarkan karakteristik rumah tangga dan 

keluarga. Umumnya tercakup dalam karakteristik rumah tangga dan keluarga tersebut adalah 

jenis rumah tangga, ukuran anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga, 

hubungan anggota dengan kepala rumah tangga. 

Secara umum, perbedaan antara rumah tangga (household) dan keluarga (family) sangat 

ditentukan oleh ada tidaknya ikatan kekeluargaan di antara anggotanya.sebuah keluarga lebih 



didasarkan atas adanya ikatan perkawinan atau ikatan darah, sementara hal ini tidak terlalu 

diperhatikan dalam konsep rumah tangga. Sebuah rumah tangga dapat terdiri dari rumah 

tangga yang terdiri atas satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama 

tetapi tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan.  

Konsep keluarga biasanya dibedakan menjadi keluarga inti (nuclear family) dan keluarga 

luas  (extented family). Kepala rumah tangga secara umum didefinisikan sebagai orang yang 

bertanggung jawab secara ekonomi dalam suatu rumah tangga. Kaitannya dengan jenis 

kelamin dari kepala rumah tangga, pada umumnya adalah seorang laki-laki. Namun 

demikian, ada pula beberapa rumah tangga yang dikepalai oleh seorang wanita. Hubungan 

antara anggota keluarga dengan kepala keluarga dapat disebutkan sebagai berikut: partner  

(spouse), anak, orang tua, saudara, atau orang lain yang ikut dalam keluarga. 

E. Menurut Karakteristik Budaya 

Struktur penduduk dapat pula dikelompokkan berdasarkan karakteristik budaya, 

umumnya mencakup identitas suku kebangsaan (etnisitas) dan bahasa. Informasi mengenai 

etnisitas ada sejak sensus tahun 2000. Sebelumnya informasi tentang hal tersebut diproksi 

melalui pemakaian bahasa. Sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai kelompok 

etnis atau suku bangsa dan sub suku bangsa, informasi tentang hal tersebut menjadi sangat 

perlu. Suryadinata (2003:9)menyebutkan adanya 101 kelompok suku bangsa dan sub suku 

bangsa yang teridentifikasi dalam sensus 2000. Ada 15 kelompok suku bangsa terbesar yang 

yang diacu oleh lebih dari 1 juta orang. 

Pengertian etnis sebenarnya mengacu pada keturunan yang sama (common ancentry) 

entah kenyataan ataupun khayalan. Identitas etnis juga mengacu pada dimilikinya unsur-

unsur budaya yang sama seperti: bahasa, tradisi, pola-pola kebiasaan ( Brukley, 1978 dalam 

Suryadinata, 2003:10).  

Karakteristik budaya lainnya adalah bahasa. Ada tiga macam bahasa yang diidentifikasi 

yaitu: bahasa ibu, bahasa sehari-hari, dan bahasa asing.
2
 

Sensus penduduk memberikan catatan mengenai struktur penduduk di suatu wilayah. 

Struktur penduduk adalah perseb 
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2. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. 

Misalnya secara geografis, biologis, sosial atau ekonomi. Komposisi penduduk sangat 

penting untuk diketahui karena dari berbagai susunan dan perubahannya dari masa ke masa 

dapat ditarik suatu kesimpulan serta dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan 

suatu negara terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3 

1) komposisi penduduk geografis, biasanya didasarkan atas pemilahan karakteristik lokasi, 

seperti penduduk pedesaan dan perkotaan.  

2) komposisi penduduk biologis, misalnya berdasarkan jenis kelamin dan usia.  

3) komposisi penduduk sosial, biasanya berdasarkan identitas sosial, seperti status 

perkawinan, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. 

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk laki-laki 

dan perempuan. Sementara berdasarkan umur, penduduk dapat dikelompokkan menutut 

ukuran rentang usia  tertentu, misalnya satu tahun, lima tahun, atau dua puluh lima tahun. 

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat dapat menunjukkan beberapa 

hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, pertambahan penduduk dan 

angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan  untuk mempersiapkan dan 

menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Keaadaan penduduk usia produktif 

tentu berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai lapangan pekerjaan, jumlah 

pengangguran, dan upaya mengatasi masalah yang ada.
4
 

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, ada beberapa konsep 

dan ukuran yang bisa kita pelajari, antara lain:  

1) Sex Ratio ( rasio jenis kelamin) 

Ratio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki 

dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu 

tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 

100 perempuan. 
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Rumus:   

 SR = M/F X k 

Keterangan:  

SR = rasio jenis kelamin. 

M  = jumlah penduduk laki-laki disuatu daerah pada waktu tertentu 

F   = jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. 

K  = konstanta, nilainya 100 

Contoh:  

Pada tahun 2000 di Indonesia jumlah penduduk laki-laki sebesar 109.613.519, 

dan jumlah penduduk perempuan sebesar 108.472.769. hitung sex ratio 

penduduk Jawa Barat pada tahun tersebut! 

Jawaban:  

 SR = 109.613.519/108.472/769 x 100 = 101,05 

Jadi pada tahun 2000 rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, 

berarti tiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. 

Besar kecilnya Rasio Jenis Kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh: 

a) Rasio Jenis Kelamin pada saat Kelahiran (Sex Ratio at Birth) 

Dibeberapa negara besarnya sex ratio at birth umumnya berkisar 

antara 103-105 bagi laki-laki per 100 perempuan. 

b) Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan. 

c) Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk 

perempuan. 

2) Angka Beban Tanggungan ( Dependency Ratio) 

Angka beban tanggungan atau angka ketergantungan adalah angka yang 

menyatakan perbandingan antara banyaknya pennduduk yang tidak 

produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Secara kasar 

angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara. 

Rumus: 

 DR = Jumlah penduduk tidak produktif/jumlah penduduk produktif x k 

Keterangan:  

DR     = Angka beban tanggungan 

Penduduk tidak produktif = Penduduk umur 0-14 tahun dan 65            

tahun ke atas 

Penduduk produktif  = penduduk umur 15-64 tahun 



K = konstanta, nilainya 100 

Contoh:  

Diketahui jumlah penduduk kecamatan Suka Makmur yang berumur kurang 

dari 15 tahun sebesar 40.560jiwa, yang berumur antara 15-64 tahun 

sebesar 53.370jiwa dan yang berumur 65 tahun keatas sebesar 2.390 

jiwa. Berapa angka beban tanggungan di kecamatan Suka Makmur 

tersebut?  

Jawaban:  

DR = P(0-14) + P(65+)/ P(15-64) X 100 

      = 40.560 + 2.390/53.370 X 100 

      = 80,47 

DR sebesar 80 berarti di kecamatan Suka Makmur tiap 100 penduduk 

kelompok produktif harus menanggung 80 penduduk kelompok yang 

tidak produktif.
5
 

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk 

label atau dalam bentuk grafik. Grafik susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

pada saat tertentu yang berbentuk piramida yang disebut piramida penduduk. Piramida 

penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran visual dari komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin. Penggunaan piramida akan membantu memudahkan 

mengenal dan memahami karakteristik penduduk suatu wilayah menurut jenis kelamin. 
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3. Definisi, Konsep dan ukuran-ukuran dalam demografi  

Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan 

grafein yang berarti menulis. Jadi, demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan 

mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini dipakai untuk pertama kalinya oleh Achille 

Guillard dalam tulisannya yang berjudul Elements de Statisque Humaine on Demographic 

Compares pada tahun 1885. Beberapa ahli pun punya pendapat masing-masing tentang 

pengertian dari demografi itu sendiri. Berikut ini pendapat para ahli tersebut. 

1. Menurut Johan Susczmilch (1762), demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Ilahi 

dalam 

perubahan-perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian dan 

pertumbuhannya. 

2. Menurut Achille Guillard, demografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari 

keadaan dan 

sikap manusia yang dapat diukur. 

3. Menurut George W. Barclay, demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran 

menarik dari 

penduduk yang digambarkan secara statistika. Demografi mempelajarai tingkah laku 

keseluruhan dan bukan tingkah laku perorangan. 

4. Menurut Phillip M. Hauser dan Dudley Duncan, demografi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang 

jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan dan 

sebab-sebab 

perubahan tersebut. 

5. Menurut D.V. Glass, demografi adalah ilmu yang secara umum terbatas untuk 

mempelajari penduduk 

yang dipengaruhi oleh proses demografis, yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. 

  

Ruang lingkup 

 

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 pertanyaanpertanyaan 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 dan 

Demografi Murni 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). 

  



4. Persebaran penduduk 

Persebaran  atau distribusi penduduk adalah hasil dari penyebaran penduduk di suatu 

wilayah atau negara. 
6
Persebaran atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran 

penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau 

tidak.
7
 

Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Persebaran penduduk berdasarkan geografis, maksudnya adalah 

karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, 

danau, dan sebagainya. 

b. Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan, maksudnya 

adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi 

yang ditetapkan oleh suatu negara, misalnya jumlah penduduk di desa A 

adalah 5000 orang.
8
 

Faktor – faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk tiap-tiap daerah atau 

negara adalah sebagai berikut: 

1) Faktor fisiografis,  

Penduduk selalu memilih tempat tinggal pada lokasi yang baik, 

strategis, terdapat tanah yang subur, berelief halus, cukup air, dan 

aman. 

2) Faktor biologis 

Tingkat pertumbuhan penduduk di setiap daerah berbeda-beda. 

Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat 

kelahiran, dan jumlah perkawinan. 

3) Faktor kebudayaan dan teknologi 

Daerah dengan masyarakat yang memiliki polapikir modern dan pembangunan fisik 

yang pesat akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. 
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Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia menyebabkan kepadatan 

penduduk berbeda-beda pada setiap daerah. Ada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi 

dan ada pula daerah dengan kepadatan penduduk rendah. 
9
 

Banyak faktor yang menyebabkan ketidak merataan penduduk di suatu wilayah, di 

antaranya adalah  

a. Faktor alam (kesuburan tanah dan iklim) 

b. Sosial ekonomi (ketersediaan sarana dan prasarana) 

c. Budaya 

d. Politik 

Pada akhirnya persoalan ini kadang menimbulkan masalah yang serius bagi 

pemerintah dan penduduknya, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan 

yang terbatas. 

Persebaran penduduk erat kaitannya dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk 

yang tidak merata. Kepadatan penduduk atau Population Density adalah angka yang 

menunjukkan jumlah rata-rata penduduk untuk tiap satuan luas pada suatu wilayah atau 

negara. Kepadatan penduduk dapat dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1). Kepadatan Penduduk Aritmatik, yaitu jumlah rata-rata penduduk per luas 

wilayah. Kepadatan penduduk aritmatik  dapat dihitung dengan rumus 

: 

Kepadatan penduduk aritmatik = Jumlah Penduduk    

          Luas wilayah (km2) 

Data kepadatan penduduk aritmatik sangat bermanfaat dalam bidang perencanaan 

wilayah. Contohnya, dengan mengetahui tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, 

pemerintah daerah dapat membuat perencanaan pembangunan fasilitas sosial. Jika suatu 

daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik rendah, pembangunan fasilitas kesehatan, 

seperti puskesmas, dapat digabung dengan daerah lain yang berdekatan. Perencanaan 

pembangunan wilayah pemukiman juga memerlukan data kepadatan penduduk aritmatik. 
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2). Kepadatan Penduduk Agraris, yaitu jumlah rata-rata penduduk petani per 

luas lahan pertanian. Kepadatan penduduk agraris dapat dihitung 

dengan rumus: 

Kepadatan penduduk agraris = Jumlah penduduk petani (jiwa)  

              Luas lahan peryanian (km2)
10

 

Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung 

kehidupan penduduk. Daya dukung lingkungan pada suatu wilayah berbeda-beda dan bersifat 

terbatas. Apabila kemampuan daya dukung lingkungan terlampaui, dapat terjadi tekanan 

penduduk.  

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa kemampuan setiap wilayah 

dalam mendukung kehidupan berbeda-beda, oleh sebab itu, dalam upaya pemerataan 

persebaran penduduk, pemerintah harus berpedoman pada konsep daya dukung lingkungan.
11

 

Menurut Mantra (2000) kepadatan penduduk dapat dibagi menjadi tiga jenis 

kepadatan penduduk, yaitu : 

1) Kepadatan penduduk kasar adalah banyaknya penduduk per satuan 

luas. Luas yang dipakai sebagai penyebut adalah luas daratan suatu 

pulau atau suatu wilyah yang bersangkutan tanpa membedakan daerah 

yang tandus atau subur. 

2) Kepadatan penduduk fisiologis adalah jumlah pendududk per 

kilometer persegi lahan pertanian, atau dengan rumus: 

Rasio Penduduk Fisiologis = Jumlah penduduk suatu wilayah/ luas 

lahan pertanian (km2) 

3) Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk petani tiap 

lahan pertanian , atau dengan rumus: 

Rasio Penduduk Agraris = Jumlah penduduk petani suatu wilayah/Luas lahan 

pertanian (km2)
12
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Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran 

visual dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Penggunaan piramida akan 

membantu memudahkan mengenal dan memahami karakteristik penduduk suatu wilayah 

menurut jenis kelamin. 

Piramida penduduk dapat dimanfaatkan  untuk mengetahui berbandingan antara jumlah laki-

laki dan perempuan, jumlah tenaga kerja, dan struktur penduduksuatu negara secara cepat. 

Piramida penduduk dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu piramida penduduk muda, 

piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. 

a. Piramida penduduk muda (ekspansif) 

 menunjukkan bahwa penduduk suatu negara tersebut sedang mengalami 

pertumbuhan. Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk berada pada kelompok umur muda. Piramida penduduk ini juga 

menggambarkan bahwa tingkat kelahiran dan kematiang tinggi. Contoh ngara 

yang memiliki piramida penduduk muda adalah Indonesia. 

b. Piramida penduduk stasioner 

 menunjukkan bahwa penduduk dalam suatu negara tersebut keadaan stasioner atau 

tetap. Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa jumlah kelahiran dan 

kematian seimbang. Contoh negara yang memiliki piramida penduduk 

stasioner adalah Swedia. 

 

 

 

 



c. Piramida penduduk tua (konstraktif)  

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk suatu negara tersebut berada pada 

kelompok usia tua. Contoh negara yang memiliki piramida penduduk tua 

adalah Amerika Serikat.
13
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