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Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah: 

1. Kelahiran (fertilitas) 

2. Kematian (mortalitas) 

3. Perpindahan (migrasi) 

Jelaskan ketiga faktor tersebut dan pengaruhnya! 

Jawab: 

1. Kelahiran (fertilitas/natalitas) adalah kemampuan seorang wanita melahirkan yang tercermin dalam 

jumlah bayi yang dilahirkan. Angka kelahiran adalah rata-rata banyaknya bayi yang lahir dari tiap 1.000 

orang penduduk dalam satu tahun. Angka kelahiran dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Angka kelahiran kasar: Angka kelahiran kasar adalah jumlah tiap kelahiran 1.000 orang penduduk 

pada suatu daerah dalam waktu satu tahun. 

b. Angka kelahiran khusus: Angka kelahiran khusus adalah angka yang menunjukkan banyaknya 

kelahiran hidup dari 1.000 wanita usia tertentu dalam waktu satu tahun. Yang dimaksud usia 

tertentu, misalnya: pada usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-39 tahun, dan seterusnya. 

 

2. Kematian (mortalitas) adalah jumlah kematian setiap seribu penduduk setiap tahun. Angka kematian 

dapat dibagi menjadi: 

a. Angka kematian kasar: Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian 

setiap 1.000 penduduk per tahun. Dapat digolongkan menjadi: 

1. Angka kematian rendah, jika angka kematian kurang dari 10 

2. Angka kematian sedang, jika angka kematian antara 10 – 20 

3. Angka kematian tinggi, jika angka kematian lebih dari 20 

b. Angka kematian khusus: Angka kematian khusus adalah rata-rata banyaknya orang yang 

meninggal dari tiap 1.000 orang penduduk per tahun. 

 

3. Perpindahan penduduk (migrasi) adalah perpindahan penduduk dari daerah administrasi 

pemerintahan yang satu ke daerah administrasi pemerintahan yang lain. Perkembangan penduduk 

disebabkan oleh perbedaan antara jumlah migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari 

imigrasi, jumlah penduduknya akan mengalami penurunan. 

Pengaruh ketiganya tercermin dalam rumus perhitungan pertumbuhan penduduk secara total sbb: 

P = (L – M ) + (I – E) 

P = jumlah pertumbuhan penduduk dalam satu tahun 

L = jumlah kelahiran dalam satu tahun 

M= jumlah kematian dalam satu tahun 

I = Imigrasi 

E = Emigrasi 


