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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemetaan 

Pemetaan adalah proses kegiatan untuk menghasilkan peta, meliputi tahapan 

akuisasi data dengan survey terestris/survey fotogrametri/penginderaan jauh/ 

survey GPS, yang kemudian dilakukan pengolahan dan manipulasi data yang 

ditujukan untuk menghasilkan perepresentasian data serta informasi dalam bentuk 

peta analog maupun peta dijital (Abidin, 2007). 

Sedangkan kosep pemetaan sebagai penyajian masalah dalam informasi 

peta, atau informasi itu adalah kerenggangan dalam membetulkan untuk penyajian 

kartografi, yang cenderung keruang fisik daripada fungsinya.  Fungsi ruang itu 

tampak lebih dari hubungan langsung manusia dengan lingkungan. Penggambaran 

data yang terkumpul ke dalam bentuk peta secara optimum memerlukan 

pengetahuan tentang pembuatan dan penggambaran peta yang baik.  

Peta merupakan alat yang dapat menjelaskan persoalan suatu ruang atau 

wilayah, sekaligus mendeskripsikan atau dapat memberikan berbagai informasi 

dari wilayah yang dipetakan tersebut. Dalam Perencanaan Daerah (Regional 

Planning) peta digunakan untuk: (1). Memberikan informasi pokok dari aspek 

keruangan tentang karakter dari satu daerah. (2) Sebagai alat analisis dalam 

mendapatkan suatu kesimpulan. (3) Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-

penemuan penelitian yang dilakukan. (4) Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-

rencana yang diajukan. 

Sandy (1972) mengemukakan bahwa pemetaan merupakan suatu usaha 

untuk menyampaikan, menganalisis dan mengklasifikasikan data yang 

bersangkutan, serta menyampaikan ke dalam bentuk peta dengan mudah, memberi 

Pemetaan Dan Implikasi..., Wahyu Sutrisno, FKIP, UMP, 2018



  

7 
 

gambaran yang jelas, rapi dan bersih. Peta yang menggambarkan fenomena 

geografikal tidak hanya sekedar  pengecilan suatu fenomena saja, tetapi jika peta 

itu dibuat dan didesain dengan baik, maka akan menjadi alat bantu yang baik 

untuk kepentingan melaporkan, memperagakan, menganalisis dan secara umum 

untuk memahami suatu objek atau kenampakan di muka bumi. Peta menggunakan 

simbol dua dimensi untuk mencerminkan fenomena geografikal yang dilakukan 

secara sistematis dan memerlukan kecakapan untuk membuat dan membacanya. 

Peta merupakan teknik komunikasi yang tergolong dalam cara grafis dan untuk 

efisiensinya harus mempelajari atribut atau elemen-elemen dasarnya. 

Semua peta mempunyai satu hal yang sifatnya umum yaitu menambah 

pengetahuan dan pemahaman geografikal bagi si pengguna peta. Dalam 

perencanaan pembangunan hampir semua memerlukan peta sebelum perencanaan 

tersebut dimulai. Hal ini sesuai dengan fungsi peta dalam perencanaan suatu 

kegiatan seperti yang dikemukakan oleh Sinaga (1995) adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang karakter dari suatu 

daerah. 

2. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang 

dilakukan. 

3. Sebagai suatu alat menganalisis dalam mendapatkan suatu kesimpulan. 

4. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 

Demikian pula dalam suatu kegiatan penelitian, peta berfungsi sebagai 

berikut: 

1. Alat bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan gambaran tentang 

daerah yang akan diteliti. 
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2. Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya memasukkan data 

yang ditemukan di lapangan. 

3. Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian. 

Ditinjau dari isinya, peta dikelompokkan menjadi peta umum dan peta 

khusus. Peta umum berisi gambaran umum tentang permukaan bumi, seperti 

gunung, bukit, pemukiman dan lain-lain. Peta khusus/tematik adalah peta yang 

memperlihatkan data-data secara kualitatif dan atau kuantitatif pada unsur-unsur 

yang spesifik. Unsur-unsur tersebut ada hubungannya dengan detail topografi 

(Aziz , 1977 ). Contoh peta tematik: peta kepadatan penduduk, peta penggunaan 

tanah, peta mata pencaharian dan sebagainya.  

(Sinaga, 1995 ) mengemukakan bahwa peta berdasarkan skalanya,dibedakan 

menjadi: 

1. Peta skala sangat besar yaitu peta berskala >1 : 10.000 

2. Peta slaka besar yaitu peta berskala 1 : 100.000 – 1 : 10.000 

3. Peta skala sedang yaitu peta berskala 1 : 100.000 – 1 : 1.000.000 

4. Peta skala kecil yaitu peta berskala >1 : 1.000.000 

Ada beberapa cara untuk menyatakan skala peta sebagai berikut: 

1.  Skala angka/skala pecahan 

Skala angka yaitu skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di 

peta dengan jarak sebenarnya di lapangan, yang dinyatakan dengan angka atau 

pecahan. Contoh: 

a. Skala angka 1 : 50.000 

b. Skala pecahan 1/50.000 
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Skala tersebut menyatakan bahwa satuan jarak pada peta mewakili 50.000 

satuan jarak horisontal di permukaan bumi. Jadi 1 cm di peta mewakili 50.000 cm 

di lapangan. 

2. Skala verbal 

Skala verbal yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat atau skala yang 

menunjukkan jarak inci di peta sesuai dengan sejumlah mil di lapangan. Peta 

skala ini banyak digunakan di negara Inggris dan bekas negara jajahannya. 

Contoh: 1 inci to one mile = 1 : 63.660 

3. Skala grafis 

Skala grafis yaitu skala yang ditunjukkan dengan garis lurus, yang dibagi-

bagi dalam bagian sama. Setiap bagian menunjukkan kesatuan panjang yang sama 

pula. 

Contoh dari skala angka 1 : 50.000, menjadi skala grafis, sebagai berikut: 

500 M   0   500 M  

 

fungsi peta mempunyai kaitan yang gayut (Sukoco, 1985). Tugas 

kartografer adalah mendesain peta. Tahapan mendesain peta meliputi sebagai 

berikut: 

1. Desain Peta Dasar 

Dalam membuat peta tematik diperlukan peta dasar yang berfungsi sebagai 

latar belakang penempatan dan orientasi secara geografi dari tema yang akan 

dibuat. Penentuan skala peta berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Datanya dapat digambarkan dengan jelas. 

b. Tidak banyak data yang dihilangkan. 

c. Sesuai dengan tujuan pemetaan. 
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d. Unit penggambaran terkecil masih nampak tergambar dengan jelas. 

2. Desain letak peta/komposisi peta 

Desain tata letak/komposisi peta adalah merancang susunan dan pengaturan 

masing-masing informasi tepi peta, agar peta menarik dan efisien. Komposisi peta 

meliputi judul peta, skala peta baik grafis maupun numerik, orientasi, inset, 

legenda, indeks peta, sumber data, sumber peta, nama penyusun peta, garis tepi 

peta, garis lintang dan bujur, serta daerah yang dicakup. Penempatan unsur-unsur 

tersebut ke dalam peta dipengaruhi oleh bentuk daerah penelitian, efisiensi kertas 

dan skala peta, oleh karena itu letak dan ukuran huruf atau angka yang 

ditempatkan pada peta harus nampak serasi dan harmonis sehingga memberi 

kesan yang menarik bagi pengguna peta. 

3. Desain isi peta 

Desain isi peta adalah merancang informasi ke dalam bentuk simbol yang 

akan ditampilkan pada peta. Simbol harus memiliki arti unsur yang diwakilinya. 

Informasi yang akan disampaikan melalui simbol seperti simbol titik, garis dan 

area akan menentukan besarnya ukuran atau nilai. 

Hartono (2002) mengemukakan bahwa simbol mempunyai 3 bentuk yaitu : 

a. Simbol titik yang bersifat kuantitatif merupakan dimensi ukuran yang sebagian 

besar dimanipulasi secara frekuensi. Hasilnya dapat berupa batang-batang 

terbagi ( bar graph), lingkaran yang terbagi ( pie graph), segitiga yang terbagi 

dan sebagainya. 

b. Simbol garis 

Simbol garis digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk garis, 

seperti : batas hutan, garis pantai, jalan, sungai, batas administrasi dan 

sebagainya. 
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c. Simbol luas 

d. Simbol luas digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk luas atau 

bidang seperti : area sawah, hutan, rawa. 

Dalam desain simbol terlebih dahulu perlu diketahui sifat dan ukuran 

datanya. Ada empat ukuran data yaitu : 1) Nominal, 2) Ordinal, 3) Interval dan 

Ratio 

a. Nominal adalah suatu ukuran dari unsur dengan aturan tertentu yang tidak 

mempunyai tingkatan atau ranking. 

b. Ordinal adalah suatu ukuran dari unsur dengan aturan tertentu yang 

mempunyai tingkatan. 

c. Interval dan ukuran Ratio adalah ukuran unsur yang tidak hanya dengan aturan 

satu urutan tertentu saja tetapi yang dibagi atas kelas-kelas tertentu dengan 

harga yang sebenarnya. 

B. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Secara umum, terdapat dua jenis data yang dapat digunakan untuk 

merepresentasikan atau memodelkan fenomena-fenomena yang terdapat di dunia 

nyata. Pertama adalah jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek keruangan 

dari fenomena yang bersangkutan. Jenis data ini sering disebut sebagai data-data 

posisi, koordinat, ruang atau spasial. Kedua adalah jenis data yang 

mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya 

atau atribut (Prahasta, 2001). Mengelola kedua jenis data yang kompleks ini, 

diperlukan suatu sistem informasi yang terintegritas mampu mengelola baik data 

spasial maupun data atribut secara sederhana, salah satu sistem yang menawarkan 

kemudahan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). 
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Penggunaan SIG harus didukung oleh adanya komputer, dengan komputer 

akan memudahkan dalam pembuatan ataupun penganalisisan  fenomena yang 

dimodelkan.(Prahasta, 2001), SIG atau Sistem Informasi Geografi secara 

sederhana dapat diartikan sebagai sistem manual atau digital (dengan 

manggunakan komputer sebagai alat pengolahan dan analisis) yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menghasilkan informasi yang 

mempunyai rujukan spasial dan geografis.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau juga dikenal sebagai Geographic 

Information System (GIS) pertama pada tahun 1960 yang bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan geografis. 40 tahun kemudian GIS berkembang 

tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografi saja tetapi 

sudah merambah ke berbagai bidang seperti analisis penyakit epidemik (demam 

berdarah) dan analisis kejahatan (kerusuhan) termasuk analisis kepariwisataan. 

Kemampuan dasar dari SIG adalah mengintegrasikan berbagai operasi basis 

data seperti query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk 

pemetaan berdasarkan letak geografisnya. Inilah yang membedakan SIG dengan 

sistem informasi lain (Prahasta,2002) 

Istilah geography digunakan karena SIG dibangun berdasarkan pada 

geografi atau spasial. Objek ini mengarah pada spesifikasi lkasi dalam suatu 

space. Geographic Information System (GIS) merupakan sistem komputer yang 

berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital 

dan analisis terhadap permukaan geografi bumi. 

Geografi adalah informasi mengenal permukaan bumi dan semua obyek 

yang berada diatasnya, sedangkan sistem informasi geografis(SIG) atau dalam 

bahasa inggris disebut Geographic Information System (GIS) adalah sistem 
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informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial 

(bereferensi keruangan). Sistem informasi geografis adalah bentuk sistem 

informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan 

peta sebagai antar muka. SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) dan 

relasi ( Prahasta, 2002). 

Manfaat Sistem Informasi Geografis : 

Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi 

spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG dapat 

memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis dan penerapan 

database keruangan (Prahasta, 2002). 

SIG mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan. Dengan 

SIG kita akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif 

yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan 

penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari 

citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga mengakomodasi 

dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah. 

C. Fasilitas Pelayanan pendidikan 

Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik, 

mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Moenir (2010) mendefinisikan pelayanan adalah sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau 

Pemetaan Dan Implikasi..., Wahyu Sutrisno, FKIP, UMP, 2018



  

14 
 

dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pengguna. 

Menurut Muta‟ali (2016) penduduk yang tinggal disuatu wilayah, dalam 

menjalankan kehidupan dan aktivitasnya membutuhkan dukungan fasilitas 

pelayanan. Secara umum fasilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

fasilitas umum, sosial dan ekonomi. Dua fasilitas pertama sebagian besar menjadi 

tanggung jawab pemerintah dan umumnya tersedia disemua tempat, sedangkan 

fasilitas ketiga umumnya menganut kebutuhan pasar. Mengetahui ketersediaan 

dan daya layan suatu fasilitas pelayanan sangat penting untuk dilakukan, 

dikarenakan akan memberikan gambaran realitas pencapaian pelayanan publik 

dan evaluasi dari suatu fasilitas, sehingga dapat diperoleh penyusunan langkah-

langkah prioritas dalam penyediaan fasilitas tersebut. 

D. Pengertian Fasilitas Belajar  

 Gie (1995) dalam bukunya Cara Belajar yang Efisien, “untuk belajar yang  

baik hendaknya tersedia fasilitas belajar yang memadai, antara lain ruang belajar 

yang baik, perabotan belajar yang tepat, perlengkapan belajar yang efisien”. Jadi 

prinsipnya fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang memudahkan untuk belajar 

Peralatan belajar yang khusus berkaitan dengan proses belajar mengajar peralatan 

kantor perlu diperhatikan pemeliharaan dan pengawasan terhadap : a) Ruang 

belajar, b) Ruang perpustakaan, c) Ruang keterampilan atau praktek.  

Bafadal (2004), mendefinisikan “sarana atau fasilitas belajar adalah semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam 

proses belajar di sekolah”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fasilitas belajar adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta 

didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan, dan menunjang 
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pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. Menurut Djamarah (2006) “fasilitas 

adalah segala sesuatu yang memudahkan anak didik”. Fasilitas belajar yang 

mendukung kegiatan belajar peserta didik akan menyebabkan proses belajar 

mengajar menyenangkan dan memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Oleh 

karena itu fasilitas belajar yang memadai sangat penting demi pencapaian hasil 

belajar siswa yang memuaskan. Dalam pengertian diatas fasilitas belajar dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan pelaksanaan 

suatu usaha. Fasilitas yang dapat memudahkan tersebut berupa benda-benda atau 

alat - alat. Jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Fasilitas 

yang dimaksud adalah sarana sekolah yang meliputi semua peralatan serta 

perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 

E. Data  Penduduk 

Untuk masing-masing unit administrasi, kami berusaha mendapatkan 

perkiraan jumlah penduduk baru-baru ini.Untuk banyak tujuan analisis, akan 

berguna untuk memiliki indikator demografis lainnya (mis., Populasiberdasarkan 

usia dan jenis kelamin, pedesaan versus perkotaan, dan keterlibatan ekonomi, atau 

data deret waktu dari populasi). Itukompilasi data tersebut, khususnya upaya yang 

dilakukan untuk memastikan kompatibilitas definitif lintas negara,berada di luar 

cakupan proyek. Dalam beberapa kasus, agensi dari siapa data populasi dan / atau 

data batasdiperoleh juga memiliki data demografis atau ekonomi tambahan 

semacam ini.(Waldo Tobler, 1997) 

F. Populasi Penduduk 

Hal ini penting untuk menanyakan apa yang dimaksud dengan istilah 

'populasi' dan isu terkait dari apa yang dimaksud dengan 'bias'. Dari sudut 

pandang statistik, ini adalah istilah teknis. Analisis statistik bertujuan untuk 
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memberikan perkiraan untuk koleksi unit (orang, institusi, dll.) Yang, setidaknya 

secara faktual, dapat dipasang kembali. Setiap sampel tertentu dianggap (mungkin 

bersyarat pada nilai variabel tertentu, seperti anggota kelompok usia tertentu) 

yang dipilih secara acak dalam kasus kesimpulan klasik atau 'dapat dipertukarkan' 

dalam hal inferensi Bayesian. Koleksi unit ini adalah populasi. Ini mungkin nyata 

dalam arti bahwa ia dapat berulang kali dijadikan sampel atau konseptual dalam 

arti bahwa sampel yang direalisasikan dianggap ditarik secara acak darinya (dapat 

ditukar dengan semua kemungkinan lainnya) - sebuah superpopulasi. Misalnya, 

kita bisa menentukan populasi wanita yang merokok pada trimester kedua 

kehamilan karena semua wanita yang memiliki, atau pernah bisa diobservasi 

memiliki karakteristik ini. Pernyataan ilmiah yang secara umum dapat 

disimpulkan akan menjadi satu tentang distribusi karakteristik dan hubungan 

mereka. Istilah 'bias' didefinisikan dalam hal sejauh mana perkiraan yang 

diperoleh dari sampel tertentu berbeda dari distribusi (tidak diketahui) pada 

populasi ini. Jadi, dari sudut pandang statistik, populasi memang harus 

didefinisikan dengan baik dalam hal kemampuan untuk menggambarkan 

karakteristiknya, namun tidak sesuai dengan populasi 'nyata' sebenarnya. 

Sayangnya, terkadang ada kebingungan antara penggunaan istilah populasi ini, 

tapi di sini saya menggunakannya dalam arti kumpulan unit yang didefinisikan 

dengan baik daripada populasi manusia manapun yang benar-benar ada atau sudah 

ada.(Goldstein, 2005) 

G. Macam – macam Fasilitas Belajar  

(Gie, 1995) menjelaskan macam-macam fasilitas belajar sebagai berikut:  

1. Ruang atau Tempat Belajar Yang Baik  
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Salah satu syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya adalah 

tersedianya ruang atau tempat belajar, inilah yang digunakan oleh siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan ruang atau tempat belajar yang 

memadai dan nyaman untuk belajar maka siswa akan memperoleh hasil belajar 

yang baik. Tempat belajar yang baik harus mempertimbangkan penerangan dan 

sirkulasi udara yang baik.  

a. Penerangan Cahaya  

Suatu tempat belajar yang baik harus memiliki penerangan cahaya yang 

cukup. Penerangan yang baik adalah penerangan yang tidak berlebihan dan tidak 

kurang, melainkan memadai untuk dapat belajar sebaik-baiknya.  

b. Sirkulasi Udara  

Tempat belajar hendaknya di usahakan memiliki sirkulasi udara yang baik, 

yaitu bisa keluar dan masuk dari dua arah. Karena dengan tanpa adanya sirkulasi 

udara yang baik maka akan membuat tempat belajar pengab dan akan membuat 

siswa kurang maksimal dalam kegiatan balajar mengajar.  

c. Perabotan Belajar Yang Lengkap  

Dalam hal ini perabotan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar 

yang baik, diantanya yaitu meja belajar, kursi belajar, dan lemari buku serta 

kemungkinan perabotan lain yang dperlukan untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar.  

d. Perlengkapan Belajar Yang Efisien  

Perlengkapan belajar adalah sebagai bagian dari sistem yang harus ada agar 

kesatuan sistem kegiatandapat terlaksana dengan sempurna dan terarah ketujuan 

yang dilakukan. Kekurangan alat, ketiadaan atau kurang tepat alat yang 

dipergunakan akan mengurangi sempurnannya efisiensi maupun efektifitas 
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kegiatan atau bahkan berhenti sama sekali. Syarat yang lain dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu buku-buku pegangan. Buku-buku pegangan yang dimaksud 

di sini adalah buku-buku pelajaran yang dapat menunjang pemahaman siswa 

dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru.  

Menurut Bafadal (2004) Fasilitas dapat dikelompokan menjadi dua yaitu 

sarana pendidikan dan prasarana pendidikan.  

2. Sarana Pendidikan  

Sarana pendidikan dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok yaitu:  

a. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai  

1) Sarana pendidikan yang habis dipakai, yaitu segala bahan atau alat yang 

apabila digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat. Misalnya kapur tulis, 

bahan kimia untuk percobaan kertas dan sebagainya.  

2) Sarana pendidikan yang tahan lama, yaitu keseluruhan alat atau bahan yang 

dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Misalnya 

bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan alat olah raga.  

b. Ditinjau dari bergerak tidaknya  

1) Sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakan 

atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Misalnya lemari arsip 

sekolah, bangku sekolah.  

2) Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak, yaitu semua sarana pendidikan 

yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan.  

c. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar  

1) Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Misalnya kapur tulis, atlas, dan sarana pendidikan lainnya yang 

diguanakan guru dalam mengajar.  
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2) Sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses 

belajar mengajar. Misalnya lemari arsip di kantor sekolah.  

3. Prasarana Pendidikan  

Prasarana pendidikan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam:  

1) Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar 

mengajar, seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang praktik, 

ketrampilan, ruang laboraturium dan lain-lain.  

2) Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan dalam proses belajar 

mengajar, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya proses belajar 

mengajar. Misalnya ruang kantor, kantin, jalan menuju sekolah, kamar kecil, 

ruang UKS, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir. 

H. Bonus Demografi 

Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh 

penurunan proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi 

untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan 

kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan keluarga. Para ekonom telah lama berteori bahwa tabungan 

menyumbang meningkatakan pendapatan per kapita, karena investasi yang lebih 

besar akan memicu output per kapita yang lebih tinggi. Ini dibuktikan oleh Mason 

Andrew (2001) dalam penelitiannya yang menggunakan data survei rumah tangga 

dari Taiwan tentang pendapatan, estimasi tabungan, fertilitas dan mortalitas. 

Mason Andrew(2001) lalu mensimulasikan peningkatan tingkat tabungan dan 

peningkatan akumulasi kekayaan berdasarkan life cycle model of saving 

behaviour.Life cycle modelini dipicu oleh perubahan rasio ketergantungan 

penduduk muda ( 15 tahun ke bawah) dan peningkatan pesat usia kerja yang 

Pemetaan Dan Implikasi..., Wahyu Sutrisno, FKIP, UMP, 2018



  

20 
 

diakibatkan oleh penurunan fertilitas yang pesat. Simulasi ini menghasilkan 

peningkatan yang cukup berarti dalam tingkat tabungan dan dalam akumulasi 

kekayaan selama periode transisi demografi (dengan asumsi bahwa tingkat suku 

bunga, return to capital dan tingkat produktifitas konstan). Simulasi ini juga 

menghasilkan tingkat tabungan dan rasio kekayaan dan pendapatan yang lebih 

tinggi pada akhir masa transisi demografi dibandingkan pada awal masa transisi 

yang panjang ini. Ini berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

stabil dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Williamson 

menyimpulkan bahwa perubahan demografis, terutama peningkatan penduduk 

usia kerja dan peningkatan tabungan yang dipicu oleh penurunan rasio 

ketergantungan (dependency ratio), diasosiasikan sebagai telah menyumbang 

„sepertiga‟dari rata-rata pertumbuhan per kapita per tahun yang sebesar 6 persen 

di Asia Timur pada waktu itu. Penemuan ini para peneliti menyimpulkan bahwa 

tingkat fertilitas yang tinggi di negara-negara berkembang telah menjadi salah 

satu sebab kemiskinan terus menerus, baik itu terjadi pada tingkat rumah tangga 

maupun pada tingkat makro. Jadi keberhasilan para ekonom demografer yang 

revisionis dalam membuktikan bahwa penduduk memang mempunyai peranan 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. 

1. Negara berkembang, terutama Asia Timur dan Asia lainnya mengalami transisi 

demografi yaitu penurunan fertilitas dan mortalitas yang dalam tiga dekade 

menyebakan perubahan struktur umur yang menguntungkan bagi peningkatan 

produktivitas.  

2. Kemajuan di bidang pembangunan lain yang mengiringi transisi demografi 

telah menghasilkan peningkatan kuantitas maupun kualitas data empiris jangka 
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panjang yang tersedi untuk keperluan penelitian, memunculkan 

berkembangnya hipotesis yang dapat diuji kebenarannya.  

3. Pendekatan untuk mencari arah dan bentuk hubungan antara pertumbuhan 

penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya berfokus pada jumlah 

penduduk dan pertumbuhan penduduk secara agregat, melainkan  

4. juga dampak perubahan struktur penduduk terhadap lapangan kerja 

danpertumbuhan GDP per kapita.  

Transisi demografi dalam jangka panjang berdampak pada:  

1. peninkatan jumlah tenaga kerja yang apabila mendapatkan kesempatan kerja 

yang produktif akan meningkatkan total output.  

2. akumulasi kekayaan yang lebih besar apabila ada tabungan masyarakat yang 

diinvestasikan secara produktif, dan  

3. tersedianya modal manusia yang jumlahnya lebih besar apabila ada kebijakan 

investasi yang khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia (Bongaarts,2001)  

I. Beban Ketergantungan  

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara 

jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun 

ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan 

jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan 

(dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat 

menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau 

negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu 

indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio 

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang 

Pemetaan Dan Implikasi..., Wahyu Sutrisno, FKIP, UMP, 2018



  

22 
 

produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak 

produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah 

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang 

produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif 

lagi.  

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator 

yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah 

tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio 

merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya 

persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus 

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang 

belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio 

yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung 

penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan 

tidak produktif lagi. 

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih pesat dibanding dengan 

pertumbuhan penduduk muda memberikan peluang untuk mendapatkan bonus 

demografi. Hal ini terwujud apabila ada respons kebijakan pemerintah yang 

positif pada saat bonus demografi dengan menyediakan tenaga kerja cukup besar 

untuk meningkatkan produktivitas.  

Transisi demografi menurunkan proporsi penduduk umur muda dan 

meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, dan ini menjelaskan hubungan 

pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Penurunan proporsi 

penduduk muda mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhan 
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mereka, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Ross,2004) 

Bagaimana proses mencapai tahap bonus demografi dan bagaimana suatu 

negara dapat memanfaatkannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat? 

Perubahan struktur umur penduduk ini dapat terjadi karena adanya proses transisi 

demografi secara berkelanjutan dan berjangka panjang. Teori transisi demografi 

berpendapat, bahwa mula-mula tingkat mortalitas menurun karena kemajuan 

teknologi di bidang kesehatan dan penemuan obat-obatan antibiotik. 

Peningkatan teknologi kesehatan ini berhasil menurunkan angka kematian 

bayi sehingga laju pertumbuhan penduduk meningkat pesat dan seetelah beberapa 

lama tingkat fertilitas juga menurun. Lima belas tahun kemudian kohor ini 

memasuki usia produktif, sehingga menyebabkan terjadi pergeseran distribusi 

penduduk menurut umur dan menyebabkan penurunan rasio ketergantungan usia 

non-produktif terhadap usia produktif.  

Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya 

akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk negara, yakni the window of 

opportunity. Kesempatan yang ada berkaitan dengan bonus demografi ini berupa 

tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara 

jumlah penduduk yang produktif dan penduduk non produktif. Thewindow of 

opportunity ini tidak terjadi selamanya melainkan melainkan hanya terjadi dalam 

waktu yang sangat singkat, satu atau dua dekade saja. Ini disebabkan karena 

dalam perjalanan transisi demografi, harapan hidup yang terus meningkat akan 

meningkatkan jumlah lansia di atas 65 tahun sedemikian rupa, sehingga rasio 

ketergantungan akan meningkat lagi. Jadi terbukanya the window of opportunity 

yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas harus 
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dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah suatu negara apabila ingin 

meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Bongaarts (2001) dan Bloom dkk. 

(2003) menekankan bahwa ada beberapa faktor yang penting dalam menjelaskan 

hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, yakni penawaran tenaga kerja, 

peranan perempuan, tabungan (savings) dan modal manusia (human capital). 
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J. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Penelitian 

Hasil 

Agustinus 

BP,2007 

Pemetaan lokasi 

Rawan Dan Risiko 

Bencana banjir di 

Kota Surakarta 

Tahun 2007 

Mengetahui persebaran lokasi 

rawan banjir, faktor penyebab 

risiki bencana di kota 

surakarta 

Deskriptif 

kualitatif 

Mengetahui 

lokasi, 

penyebab, dan 

besarnya 

risiko banjir 

Lilik H, 

2012 

Analisis persebaran 

sarana pendidikan 

sekolah dasar di 

Kecamatan 

Gomolong 

kabupaten Sragen 

tahun 2005-2009 

Mengetahui persebaran sarana 

pendidikan sekolah dasar 

dalam memenuhi kebutuhan 

jumlah penduduk usia sekolah 

dasar 7-12 tahun di 

kecamatangomolengkabupaten 

sragen 

Metode analisis Mengetahui 

lokasi 

pendidikan 

sekolah dasar 

dan 

mengetahui 

jumlah 

penduduk usia 

sekolah dasar 

Sakinah FS, 

2016 

Implikasi 

Kebutuhan Ruang 

Fasilitas Pelayanan 

Menyongsong 

Bonus Demografi 

Di Kecamatan 

Purbalingga 

Menghitung dan 

mendeskripsikan implikasi 

kebutuhan ruang fasilitas 

pelayanan menyongsong 

bonus demografi di kecamatan 

prbalingga 

Diskriptif kualitatif Mengetahui 

kebutuhan 

ruang fasilitas 

pelayanan 15 

tahun yang 

akan datang 

Wahyu 

S,2017 

Pemetaan Dan 

Implikasi 

Kebutuhan Ruang 

Fasilitas 

Pendidikan 

Menyongsong 

Bonus Demografi 

Di Purwokerto 

Barat 

 

Mengetahui persebaran 

fasilitas pendidikan, 

Menghitung dan 

mendeskripsikan implikasi 

kebutuhan ruang fasilitas 

pendidikan untuk 15 tahun 

mendatang di Purwokerto 

Barat 

diskriptif kualitatif Mengetahui 

Persebaran 

pendidikan 

dan kebutuhan 

ruang kelas  

Pendidikan 15 

tahun yang 

akan datang 
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K. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fasilitas Pelayanan 

pendidikan SD dan TK 

di Purwokerto Barat 

Persebaran Fasilitas pendidikan  SD 

dan TK di  Purwokerto Barat 

Perencanaan Implikasi Kebutuhan Ruang  kelas Fasilitas 

pendidikan  SD dan TK di Purwokerto Barat untuk 15 tahun 

yang akan datang menyongsong puncak Bonus Demografi 

Implikasi Kebutuhan Ruang kelas 

pendidikan SD dan TK  di 

Purwokerto Barat pada 15 tahun yang 

akan datang  

Pemetaan dengan 

bantuan GPS dan 

Peta Rupa Bumi 

Digital Lembar 

Purwokerto 

(Fasilitas 

Pendidikan SD 

dann TK) 

Predisi Kebutuhan Fasilitas ruang 

kelas  pendidikan SD dan TK  di  

Purwokerto Barat pada 15 tahun yang 

akan datang  

Proyeksi Penduduk usia 

sekolah TK dan SD 15 

tahun yang akan datang 
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