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UKURAN MOBILITAS

1. Angka Mobilitas
Adalah rasio dari banyaknya penduduk yang
pindah secara lokal (mover) dibanding jumlah
penduduk tengah tahun dalam satu jangka waktu
tertentu

m : angka mobilitas
M : jumlah orang yang pindah (migran)
P  : jumlah penduduk tengah tahun
k  : konstanta



2. Angka Migrasi Masuk
Angka yang menunjukkan banyaknya migran yang
masuk per 1000 orang penduduk pertengahan tahun
ke daerah tujuan dalam waktu satu tahun tertentu

mi : angka migrasi masuk
I : jumlah migrasi masuk (immigration)
P  : jumlah penduduk tengah tahun daerah tujuan
k  : konstanta



3. Angka Migrasi Keluar
Angka yang menunjukkan banyaknya migran yang
keluar  per 1000 orang penduduk pertengahan
tahun ke daerah asal dalam waktu satu tahun
tertentu

mo : angka migrasi keluar
O : jumlah migrasi keluar (outmigration)
P  : jumlah penduduk tengah tahun daerah asal
k  : konstanta



4. Angka Migrasi Neto
Selisih banyaknya migran masuk dan migran
keluar ke dan dari suatu daerah per 1000
penduduk pertengahan tahun dalam satu tahun
tertentu

mn : angka migrasi neto
I : jumlah migrasi masuk (immigration)
O : jumlah migrasi keluar (outmigration)
P  : jumlah penduduk tengah tahun
k  : konstanta



5. Angka Migrasi Bruto
Angka yang menunjukkan banyaknya kejadian
perpindahan (migrasi) yaitu jumlah migrasi masuk
ditambah jumlah migrasi keluar dibagi jumlah
penduduk tengah tahun tempat asal dan jumlah
penduduk tengah tahun tempat tujuan dalam satu
tahun tertentu



mg : angka migrasi bruto
I  : jumlah migrasi masuk(immigration)
O : jumlah migrasi keluar (outmigration)
Pi  : jumlah penduduk tengah tahun tempat
tujuan
Po : jumlah penduduk tengah tahun tempat
asal
k  : konstanta



6. Tingkat Urbanisasi / Derajat Urbanisasi / Laju
Urbanisasi / Proporsi Penduduk Kota
Proporsi penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan (urban) terhadap jumlah penduduk
keseluruhan (urban dan rural) dalam satu tahun
tertentu



Pu  : Proporsi Penduduk Kota / Tingkat
Urbanisasi
U  : jumlah penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan (urban)
P  : jumlah penduduk tengah tahun
seluruhnya (urban dan rural)
k  : konstanta



7. Rasio Penduduk Desa–Kota
Rasio jumlah penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan dibanding penduduk yang tinggal di
daerah perdesaan dalam satu tahun tertentu

UR : Rasio penduduk desa-kota
U  : jumlah penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan (urban)
R  : jumlah penduduk yang tinggal di daerah
perdesaan (rural)
k  : konstanta



8. Tempo Urbanisasi
Selisih antara tingkat/laju pertumbuhan penduduk
kota dengan tingkat/laju pertumbuhan penduduk
desa dalam satu tahun tertentu



9. Tingkat/Laju Pertumbuhan Penduduk
Angka relatif yang menunjukkan tingkat
pertambahan penduduk suatu daerah dalam satu
tahun tertentu

Persamaan Tingkat/Laju Pertumbuhan Penduduk
dapat digunakan untuk mengukur tingkat/laju
pertumbuhan penduduk di desa, di kota atau
penduduk total (desa+kota)



Cara penghitungan yang sering dipakai ada 2 yaitu :
a. Pertumbuhan Penduduk Geometris

Pt : Jumlah penduduk tengah tahun pada tahun t (tahun tertentu)
P0 : Jumlah penduduk tengah tahun pada tahun dasar
r  : Tingkat/Laju pertumbuhan penduduk
t  : interval / periode waktu



b. Pertumbuhan Penduduk Eksponensial

Pt : Jumlah penduduk tengah tahun pada tahun t (tahun tertentu)
P0 : Jumlah penduduk tengah tahun pada tahun dasar
r  : Tingkat/Laju pertumbuhan penduduk
t  : interval / periode waktu
e  : angka eksponensial = 2,718282...



LATIHAN

1. Berdasarkan SP 1971, migrasi keluar dari
DKI.Jakarta ke Jawa Barat tahun 1970 sebesar
26.124 jiwa. Migrasi masuk dari Jawa Barat ke DKI
Jakarta tahun 1970 = 49.133 jiwa. Penduduk DKI
Jakarta tahun 1970 = 4.350.710 jiwa.
Penduduk Jawa Barat tahun 1970 = 21.176.284
jiwa. Hitunglah angka migrasi masuk, migrasi
keluar, migrasi neto dan migrasi bruto DKI Jakarta?



Jawaban :
1. Angka migrasi masuk ke DKI Jakarta dari Jabar:

mi = 49.133 x 1.000 = 11,3 per 1.000 penduduk
4.350.710

2. Angka migrasi keluar dari DKI Jakarta ke Jabar:
mo = 26.124 x 1.000 = 6 per 1.000 penduduk

4.350.710



3. Angka migrasi neto di DKI Jakarta terhadap Jabar:
mn = 49.133 - 26.124 x 1.000 = 5,3 per 1.000 pddk

4.350.710

4. Angka migrasi bruto di DKI Jakarta dengan Jabar:
mg = 49.133 + 26.124 x 1.000

4.350.710 + 21.176.248
= 2,9 per 1.000 penduduk



2. Jumlah penduduk perkotaan di Jawa Tengah
menurut SP 2000 sebesar 12.428.082 jiwa dan
pendududuk perdesaannya sebesar 18.496.082
jiwa. Hitunglah rasio penduduk desa dan kota ?



Jawaban :
UR = 12.428.082 x 100 = 67,2

18.496.082

 terdapat 67,2 penduduk perkotaan tiap 100
penduduk di perdesaan



3. Jumlah penduduk DI Yogyakarta pada tahun
1961 sebesar 2.163.000 dan pada tahun 1971
meningkat menjadi 2.490.000 orang, hitung
besarnya laju pertumbuhan penduduk per tahun
pada periode tahun 1961 – 1971 ?



Jawaban :
2.490.000 = 2.163.000 (1+r)10

(1+r)10 = 2.490.000
2.163.000

(1+r)10 = 1,157179
log (1+r)10 = log 1,157179

10 log (1+r) = log 1,157.179
log (1+r)= 0,0611429 /10 (antilog)

(1+r)  =  1,014178
r   = 0,014178 = 1,42 %

Laju pertumbuhan penduduk DI Yogyakarta 1,42 % pada
periode 1961 - 1971



4. Penduduk Indonesia tahun 1961 = 97.019.000
jiwa dan tahun 1971 sebesar 119.232.000 jiwa.
Pertumbuhan geometris r = 0,0208 atau 2,08 %
per tahun, sedang pertumbuhan eksponensial r=
0,020617 atau 2,06 % per tahun. Apabila laju
pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1 %
atau 0,01, setelah berapa tahunkah jumlah
penduduknya berlipat dua ?



Jawaban :

Jumlah penduduk akan berlipat 2 ini berarti :
Pt = 2Po Pt/P0 = 2
Pt  = Po.ert  Pt/Po = ert

2   = ert

log 2 = rt log e
0,301029995 = 0,01 . t x 0,434294189

0,01 . t = 0,301029995 = 0,6931475
0,434294189

t = 69,31475 = 69,3 = 70 tahun



Jadi laju pertumbuhan penduduk 1% maka akan
berlipat 2 dalam kurun waktu 70 /1 tahun.
Apabila laju pertumbuhan penduduk 2% maka
pertambahan penduduk akan berlipat 2 dalam waktu
70/2 tahun = 35 tahun.

Cara sederhana utk memperkirakan waktu ganda
adalah dengan membagi 70 dengan angka
pertumbuhan yang dinyatakan dalam persentase.



Cara sederhana utk memperkirakan waktu ganda
adalah dengan membagi 70 dengan angka
pertumbuhan ( r ) yang dinyatakan dalam
persentase.
Contoh :
Pada tahun 1976 tingkat pertumbuhan penduduk
Indonesia sebesar 2,1%.
Maka jumlah penduduk tsb akan 2 x lipat dalam
jangka waktu :
70 / 2,1 = 33,3 tahun




