
 

 

 
ABSTRAK 

 
Nadhiroh Yusmita. 2011 Pemetaan Perubahan Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Tahun 2000, 2005 dan 2010 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Menggunakan Sistem Informasi 
Geografis (SIG). Jurusan Geografi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
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Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Komposisi 
penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk 
menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di 
suatu wilayah dari tahun ketahun mengalami perubahan. Oleh sebab itu, informasi mengenai data 
komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian sangatlah penting. Permasalahan yang akan 
dikaji dalam tugas akhir ini adalah: bagaimana perubahan komposisi penduduk berdasarkan mata 
pencaharian di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tahun 2000, 2005 dan 2010. Serta luasan 
penggunaan lahan dan kepadatan penduduk agrarisnya. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu untuk 
meengetahui perubahan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian, luasan lahan dan 
kepadatan penduduk agraris. Lokasi penelitian di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pada tahun 
2000, 2005 dan 2010 variabel yang digunakan yaitu komposisi penduduk berdasarkan mata 
pencaharian, luasan lahan, dan kepadatan penduduk agraris, data yang digunakan mengenai 
komposisi penduduk ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten Pati. Metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi yang dimulai 
dari tahap pencarian data sekunder di Kantor BPS Kabupaten Pati, kemudian tahap pengolahan data 
dengan menggunakan ArcView Gis 3.3 dan sampai menghasilkan peta perubahan komposisi 
penduduk berdasarkan mata pencaharian. Hasil penelitian dalam tugas akhir ini yaitu komposisi 
penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Gembong adalah petani, nelayan, industri, 
buruh, pedagang, angkutan, PNS, TNI/POLRI, pensiunan, dan lainnya. Dari tahun 2000, 2005 dan 
2010 sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tahun 2000 mencapai 
12.927 jiwa, tahun 2005 yaitu 13.398 jiwa dan tahun 2010 yaitu 12612 jiwa. Penggunaan lahan 
paling luas di Kecamatan Gembong yaitu Tegalan/ladang. Pada tahun 2000 Kepadatan Penduduk 
Agraris tertinggi terdapat di Desa Desa Gembong yaitu 70,250, pada tahun 2005 kepadatan 
penduduk agraris tertinggi terdapat di Desa Desa Gembong yaitu 69,125, dan tahun 2010 tertinggi 
terdapat di Desa Desa Bageng yaitu 65,813. Saran yang diajukan dari penelitian Tugas Akhir ini 
adalah perlu ditingkatkan pencatatan dalam hal kepandudukan di Kabupaten Pati. 


