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 Pertambahan penduduk merupakan bertambahnya jumlah bayi yang lahir dan 
penduduk yang datang. Sedangkan penduduk akan berkurang jumlahnya kalau ada yang 
mati dan meninggalkan wilayah. Pertambahan penduduk mendorong perubahan tak 
terbatas pada jumlah penduduk, tapi juga pada komposisi dan tempat tinggal. Tinggi 
rendahnya angka pertambahan penduduk akan membantu untuk menjelaskan derajat 
keras lunaknya penduduk memperebutkan ruang. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh pertambahan penduduk terhadap perkembangan permukiman 
dilihat dari: Jumlah rumah, kenyamanan, pertumbuhan permukiman, jumlah bangunan. 
 Populasi yang diambil sesuai dengan judul penelitian yaitu ditunjukan pada 
keseluruhan penduduk (kepala keluarga) yang bertempat tinggal menetap di Kecamatan 
Slawi dengan jumlah populasi 18.709 KK. Untuk memperoleh jumlah responden 
digunakan teknik Proporsional random sampling, yaitu dengan mengambil secara 
proporsional jumlah responden masing masing desa sebanyak 1% dari jumlah populasi 
tiap desa yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, sehingga didapat jumlah 
sampel sebanyak 108 responden. Variabel penelitian meliputi variabel bebas yaitu 
jumlah kepala keluarga,migrasi, variabel terikat meliputi tempat tinggal, sarana 
prasarana. Pengambilan data penelitian menggunakan metode observasi, angket, 
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data : analisis deskriptif presentase, 
keruangan, regresi linier sederhana 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaruh pertambahan penduduk 
terhadap perkembangan permukiman menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan 
untuk permukiman dan berkurangnya lahan pertanian, setiap tahun penduduk selalu 
mengalami pertambahan penduduk, hal ini disebabkan karena: bertambahnya jumlah 
penduduk, menyempitnya lahan pertanian, semakin sedikitnya penduduk bertani. Selain 
itu pertambahan penduduk dibarengi oleh pertambahan jumlah kepala keluarga karena  
setiap kepala keluarga membutuhkan tempat untuk bermukim.  
 Kesimpulan pengaruh pertambahan penduduk terhadap perkembangan 
permukiman mengakibatkan makin meningkatnya jumlah kebutuhan lahan untuk 
permukiman dan makin berkurangnya lahan pertanian. Berdasarkan hasil uji t diperoleh 
keterangan bahwa pertambahan penduduk berpengaruh signifikan terhadap 
perkembangan permukiman. Dilihat dari hasil pengamatan peta penggunaan lahan 
Tahun 2000, 2005 dan 2010. Persebaran permukiman memperlihatkan bahwa 
permukiman sebagian besar terkosentrasi di sepanjang jalan. Saran yang dapat diajukan 
untuk mengatasi lonjakan penduduk yang terus meningkat dan kelangkaan lahan hunian 
untuk permukiman khususnya, diharapkan dalam pembangunan infrastruktur hunian 
hendaknya dirancang secara vertikal agar tersebar secara merata. 
 


