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ABSTRAK 
 

Ratnaningrum, dewi. Tugas Akhir. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Periode   
1995-2005 Kabupaten Kudus dan Ramalan Jumlah Penduduk 2008 
Dengan Metode Smoothing. Tugas Akhir. Jurusan Matematika Fakultas 
Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

 
Kata Kunci : Penduduk, Peramalan(Forecasting), dan Smoothing. 
 
 Masalah Penduduk merupakan salah satu masalah di Indonesia khususnya 
di Pulau Jawa dan di Kabupaten Kudus maupun dunia, karena tingkat 
pertumbuhnnya yang sangat cepat, tingkat pertumbuhannya yang terlalu cepat jika 
dihubungkan dengan daya dukung bumi akan sangat mengkhawatirkan kerena 
dapat mengancam kehidupan manusia. 
 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berapa besar 
tingkat pertumbuhan penduduk periode 1995-2005 Kabupaten Kudus, bagaimana 
cara menggulangi pertumbuhan penduduk, dan meramalkan jumlah penduduk 
tahun 2008. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat 
pertumbuhaan penduduk periode 1995-2005 dan meramalkan jumlah penduduk 
tahun 2008 Kabupaten Kudus. 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode literatur dan metode dokumentasi. Metode literatur dilakukan dengan 
mencari buku-buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini 
untuk dijadikan referensi, sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan 
mengumpulkan data yang relevan dengan Tugas Akhir ini, dalam hal ini adalah 
data jumlah penduduk tahun 1995-2005 yang diambil dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh dalam kegiatan ini diolah dengan 
menggunkan metode smoothing untuk mengetahui ramalan jumlah penduduk 
tahun 2008 Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui berapa besar tingkat 
pertumbuhan penduduk Kabupaten Kudus dengan menggunakan rumus 
pertumbuhan geometri dan pertumbuhan eksponensial. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan geometri dan eksponensial adalah 
rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir adalah 
1,3 %. Cara untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 
dengan menurunkan angka kelahiran, yaitu keluarga Berencana (KB), pendidikan 
kependudukan, dan motivasi kearah keluarga kecil. Dari hasil penelitian dan 
pembahasan didapat  bahwa untuk meramalkan jumlah penduduk tahun 2008 
Kabupaten Kudus adalah menggunakan metode double exponential smoothing 
dengan jangka waktu forecast selama dua tahun kedepan. Diperoleh ramalan 
jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2008 dengan  α = 0,1 adalah 
746376 jiwa.Hasil ramalan untuk tahun 2008  mengalami kenaikan dibandingkan 
tahun sebelumnya. 
 Hal-hal yang dapat penyusun sarankan adalah sebelum mengambil 
keputusan  atau menentukan rencana, hendaknya pemerintah mengetahui apa yang 
akan terjadi pada pemerintahan di masa yang akan datang, yaitu dengan cara 
peramalan. Karena suatu metode mungkin sangat cocok untuk membuat forecast  
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mengenai sesuatu hal tetapi tidak cocok untuk hal yang lain, maka harus berhati-
hati dalam menentukan metode peramalan yang paling baik untuk meramalkan 
keadaan di masa yang akan datang serta diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 
metode-metode forecasting yang praktis, efisien, dan menghasilkan forecast error 
yang lebih kecil. Diharapkan juga pemerintah memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi meningkat maupun menurunkannya jumlah penduduk 
Kabupaten Kudus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Indonesia didefinisikan sebagai pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan seluruhnya, cita–cita pembangunan hanya dapat 

terwujud bila setiap proses pembangunan berjalan baik. Perencanaan 

pembangunan harus dapat didukung informasi (data) yang akurat agar out put 

yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Dalam konteks pembangunan penduduk merupakan sasaran sekaligus 

pelaksana pembangunan. Oleh karena itu pembangunan nasional dititikberatkan 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuham 

ekonomi. Penitikberatan pada kualitas sumber daya manusia di dasari kesadaran, 

bahwa jumlah penduduk yang besar ternyata menjadi beban pembangunan. Jika 

kualitasnya tidak cukup baik, apalagi jika penyebarannya tidak merata dan 

komposisinya secara sosial dan budaya sangat beragam. Pertumbuhan penduduk 

yang pesat akan mempunyai efek ekonomi, sosial, dan politik serta pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan, kwalitas lingkungan tempat tinggal.  

Berdasarkan cacatan hasil regristrasi jumlah penduduk Kabupaten Kudus 

setiap tahunnya mengalami kenaikan, angka pertumbuhan penduduk juga 

mengalami kenaikan. Pada umumnya data pertumbuhan penduduk dari hasil 

regrestrasi kurang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk yang 
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sebenarnya. Tingkat pertumbuhan penduduk hanya didapat dari hasil pelaksanaan 

hasil sensus penduduk. 

Bertambahnya jumlah penduduk dampaknya luas terhadap kehidupan sosial 

ekonomi, karena setiap orang memerlukan makanan, pakaian, pendidikan, 

perumahan dan kebutuhan lain – lainnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan 

antara penyediaan lapangan kerja dan perumahan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka timbulah gejala-gejala pengangguran dan gelandangan. 

Masalah penduduk merupakan salah satu masalah di Indonesia khususnya di 

Pulau Jawa dan di Kabupaten Kudus maupun dunia, karena tingkat 

pertumbuhannya yang sangat cepat, tingkat pertumbuhannya yang terlalu cepat 

jika dihubungkan dengan daya dukung bumi akan sangat mengkhawatirkan dan 

mencemaskan karena dapat mengancam kehidupan manusia. 

Untuk mengetahui seberapa besar pentingnya laju pertumbuhan penduduk 

maka penulis mengangkat judul “Tingkat Pertumbuhan Penduduk Periode 1995 – 

2005 Kabupaten Kudus dan Ramalan Jumlah Penduduk 2008 dengan Metode 

Smoothing”  

 

B. Rumusan Masalah dan Pembatasannya 

Dari uraian diatas permasalahan yang muncul adalah: 

1. Mengetahui jumlah penduduk tahun 2008 di Kabupaten Kudus. 

2. Mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk tahun 1995-2005 

Pembatasan masalahnya adalah bagaimanakah pertumbuhan penduduk 

periode 1995 – 2005 di Kabupaten Kudus. 
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C. Tujuan dan Manfaat 

      Adapun tujuannya adalah:  

1.  Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk periode 1995–2005. 

2.  Untuk mengetahui jumlah penduduk tahun 2008 di Kabupaten Kudus. 

Manfaat bagi penyusun adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

penduduk periode 1995–2005 di Kabupaten Kudus sehingga dapat memberi 

masukkan kepada pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan pembangunan 

dan peningkatan sumber daya manusia tahun 2008 dan manfaat bagi Badan Pusat 

Statistik (BPS) adalah dengan diketahuinya besar tingkat pertumbuhan penduduk 

periode 1995–2005 di Kabupaten Kudus sehingga dapat meramalkan penduduk 

ditahun yang akan datang 

 

D. Sistematika Laporan Tugas Akhir 

Secara garis besar sistematika laporan Tugas Akhir terdiri atas 3 bagian, 

yaitu bagian awal laporan Tugas Akhir, bagian isi laporan Tugas Akhir, dan 

bagian akhir Tugas Akhir.  

Pada bagian awal laporan Tugas Akhir berisi halaman judul, abstrak, lembar 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bagian isi laporan Tugas Akhir, tertuang dalam 5 bab yaitu: 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah 

dan pembatasannya, tujuan dan manfaat kegiatan, serta sistematika 

laporan Tugas Akhir. 
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BAB II. Landasan Teori 

Dalam landasan teori akan dibahas tentang gambaran umum 

Kabupaten Kudus, teori penduduk, penduduk, pertumbuhan 

penduduk yang berisis pengertian pertumbuhan penduduk, 

pertumbuhan penduduk diakibatkan, akibat–akibat pertumbuhan 

penduduk langkah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk 

adalah dengan cara menurunkan angka kelahiran dengan berbagai 

cara, sumber data penduduk, dan faktor–faktor yang mempengaruhi 

kelahiran dan kematian, ramalan/proyeksi,/forecesting, forecasting 

dengan metode  smoothing. 

BAB III. Metode Kegiatan 

Dalam metode kegiatan akan dibaha ruang lingkup kegiatan, 

variabel yang diambil dan analisis data. 

BAB IV. Hasil Kegiatan dan Pembahasannya 

Bab ini berisi hasil kegiatan dan pembahasannya. 

BAB V. Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari hasil kegiatan serta saran-saran yang 

berkaitan dengan hasil kegiatan. 

Pada bagian akhir laporan Tugas Akhir ini berisi daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus 

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan, terletak diantara 1100 36 dan 

110050 Bujur timur, serta 60 51 dan 7016 Lintang selatan. Dengan batas 

wilayahnya: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Pati dan Jepara 

Sebelah Timur : Kabupaten Pati  

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Pati 

Sebelah Barat  : Kabupaten Demak dan Jepara. 

Kabupaten Kudus berketinggian rata-rata ± 55 M diatas permukaan air 

laut, beriklim tropis dan temperatur sedang. Curah hujan relatif rendah, rata-

rata dibawah 2000mm/ tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun. 

 

B. Teori Penduduk 

1. Adakah hukum tentang pertumbuhan penduduk. 

Ada yang menerangkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk 

terjadi karena pengaruh faktor-faktor alam seperti temperatur, curah hujan, 

kelambaban, ruang hidup, keadaan jasmani dan lain-lain, merupakan 

faktor-faktor yang dipakai untuk menyusun teori. Di samping teori 
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naturalistik, ada pula teori-teori yang didasarkan atas faktor sosial dan 

kebudayaan, karena pada manusia faktor inilah yang paling berperan.  

Teori adalah pendapat atau paham tentang sesuatu dan paham 

tersebut biasanya mempunyai banyak penganut. Teori belum tentu benar, 

jika terbukti kebenarannya teori menjadi hukum. Meskipun teori belum 

tentu benar, manfaatnya tidak kecil dalam pengetahuan. Obyek suatu teori 

adalah menyatakan aturan, sistem, atau hubungan fakta. Proses teorisasi 

membantu para ahli untuk kependudukan untuk menerangkan data yang 

ada dan meramalkan atayang tidak diamati, yaitu data dari masa lampau 

atau masa yang akan datang. 

2.  Thomas Robert Malthus. 

Menurut Malthus, kemelaratan disebabkan tidak adanya 

keseimbangan adanya pertambahan penduduk dan pertambahan bahan 

makan. Atas dasar penelitian dan hukum kemunduran kenaikan hasil 

disusun teori penduduk. Menurut pendapatnya, pertumbuhan penduduk 

cenderung melampui pertumbuhan persediaan makanan. Malthus 

berkesimpulan bahwa kualitas manusia akan kejeblos ke dalam rawa – 

rawa kemiskinan dan berada ditubir kelaparan. Dalam jangka panjang, tak 

ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan, karena 

kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan “ pertumbuhan penduduk tak 

terbatas, dan bumi tak mampu memprodusir mekanan untuk menjaga 

eksistensi menusia”. 
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Kelemahan-kelemahan Malthus ialah bahwa ia tidak yakin akan 

kemampuan tanah untuk menghasilkan bahan makanan lebih cepat, bahwa 

ada kemungkinan kemajuan-kemajuan dalam tingkat hidup karena 

industrialisasi, transportasi, teknik-teknik distribusi lebih sempurna, tidak 

dipikirkan adanya transportasi lebih cepat mengangkut bahan baku dari  

tempat lain untuk memenuhi tenaga kerja dan membangun pasaran barang 

industri, bahwa karena kepercayaan religinya tidak dipikirkan olehnya 

kemungkinan pelaksanaan kontrasepsi secara luas. 

3. Teori Naturalistik dan Fisiologik 

Teori naturalistik yang terkenal dikemukan oleh Raymond S Pear 

dangan daur kurva dan Carrado gini dengan metabolisme demografinya. 

a. Teori Pearl 

Pearl mengemukan teori universal tentang pertumbuhan penduduk 

yang didasarkan atas dugaan asumsi biologi dan geografi. Tiap 

penduduk mula – mula mengalami pertambahan atau kenaikan jumlah 

yang sangat lambat, yang makin lama makin cepat, mencapai titik 

tengah daur, dan kemudian makin berkurang pertambahannya hingga 

mencapai akhir daur pertumbuhan. Daur tersebut mengikuti kurva 

normal atau logistic. Jadi mula – mula jumlah penduduk sedikit, 

bertambah hingga makin lama makin banyak tetapi akhirnya tidak 

bertambah lagi. 
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b. Teori Gini 

Pertambahan penduduk oleh Gini dilihat dari sudut pandangan  

statistik biologi dan ia percaya bahwa tendesi reproduksi penduduk 

secara keseluruhan atau sebagai keluarga mengikuti kurva parabola 

matematik. Penduduk mengalami tingkat muda pada permulaan dengan 

pertumbuhan cepat, kemudian mencapai kedewasan, menjadi tua dan 

menurun jumlahnya. Jadi penduduk mengalami pertumbuhan dan 

keruntuhan, dan pertambahan penduduk itu tidak dibatasi oleh 

persediaan bahan makanan yang diperlukan, melainkan lebiih ditentukan 

oleh hukun biologi yang mengatur pertumbuhan.  

4. Teori sosial 

Teori sosial yang tidak menekankan pada faktor ekonomi, 

melainkan lebih pada faktor kebudayaan, dikemukan antara lain oleh 

Arsene Dumont. Dumont mendasarkan teorinya pada studi pertumbuhan 

penduduk di Prancis dalam abad 19 akhir dan menyebutkan teori 

kapilaritas sosial. Dumont percaya kapilaritas sosial mudah berlaku di 

dalam masyarakat yang memungkinkan perpindahan dengan mudah dari 

suatu kelas yang tinggi. Ia juga mengatakan bahwa gerakan dari kelas ke 

kelas tersebut merupakan akibat langsung dari turunnya tingkat kelahiran, 

karena ia mengatakan ”Perkembangan jumlah dalam suatu bangsa 

berbanding terbalik dengan perkembangan perorangannya”. 
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C. Penduduk 

Penduduk adalah semua orang yang biasanya tinggal disuatu tempat atau 

rumah tangga selama 6 bulan atau lebih yang dalam 6 bulan namun berniat 

menetap (BPS, 2002:3). Komposisi penduduk dalam arti domegrafi adalah 

komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk dimasa mendatang. Misalnya dalam suatu 

negara terdapat penduduk umur tua (45 tahun lebih) lebih banyak, maka dapat 

diharapkan negara tersebut mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka 

kematian yang tingi, sehingga mengakibatkan rendahnya fertilitas dan angka 

pertumbuhan, ketidakseimbangan itu akan mempengaruhi pula keadaan sosial, 

ekonomi dan keluarga. 

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin maka karakteristik 

penduduk dari suatu negara dapat dibedakan atas 3 ciri penduduk yaitu: 

1. Expansive 

Yaitu sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur 

termuda. 

2. Constrictive 

Yaitu sebagaian kecil pnduduk berada dalam kelompok umur termuda. 

3. Stationary 

Yaitu banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama 

banyaknya dan mengecil pada usia tua kecuali pada kelompok umur 

tertentu. 
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Berdasarkan komposisi penduduk, maka pengelompokan penduduk 

berdasarkan ciri-ciri tertentu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. 

  Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang 

pokok. Struktur ini mempunyai pengaruh penting baik terhadap tingkah 

laku demografis maupun sosial ekonomi. Dalam demografi distribusi 

umur penduduk dapat digolongkan antara lain menurut umur satu tahunan 

maupun umur lima tahunan. 

2) Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri sosial: 

a. Kompisi penduduk menurut tingkat pendidikan tercermin pada: 

1) Kepandaian membaca dan menulis (Literarity). 

Yaitu penduduk dikatakan dapat membaca dan menulis jika 

mereka dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana, 

membaca dan menulis huruf braile,orang cacat yang pernah 

bisa membaca dan menulis. 

2) Tingkat pendidikan yang ditamatkan. 

Yaitu mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti 

pelajaran pada kelas tertinggi sampai akhir dengan mendapat 

tanda tamat/ijazah, baik dari sekolah negeri maupun sekolah 

swasta. 

b. Komposisi penduduk menurut status perkawinan. 

  Berdasarkan status perkawinan, penduduk berumur 10 

tahun ke atas dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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1) Belum  kawin 

2) Kawin 

3) Cerai  

4) Duda atau janda 

c. Penduduk berdasarkan ciri-ciri ekonomi meliputi: 

1) Penduduk yang aktif secara ekonomi, 

2) Lapangan pekerjaan, 

3) Jenis pekerjaan, 

4) Tingkat pendapatan. 

d. Penduduk berdasarkan ciri-ciri geograsfis meliputi: 

1) Tempat tingal, 

2) Daerah perkotaan, 

3) Pedesaan, 

4) Propinsi, 

5) Kabupaten. 

 

D. Pertumbuhan Penduduk 

1. Pengertian Pertumbuhan Penduduk 

 Pertumbuhan merupakan perubahan penduduk, baik pertambahan 

maupun penurunan penduduk, kalau bertambah disebut pertumbuhan 

positif kalau kurang disebut pertumbuhan negatif (Fakultas pasca sarjana 

IKIP Jakarta dan BKKBN,1985:16) Pertumbuhan Penduduk adalah 

merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan – kekuatan yang 
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menambah dan kekuatan–kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk 

(Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981:5). 

Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi 

yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula 

akan dikurangi oleh jumlah kematian yang tejadi pada semua golongan 

umur, sementara itu migrasi juga berperan: ”imigran” (pendatang) akan 

menambah penduduk dan ”emigran” akan mengurangi jumlah penduduk. 

2. Pertumbuhan penduduk diakibatkan 

a. Kelahiran (fertilitas) 

 Kelahiran atau fertilitas merupakan kemampuan riil seorang wanita 

untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. 

Tingkat kelahiran dinyatakan: 

1) Tinggi, bila jumlah bayi yang lahir dari tiap 1000 penduduk lebih dari 

30  orang per tahun. 

2) Sedang, bila jumlah bayi yang lahir dari tiap 1000 penduduk di antara 

20 – 30 oarang per tahun. 

3) Rendah,bila jumlah bayi yang lahir dari tiap 1000 penduduk kurang 

dari 20 orang per tahun. 

b. Kematian (mortalitas) 

 Kematian/mortalitas merupakan peristiwa menghilangnya semua 

tanda – tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat 

setelah kelahiran hidup. 

Tingkat kematian dinyatakan: 
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1) Tinggi, bila lebih dari 18 oarang mati dari setiap 1000 orang 

penduduk pertahun. 

2) Sedang, bila orang yang mati mencapai 14 – 18 oarang setiap 1000 

orang penduduk per tahun. 

3) Rendah, bila mencapai 9 – 13 oarang yang mati dari 1000 oarang 

penduduk per tahun. 

c. Migrasi 

 Migrasi merupakan oerpindahan yang pesat akan mempunyai efek 

yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lainnya. 

3. Akibat – akibat pertumbuhan penduduk 

 Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mempunyai efek terhadap 

ekonomi, sosial dan politik serta pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, 

kwalitas lingkingan tempat tinggal. 

a. Akibat terhadap ekonomi: 

1) Pertumbuhan penduduk yang cepat akan mengurangi pendapatan 

perkapita. 

2) Mengurangi pembentukan kapital dan dengan demikian lambat atau 

sukar untuk membangun.. 

3) Pertanian dan persediaan bahan makanan harus ditingkatkan.  

4) Jumlah orang yang mencari pekerjaan bertambah dan karena 

penampungannya tidak cukup maka terjadilah pengangguran. 

5) Hal ini akan menyebabkan jalannya industrialisasi terlambat dan 

disertai kemiskinan. 
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b. Akibat terhadap keadaan sosial 

  Karena hanya sebagian dari penduduk yang bertambah yang dapat 

di serap dalam industri dan penduduk yang bekerja di sektor pertanian 

semakin banyak, maka jurang antara keduanya semakin besar. 

c. Akibat terhadap politik 

  Sebagian besar tenaga muda, terutama yang tidak bekerja, yang 

mempunyai harapan kecil terhadap masa mendatang akan merupakan 

kekuatan politik yang sewaktu–waktu dapat meledak. 

1) Akibat terhadap pendidikan 

  Karena jumlah anak-anak bertambah bahwa lebih cepat dari 

pertumbuhan penduduk umumnya maka kebutuhan akan pendidikan 

meningkat. 

2) Akibat terhadap kesehatan, kamakmuran dan perkembangan anak 

  Perkembangan fisik dan mental anak–anak mundur, terutama pada 

kelurga besar karena kurangnya gizi. Juga rumah–rumah yang sesak dan 

buruk sebagai akibat dari cepat bertambahnya penduduk. 

 

3) Akibat terhadap lingkungan 

  Semakin meningkat hasil pertanian yang diperlukan, baik bahan 

makanan maupun ternak, dibeberapa daerah terjadi erosi. Air dan tanah 

menjadi rusak. Pencemaran yang disebabkan oleh pestisida merupakan 

racun bagi manusia dan hewan. Dengan demikian terjadilah 

ketidakseimbangan lingkungan.  
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4. Langkah–langkah mengurangi laju pertumbuhan penduduk adalah 

menurunkann angka kelahiran dengan cara: 

a. Keluarga Berencana (KB) 

Keluarga Berencana merupakan usaha pokok didlam 

kebijaksanaan kependudukan pada umumnya dan usaha 

menurunkan angka kelahiran pada khususnya. 

b. Pendidikan kependudukan 

Pendidikan kependudukan bertujuan untuk membina para peserta 

didik agar memiliki tingkah laku reproduksi yang rasional dan 

bertanggungjawab dalam rangka memelihara keseimbangan 

pendayagunaan sumber–sumber lama dan perkembangan 

penduduk. 

c. Motivasi kearah keluarga kecil 

Motivasi kearah pembentukan keluarga kecil dilakukan dengan 

memperkenalkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera), dengan cara langsung. Yaitu menggalakkan semboyan 

dua anak cukup, pemberian tunjangan anak hanya sampai dengan 

tiga anak dan dikeluarga undang–undang perkawinan, sedangkan 

cara tidak langsung yaitu melalui sarana pendidikan dan informasi 

yang terkenal dengan sebutan KIE (Kominikasi, Informasi dan 

edukasi) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 

ber_KB, membina kelestarian peserta KB dan meletakkan dasar 

bagi mekanisme sosiokultural masyarakat untuk menjamin 
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berlangsungnya proses penerimaan norma keluarga kecil bahagia 

dan sejahtera secara wajar dan berlanjut.  

5. Sumber data penduduk 

  Dalam proses pengumpulan data, maka sumber data penduduk 

dikelompokkan atas 3 pengelompokkan besar yaitu: 

a. Sensus 

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun 

dan menyusun dan menerbitkan data–data demografi, ekonomi dan sosial 

yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu disuatu negara atau 

suatu wilayah tertentu. 

Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan dengan dua tipe: 

1) Tipe de jure 

Yaitu penduduk dicacah menurut tempat tinggalnya. 

2) Tipe de facto 

Yaitu penduduk disensus dimana saja mereka ditemukan pada hari 

pelaksanaan sensus, dilakukan dengan memperhitungkan waktu 

disaat kebanyakan penduduk berada di tempat tinggal masing–

masing. Biasanya petugas sensus merencanakan suatu hari tertentu 

saat mana penduduk diminta agar supaya tetap berada dirumah atau 

ditempat tinggal masing–masing. 

Ciri – ciri sensus: 

• Sensus dibuat dan diselenggarakan oleh pemerintah. 
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• Sensus dilakukan penduduk di suatu wilayah yang batas – 

batasnya ditentukan secara pasti. 

• Sensus merupakan pencatatan yang universal, menyeluruh 

terhadap semua penduduk negara, tiap orang didalam uatu 

wilayah harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan atau yang 

dicatat rangkap. 

• Sensus sebaiknya merupakan pencatatan perorangan setiap 

penduduk di suatu wilayah. 

• Pencatatan seluruh penduduk hendaklah dijalankan serentak 

dalam satu hari, meskipun dalam keadaan – keadaan tertentu 

dapat menyimpang. 

• Untuk memperoleh menfaat yang besar, sebaiknya sensus 

dilakukan dengan selang waktu teratur. 

b. Survei (sample) 

Survei adalah sebagian penduduk yng dicacah dan diadakan kapan saja, 

survei bisa berganti-ganti topik atau dapat diberi penekanan pada aspek-

aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan dan survei berfungsi sebagai 

pelengkap sensus. 

c. Registrasi (Pencatatan) 

Regrestrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya 

peristiwa – peristiwa lahir dan mati serta segala kejadian penting yang 

merubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai mati seperti 
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perkawinan, perceraian, pengangkatan anak (adopsi) dan perpindahan 

(migrasi). 

Manfaat regrestrasi penduduk: 

1) Untuk kepentingan pribadi/individu, sebagai bukti keabsahan masa 

lalunya maupun untuk tujuan atau event yang akan dilakukan di 

masa datang dalam perjalanan hidupnya. 

2) Untuk badan-badan pemerintah dan administrasi, terutama bagi 

keperluan administrasi dan pelayan umum dan kemasyarakatan. 

3) Untuk kepentingan nasional dan intenasional, terutama bermanfaat 

sebagai elemen statistik dalam organisasi nasional dan 

internasional, untuk penelitian kependudukan termasuk untuk 

proyeksi, estimasi, studi analisis, penelitian kesehatan, perencanaan 

berbagai fasilitas pelayanan umum dan sebagainya. 

6. Tingkat Pertumbuhan Dapat Dihitung dengan Rumus Pertumbuhan 

Geometri dan Pertumbuhan Eksponensial. 

a. Pertumbuhan Geometri 

   ( )nrPoPn += 1  

 Keterangan: 

 Pn = Jumlah penduduk n tahun kemudian. 

 Po = jumlah penduduk permulaan. 

 r    = Tingkat pertumbuhan penduduk setahun. 

 n    = Jangka waktu dalam setahun. 

 (Sembiring, 1985:17) 
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b.  Pertumbuhan Eksponensial 

        mPoXePn =  

   Keterangan: 

   E = Bilangan yang besarnya 2,718282 

       (Sembiring, 1985:17).     

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelahiran dan Kematian 

1.  Faktor natalitas 

a. Faktor natalitas yaitu faktor yang mempengaruhi kelahiran, yang 

termasuk faktor ini: 

1) Faktor–faktor pronatalitas yang bersifat subyektif  berupa 

pandangan hidup, nilai hidup dan sikap hidup. 

a) Adanya pandangan bahwa hidup tidak terhenti oleh kamatian 

diri, melainkan diteruskan oleh anak: 

(1) Fertilitas adalah nilai hidup yang amat penting. 

(2) Anak adalah karunia Tuhan dan Tuhan memberikan rezeki 

sepadan dengan jumlah anak  

(3) Tujuan kodrat perkawinan adlah untuk memperoleh anak. 

(4) Dengan ada atau banyaknya anak, keluarga akan tegak 

dengan kokoh dan memperoleh kebahagian dan diakui 

amalnya. 
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(5) Dengan ada atau banyaknya anak, potensi keluarga dalam 

jangka panjang terjamin harta dan nilai rohaniah bisa 

diteruskan dan dikembangkan seiring dengan jumlah anak. 

(6) Fertilitas suami istri menentukan sosial keluarga, dalam hal 

ini laki-laki sebagi kepala keluarga. 

(7) Dalam masyarakat yang mengenal pilihan jenis kelamin 

anak (Batak, Minangkabau, Toraja), bekerja faktor-faktor 

tadi tambah diperkuat. 

b) Adanya pandangan bahwa fungsi kodrat seoarang wanita adalah 

sebagai ibu atau pengantar datangya kehidupan baru. 

(1) Nilai dan status sosial seorang wanita ditentukan oleh 

fertilitasnya. 

(2)  Dengan mempunyai anak, wanita dipandang sebagi 

berhasil memenuhi fungsi kodratinya, dan akan 

mempunyai kedudukan yang kokoh dalam perkawinan. 

2) Faktor – faktor pronatalitas yang bersifat obyektif berupa kondisi-

kondisi dalam masyarakat: 

a) Kondisi kesehatan yang rendah, yang menyebabkan 

tingginya tingkat kematian bayi. 

b) Kondisi kehidupan agraris, dengan teknologi yang sederhana 

menyebabkan anak dalam usia muda sudah cukup produktif 

di dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. 
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c) Kondisi kehidupan ekonomi yang tidak mengenal 

penanaman modal dan tabungan, anak menjadi semacam 

tabungan yang akan menjamin hidup di hari tua. 

d) Kondisisi pendidikan yang rendah menyebabkan orang tidak 

banyak mengetahui dan cenderung menplak kontrasepsi yang 

efektif. 

b. Faktor anti natalisme, yaitu faktor-faktor yang secara langsung atau 

tidak langsung mencegah atau menghambat kelahiran. 

1) Faktor anti natalitas yang bersifat subyektif, meliputi: 

a) Adanya larangan untuk pada waktu-waktu tertentu 

mengadakan hubungan kelamin antara suami istri (menurut 

ajaran agama tertentu). 

b) Adanya larangan kawin lagi bagi orang-oarang tertentu. 

c) Untuk mereka yang beragama Hindu Bali da suatu ketentuan 

bagi keluarga untuk hanya mempunyai 4 orang saja angt 

tercermin dalam ketentuan nama. 

2) Faktor anti natalitas yang bersifat obyektif, meliputi: 

a) Pendidikan yang tinggi menyebabkan orang kawin lebih tua. 

b) Perasaan repot mengurus anak, karena istri bekerja di luar 

rumah. 

c) Tambahan beban hidup bagi datangnya anggota baru dalam 

keluarga. 

d) Kemandulan baik bagi pria maupun wnita. 
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e) Adanya flagmentasi tanah milik, sehingga makin lama 

makin sempit. 

f) Untuk masing-masing orang 

g) Kehidupan kota yang tidak cukup menyediakan fasilitas. 

h) Adanya pembatasan dalam pemberian tunjangan anakan. 

i) Adanyan undang-undang perkawinan yang menentukan 

batas umur perkawianan. 

j) Penyakit menular, kekurangan fasilitas pengobatan dan 

pelayanan kesehatan. 

2.  Faktor mortalitas 

a. Faktor mortalitas, yaitu faktor-faktor yang mendorong meningkatnya 

jumlah kematian. 

1) Faktor pro mortalitas yang bersifat subyektif, meliputi: 

a) Adanya suatu anggapan bahwa menyongsong maut maut akan 

segera dapat masuk nirwana. 

b) Adanya ketentuan dalam agama Islam bahwa mati dalam 

peperangan membela agama dan negara akan masuk surga, karena 

mati syahid. 

c) Adanya rasa malu yang menyebabkan seseorang kadang-kadang 

lebih senang menghabiskan nyawanya sendiri daripada 

menanggungnya (aborsi). 

d) Adanya kebiasaan untuk membunuh diri (harakiri pada mas 

Jepang). 
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2) Faktor pro mortalitas yang bersifat obyektif, meliputi: 

a) Bencana alam yang menelan banyak korban. 

b) Wabah penyakit yang tidak terkendalikan. 

c) Peperangan baik perang saudara, antara bangsa maupun 

revolusi. 

d) Akibat sampingan dari penggunaan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang berupa pencemaran pada berbagai media. 

e) Miniman keras dan rokok tertentu. 

f) Kondisi kesehatan yang rendah, sanitasi yang tidak memadai. 

g) Pendapatan perkapita yang rendah. 

b. Faktor anti mortalitas, yaitu faktor yang mendampingi faktor anti 

mortalitas yang memberi akibat mempercepat pertambahan penduduk.  

1) Faktor anti mortalitas yang bersifat subyektif, meliputi: 

a) Mengakhiri hayat sendri (bunuh diri) atau hayat orang lain itu 

menyalahi kehendak Tuhan, oleh karena itu dilarang baik oleh 

hukum agama maupun hukum negara. 

b) Orang harus berikhtiar dalam dan menegakkan hidup dengan 

sebaik-baiknya. 

2) Faktor anti mortalitas yang bersifat obyektif, meliputi: 

a) Kondisi kesejahteraan yang bertambah baik, yang menyebabkan 

turunnya tinggkat kematian bayi, hilangnya penyakit-penyakit 

rakyat dan lenyaplah wabah-wabah. 
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b) Kondisi keamanan dan ketertiban yang bertambah baik yang 

berhasil mengurangi dengan drastis praktek-praktek 

promortalitas (aborsi, pembunuhan bayi, balas dendam, perang 

suku). 

 

F. Ramalan/Proyeksi/Forecasting 

1. Definisi Peramalan/Proyeksi/Forecasting 

 Indriyo Gitosudarmo dan Mohamad Najmudin (2000:1) berpendapat 

bahwa proyeksi adalah suatu cara atau pendekatan untuk menentukan 

ramalan atau perkiran mengenai sesuatu  di masa yang akan datang. 

Ramalan yaitu memperkiran sesuatu pada waktu – waktu yang akan dating 

berdasrkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah secara ilmiah, 

khususnya menggunakan metode statistika (Sudjana, 1981:238). Menurut 

Subagyo (2002:1), forecasting adalah peramalan (perkiraan) mengenai 

sesuatu yang belum terjadi. 

Proyeksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan data-data 

pada tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan untuk meramalkan 

pada tahun berikutnya. 

Kesuksesan melakukan Forecasting dipengaruhi 4 aspek, yaitu 

karakteristik data, jangka waktu, biaya dan tingkat akurasi yang 

diinginkan. Karena adanya pengaruh faktor waktu tersebut, kita 

dihadapkan dengan ketidakpastian yang nantinya akan terdapat faktor 
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akursi yang harus diperhitungkan. Dalam membuat ramalan 

diupayakan dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian tersebut. 

2. Tujuan Peramalan/Proyeksi/Forecasting 

Forecasting bertujuan untuk mendapatkan Forecast yang 

meminimumkan kesalahan meramalkan (Forecast error) yang 

biasanya diukur dengan mean square error (MSE), mean absolute 

error (MAE) (Pangestu Subagyo 2002:1). 

3. Hubungan Peramalan/Proyeksi/Forecasting dengan rencana 

(planning) 

Terdapat perbedaan antara forecasting dengan rencana. 

Forecasting adalah perkiraan apa yang akan terjadi pada waktu yang 

akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan 

dilakukan pada waktu yang akan datang (Pangestu Subagyo 2002:3). 

 

G.  Forecasting dengan Metode Smoothing 

   Smoothing adalah mengambil rata–rata dari nilai–nilai pada beberapa 

tahun untuk menaksir nilai pada suatu tahun. Smoothing ini dilakukan antara lain 

dengan cara moving averages atau exponential smoothing (Pangestu Subagyo, 

200:1). 

1. Moving Averages 

Cara moving averages ini dilakukan dengan mengambil 

sekelompok nilai pengamatan, mencari rata–ratanya, lalu 

menggunakan rata – rata tersebut sebagai ramalan untuk periode 
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berikutnya. Metode Moving averages mudah perhitungannya, tapi 

kelemahannya metode ini memberikan weight yang sama pada setiap 

data (Pangestu Subagyo, 2002:18). Moving averages dibagi menjadi 

single averages dan double moving averages. 

a.  Single moving averages 

Single moving averages cocok digunakan untuk data yang sulit 

diketahui polanya, tidak ada trend naik, tidak ada trend turun maupun 

menyebar (tidak teratur). Perhitungannya menggunakan rumus sebagai 

berikut. 
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dimana, St+1 = Forecast untuk period eke t+1 

  Xt   = Data pada periode t 

    n  = Jangka waktu moving averages  

b.  Double  moving averages  

Double  moving averages cocok digunakan untuk data yang 

polanya cenderung naik. Perhitungannya menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

( )mbaF ttmt +=+  

m adalah jangka waktu maju kedepan, yaitu untuk beberapa 

periode yang akan datang forecast dilakukan. at  dan bt  adalah nilai 

yang telah dihitung sesuai dengan rumus sebagai berikut. 
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Xt  adalah data pada periode t 

St-1 adalah forecast untuk periode ke t+1 

V adalah jangka waktu moving averages 

2. Exponential smoothing 

Metode Exponential smoothing merupakan pengembangan dari 

metode moving avarage, yang digunakan untuk mengatasi kelemahan 

dari metode moving average (Pangestu Subagyo,2002:18). 

Metode exponential smoothing dibagi menjadi tiga yaitu single 

exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple 

exponential smoothing. 

a. Single exponential smoothing 

Metode exponential smooting lebih cocok digunakan untuk 

meramal data yang fluktuasinya secara random (tidak teratur). 

Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut: 

( ) ttmt SXSF αα −+=+ ++ 111  

Keterangan: 

St+1 adalah forecast untuk periode t+1 
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Xt  adalah data pada periode t 

St  adalah forecast berdasarkan data pada periode t 

=α 0,1; 0,6 ; dan 0,9 

Forecast periode pertama belum bias ditentukan, sedangkan 

forecast periode kedua (F2) ditentukan sebesar periode pertama. 

b.   Double exponential smoothing                                                                                      

Metode double exponential smoothing lebih cocok digunakan 

untuk meramalkan data yang mengalami trend kenaikan. 

Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ft+m= at + bt (m) 

m adalah jangka waktu maju ke depan, yaitu untuk beberapa 

periode yang akan datang forecast dilakukan. 

at  dan bt adalah volume yang telah dihitung sesuai dengan 

rumus sebagai berikut: 

"'2 ttt SSa −=  

)(
1

"'
ttt SSb −

−
=

α
α  

Dimana, '
1

' )1( −−+= ttt SXS αα  

          "
1

'" )1( −−+= ttt SSS αα  

Keterangan:  

'
tS  adalah forecast periode t dengan metode single exponential 

smoothing 

Xt adalah jumlah penduduk tahun t 
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"
tS adalah forecast periode t berdasarkan data dari '

tS  

"
tS  adalah forecast periode t-1 berdasar data dari '

tS  

"
tS  adalah forecast periode t-1 berdasar data dari '

tS  

=α 0,1; 0,6; 0,9 

"'
ttdanSS  ditentukan sebesar data periode pertama (X1). 

 Forecast periode pertama belum bisa ditentukan, 

sedangkan forecast periode kedua (F2) ditentukan sebesar data 

periode pertama (X1).  

c. Triple exponential smoothing 

Metode triple exponential smoothing lebih cocok 

digunakan untuk meramalkan data yang berfluktuasi atau 

mengalami gelombang pasang surut. Perhitungannya menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

( ) ( )22
1 mcmbaF tttmt ++=+  

m adalah jangka waktu maju ke depan, yaitu untuk 

beberapa periode yang akan datang forecast dilakukan. 

at,, bt, , dan ct , adalah volume yang telah dihitung sesuai 

dengan rumus sebagai berikut: 

''' 33 tttt SSSa +−=  

bt  = 
( )

( ) ( ) ( )[ ]''''''
2 3481056

12 ttt SSS ααα
α

α
−+−−−

−
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ct  = 
( )

( )''''''
2

2

2
1 tTt SSS −−
−α
α  

S ( ) '
1

' 1 −−+= ttt SX αα  

S ( ) ''
1

''' 1 −−+= ttt SS αα  

S ( ) '''
1

'''''' 1 −−+= ttt SS αα  

Keterangan: 

S '
t  adalah Forecast periode t dengan metode single exponential 

smoothing 

X t  adalah data tahun t 

S '''
t adalah forecast periode t dengan metode double exponential 

smoothing  

S '''
t adalah forecast periode t berdasarkan  berdasarkan data dari S ''

t  

S '''
1−t adalah forecast periode t-1 berdasar data dari S ''

t  

α = 0,1 ; 0.6 ; dan 0.9 

S '
t , S ''

t  dan S '''
t ditentukan sebesar data periode pertama (X1). 

Forecast periode pertama belum bisa ditentukan, 

sedangkan forecast periode kedua (F2) ditentukan sebesar data 

periode pertama (X1). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan dalam penulisan Tugas akhir ini adalah BPS 

Kabupaten Kudus. Sedangkan materi kegiatan adalah tingkat pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Kudus. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis 

memperoleh data dari kantor BPS Kabupaten Kudus yaitu data jumlah penduduk 

Kabupaten Kudus tahun 1995-2005. 

 

B. Variabel dan Pengambilan Data 

1. Variabel  

  Variabel yang digunakan dalam penyusuan laporan Tugas Akhir 

ini adalah data jumlah penduduk kabupaten Kudus tahun 1995-2005. 

2. Cara Pengambilan Data 

  Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data: 

1). Metode Literatur 

Yaitu metode untuk memperkuat teori - teori yang telah ada yaitu 

dengan membaca buku-buku yang ada. 
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2). Metode Dokumentasi 

Adalah dengan pengambilan data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari pihak-pihak lain dalam bentuk laporan data 

sekunder. Ini penulis peroleh dari kantor BPS Kabupaten Kudus yaitu 

data penduduk tahun 1995-2005. 

3). Metode Analisis Data 

a. Pertumbuhan Geometri 

 ( )nrPoPn += 1  

 Keterangan: 

 Pn = Jumlah penduduk n tahun kemudian. 

 Po = jumlah penduduk permulaan. 

 r    = Tingkat pertumbuhan penduduk setahun. 

 n    = Jangka waktu dalam setahun. 

 (Sembiring, 1985:17) 

b.  Pertumbuhan Eksponensial 

        mPoXePn =  

   Keterangan: 

   E = Bilangan yang besarnya 2,718282 

       (Sembiring, 1985:17) 

c.  Metode double exponential smoothing 

  Ft+m= at + bt (m) 

m adalah jangka waktu maju ke depan, yaitu untuk beberapa 

periode yang akan datang forecast dilakukan. 
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at  dan bt adalah jumlah penduduk yang telah dihitung sesuai 

dengan rumus sebagai berikut: 

"'2 ttt SSa −=  

)(
1

"'
ttt SSb −

−
=

α
α  

Dimana, '
1

' )1( −−+= ttt SXS αα  

          "
1

'" )1( −−+= ttt SSS αα  

Keterangan:  

'
tS  adalah forecast periode t dengan metode single exponential 

smoothing 

Xt adalah jumlah penduduk  tahun t 

"
tS adalah forecast periode t berdasarkan data dari '

tS  

"
tS  adalah forecast periode t-1 berdasar data dari '

tS  

"
tS  adalah forecast periode t-1 berdasar data dari '

tS  

=α 0,1; 0,6; 0,9 

"'
ttdanSS  ditentukan sebesar data periode pertama (X1). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah data dari BPS Kabupaten Kudus diperoleh, selanjutnya dihitung 

pertumbuhan selama 10 tahun terakhir dari tahun 1995-2005 dengan 

menggunakan perhitungan geometri dan pertumbuhan eksponensial, kemudian 

meramalkan jumlah penduduk tahun 2008 dengan metode double exponential 

smoothing. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tahun
Jumlah 
Penduduk 

    
1995 641622 
1996 651611 
1997 689743 
1998 695602 
1999 700532 
2000 707329 
2001 714444 
2002 719193 
2003 724969 
2004 730754 
2005 736239 

 

Dari data di atas akan dianalisis dan dikaji berdasarkan teori-teori yang 

ada, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan metode untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan penduduk tahun 1995-2005 dengan rumus pertumbuhan 

geometri dan pertumbuhan eksponensial. Adapun prosesnya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Pertumbuhan Geometri  

( )nrPoPn += 1  

736639         = 641622 (1+r)10  

(1+r)             = log 
641622
736639  

( ) 14808875,1log1log 101010 =+ r  

( )
10

059975461,01log 1010 =+ r  

log (1+r)        = 0,0059975461 

1+r                 = 1,013905657 

r                     = 0,13905656 

r                     = 0,0139 

r                     = 1,3% 

 

2) Pertumbuhan Eksponensial 

mPoXePn =  

736639         = 641622 X 2,71828210  

2,718282
641622
73663910=r   

log 2,718282 10r  = log 1,14808875 

r X 10 X 0,434294509 = 0,059975461 

r X 10    = 0,138098694 

r = 0,138098694 

r = 0,138 
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r = 1,3%  

Meramalkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2008, dalam 

hal ini adalah metode Smoothing. Adapun proses peramalannya adalah sebagai 

berikut. 

1) Membuat Scatter Diagram 

Untuk melihat pola data jumlah penduduk Kabupaten Kudus 

dilakukan dengan menggambarkan  suatu diagram yang dinamakan 

dengan Scatter Diagram. Scatter Diagram dibuat dengan menggunakan 

Program Microsoft Excel. Bentuk diagramnya sebagai berikut. 

Grafik1. Scatter Diagram Jumlah 
Penduduk
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Pada Scatter Diagram di atas, terlihat bahwa data mengalami 

kenaikan  setiap tahunnya. 

2) Menentukan Metode Smoothing yang Sesuai  

Dari Scatter Diagram memperlihatkan bahwa data berfluktuasi, 

sehingga metode yang digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk 

2008 Kabupaten Kudus adalah metode Double Exponential Smoothing.  
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3) Meramalkan Jumlah Penduduk Tahun 2008 Kabupaten Kudus  

Adapun proses peramalannya adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan Besarnya α  

Dalam penelitian ini akan dipilih α = 0,1 ; 0,6 ; 0,9. 

Kemudian dicari nilai α  yang bisa meminimumkan kesalahan 

meramal. 

2. Menghitung Smoothing Pertama ( '
tS )  

Besarnyai smoothing tahun pertama ( '
1S ), ditentukan 

sebesar Jumlah penduduk tahun pertama yaitu 641622. Kemudian 

dengan α = 0,1; 0,6; 0,9 diperoleh untuk smoothing tahun kedua 

dengan Xt = 651611 adalah sebagai berikut.  

a) Untukα = 0,1 maka 

1,0'
2 =S  (641622) + (1-0,1) 641622 

      = 641622 

Untukα = 0,6 maka  

6.0'
2 =S (641622) + (1-0,6) 641622 

      = 641622 

b) Untukα = 0,9 maka  

9.0'
2 =S (641622) + (1-0,9) 641622 

      = 641622 

Setelah dilakukan perhitungan secara berangkai diperoleh nilai '
tS  

yang dapat dilihat dalam lampiran 3, tabel 4. 
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3. Menghitung Smoothing Kedua ( ''
tS ) 

Besarnya smoothing tahun pertama ( ''
1S ), ditentukan jumlah 

penduduk Kabupaten Kudus pertama yaitu 641622. Kemudian 

dengan α = 0,1; 0,6; 0,9 diperoleh untuk smoothing tahun kedua 

adalah sebagai berikut.  

a) Untukα = 0,1 maka 

''
tS = 0,1(651611) + (1-0,1)641622 = 642621  

 
b) Untukα = 0,6 maka  

''
tS = 0,6(651611) + (1-0,6) 641622 = 647615  

 

c) Untukα = 0,9 maka  

''
tS = 0,9(651611) + (1-0,9) 641622= 647615  

 

Setelah dilakukan perhitungan secara berangkai diperoleh 

nilai ''
tS yang dapat dilihat dalam lampiran 6, tabel 7. 

 

4. Menghitung at 

Besarnya at tahun pertama ditentukan jumlah penduduk 

Kabupaten Kudus tahun pertama yaitu 651611. Kemudian dengan 

α = 0,1; 0,6; 0,9 diperoleh nilai at tahun kedua adalah sebagai 

berikut.  

a) Untukα = 0,1 maka 

at = 2(641622 – 641622)  
                  = 641622 
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b) Untukα = 0,6 maka  

at  = 2(641622 – 641622) 
= 641622 

 
c) Untukα = 0,9 maka  

at  = 2(641622 – 641622) 
= 641622 
 

Setelah dilakukan perhitungan secara berangkai diperoleh 

nilai at yang dapat dilihat dalam lampiran 3, tabel 5. 

 

5. Menghitung bt 

Besarnya bt tahun pertama belum bisa ditentukan. 

Kemudian dengan α = 0,1; 0,6; 0,9 diperoleh nilai bt tahun kedua 

adalah sebagai berikut.  

a) Untukα = 0,1 maka 

bt = ( )641722642621
1.01

1.0
−

−
 

    = 100 

b) Untukα = 0,6 maka  

bt  = ( )645218647615
6.01

6.0
−

−
 

       = 3596 

    Untukα = 0,9 maka  

bt  = ( )647015647615
9.01

9.0
−

−
 

       = 5394 
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Setelah dilakukan perhitungan secara berangkai diperoleh 

nilai bt yang dapat dilihat dalam lampiran 3, tabel 6. 

6. Menghitung Forecast Jumlah Penduduk tahun 2008 (Ft + m) 

Jangka waktu forecast tahun ke depan (m) adalah tiga tahun, sehingga  

forecast pertama berada pada tahun 1995 yaitu  sebesar 641622 

. Kemudian dengan α = 0,1; 0,6; 0,9 diperoleh forecast tahun 

berikutnya (F1999) adalah sebagai berikut.  

a) Untukα = 0,1 maka 

F3 + m = 701284 + 517(3) 

 = 643820 

b) Untukα = 0,6 maka  

F3 + m = 700681 + 3181(3) 

 = 66801 

c) Untukα = 0,9 maka  

F3 + m = 760541 + 4521(3) 

= 675784 

Setelah dilakukan perhitungan secara berangkai diperoleh 

nilai Ft + m yang dapat dilihat dalam lampiran 4, tabel 8. 

4) Menghitung Forecast Error 

Jangka waktu forecast tahun ke depan (m) adalah dua tahun, 

sehingga besarnya error pertama berada pada tahun 1998. Dengan 

menggunakan rumus error = Xt – Ft diperoleh error pertama adalah 

sebagai berikut. 
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a) Untukα = 0,1 maka 

Error = 689743 – 641622 

 = 48121 
b) Untukα = 0,6 maka  

Error = = 689743 – 641622 

 = 48121 

c) Untukα = 0,9 maka  

Error = 689743 – 641622 

 = 48121 

Besarnya absolute error pertama berada pada tahun 1998. 

Kemudian dengan menggunakan rumus absolute error = 

tt FX − diperoleh absolute error pertama adalah sebagai berikut. 

a) Untukα = 0,1 maka 

Absolute Error = |689743 – 641622| = 48121 

b) Untukα = 0,6 maka  

Absolute Error = |689743 – 641622| = 48121 

Untukα = 0,9 maka  

Absolute Error = |689743 – 641622| = 48121 

Besarnya square error pertama berada pada tahun 1998. 

Dengan menggunakan rumus square error = (Xt – Ft)2 diperoleh 

square error pertama adalah sebagai berikut. 

a) Untukα = 0,1 maka 

Square Error = (48121)2 = 2315630641 
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b) Untukα = 0,6 maka  

Square Error = (48121)2 = 2315630641 
 

c) Untukα = 0,9 maka  

Square Error = (48121)2 = 2315630641 
 

Setelah dilakukan perhitungan secara berangkai diperoleh nilai 

square error yang dapat dilihat dalam lampiran 2, tabel 2. 

Untuk menghitung forecast error (kesalahan meramal) 

digunakan rumus Mean Absolute Error (MAE) atau Mean Square 

Error (MSE), hasilnya sebagai berikut. 

Forecast Error jumlah penduduk 

  α =0,1 α =0,6 α =0,9 
MAE 16,221.97 11,503.23 14,895.55 
MSE 510,001,303.95 341,199,012.46 864,751,120.07 

 

Hasil perhitungan MAE dan MSE di atas dapat dilihat pada 

lampiran 6 tebel 3. 

Perhitungan forecast error secara lebih terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 3, tabel 14 (untuk alpha 0,1); lampiran 4, tabel 5 (untuk 

alpha 0,6); dan lampiran 5, tabel 6 (untuk alpha 0,9). 

 

B. Pembahasan 

1. Pembahasan Perhitungan Geometri dan Pertumbuhan Exponensial 

   Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

geometri dan pertumbuhan eksponensial didapatkan hasil yang sama yaitu 
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1.3%. Dari data regristrasi selama 10 tahun terakhir, rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk pertahun selama tahun 1995 sampai tahun 2005 

tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

Jawa Tengah. Dengan demikian diperlukan usaha yang lebih keras untuk 

mengendalikan jumlah penduduk.  

   Dengan mengetahui tinggi pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Kudus, maka dapat diambil langkah-langkah untuk mengurangi laju 

pertumbuhan penduduk dengan cara: 

1. Keluarga Berencana (KB) 

  Keluarga Berencana mencakup upaya dan iktiar untuk memberikan 

jaminan kesehatan, baik untuk anak atau ibu, jaminan pendidikanbagi 

anak untuk bekal kehidupannya kelak didalam masyarakat, jaminan untuk 

pemenuhan kesejahterqaan dan kemakmuran keluarga, lahir maupun 

batin. 

  Sesungguhnya Keluarga Berencana itu mencakup suatu wilayah 

arti luas, yaitu masalah fisik, mental, sosial, dan rohani. Predikat Keluarga 

Berencana tidak boleh dibatasi dalam arti merencanakan atau malah 

mencegah kelahiran. Keluarga Berencana mengandung suatu gagasan 

yang luas sebagai pembinaan Keluarga Sejahtera. 

2. Pendidikan Kependudukan 

  Dalam Pendidikan Kependudukan itu, pada dasarnya ditanamkan 

pengertian yang luas tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk 

dengan mutu kehidupan yang layak. Pendidikan Kependudukan ditujukan 
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pada pengertian dan kesadaran pada anak-anak didik tentang faktor-faktor 

yang menyebabkan pertambahan penduduk yang cepat dan akibat-akibat 

serta tantangan-tantangan yang ditimbulkan. Diharapkan dengan 

Pendidikan Kependudukan para anak didik kelak bila telah menginjak 

dewas atau malah ketika menjadi orang tua akan menyadar sepenuhnya 

tanggungjawab atas kelurga dan keturunannya. Dan berupaya membina 

suatu keluarga yang serasi antara besar kecilnya keluarga dengan 

memerlukn cinta kasih, rawatan, asuhan dan didikan yang sungguh-

sumgguh dan sepenuh hati. 

  Keberhasilan Pendidikan Kependudukan akan membawa 

perubahan nilai-nilai sosial budaya tentang keluarga yang bersifat asasi. 

Hal ini disebabkan karena anak didik yang kelak akan menjadi warga 

mesyarakat dibina agar mempunyai sikap rasional dalammenghadapi 

tantangan-tantangan dari lingkungan hidup, mempunyai pengertian 

tentang sebab dan akibat dari pertambahan penduduk yang tak 

terkendalikan. Mempunyai kesadaran bahwa besar kecilnya kelurga bisa 

diatur,direncanakan, bukan semata-mata harus diserahkan pada nasib dan 

mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membina kesejahteran 

kelurga sebagai landasan bagi kesejahteraan masyarkat dan bangsa. 

  Pendidikan kependudukan diarahkan pada dua kegiatan yaitu 

kegiatan pendidikan melalui persekolahan dan kegiatan pendidikan 

program luar sekolah. 
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  Program pendidikan melalui persekolahan akan diintrodusir 

dengan dengan integratif approach dimana materi Pendidikan 

kependudukan dimasukkan kedalam mata pelajaran tertentu yang 

mempunyai hubungan erat dengan materi Pendidikan Kependudukan. 

  Kegiatan Pendidikan Kependudukan untuk program luar sekolah 

perlu diintegrasikan dengan kegiatan pendidikan luar sekolah yang 

dilaksanakan oleh berbagai departemen maupun lembaga-lembaga non 

departemen serta kalangan masyarakat sendiri. 

  Sasaran Pendidikan Kependudukan untuk program luar sekolah 

dapat dikategorikan sesuai dengan kategori atau pembagian berdasarkan 

sasaran program persekolahan misalnya: 

a. Sasaran usia sekolah yang tidak sekolah. 

b. Sasaran drop-out Sekolah Dasar. 

c. Sasaran drop-out Sekolah Menengah Pertama dan sederajat. 

d. Sasaran drop-out Sekolah Menengah Atas dan sederajat. 

e. Sasaran drop-out Perguruan Tinggi. 

f. Dan masyarakat lainnya diluar kategori dari yang telah dikemukan 

diatas 

  Adapun metode atau media yang dapat dipergunakan untuk 

menyampaiknya Pendidikan Kependudukan program luar sekolah kepada 

sasaran (masyarakat) antara lain: 
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 Cara-cara mengatasi masalah penduduk yang berkaitan dengan 

persediaan bahan makanan, maka cara mengatasinya juga berkaitan 

dengan cara-cara peningkatan bahan makanan, antara lain: 

a. Mencari daerah pertanian baru 

b. Meningkatan hasil pertanian 

c. Pengawasan penduduk 

d. Menciptakan jenis makanan baru 

e. Kerja sama menyeluruh 

2. Pembahasan Peramalan Jumlah Penduduk tahun 2008 Kabupaten 

Kudus 

   Dari grafik 1 memperlihatkan bahwa data mengalami trend 

kenaikan, sehingga metode yang digunakan untuk meramalkan jumlah 

penduduk Kabupaten Kudus tahun 2008 adalah metode Double 

Exponential Smoothing. Dari perhitungan nilai Mean Absolute Error 

(MAE) dan Mean Square Error (MSE) ternyata nilai alpha yang dapat 

meminimumkan kesalahan meramal adalah α = 0,1. jadi karena tujuan 

peramalan adalah meminimumkan kesalahan meramal, maka nilai alpha 

(α ) yang dipilih untuk Forecast jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada 

tahun 2008 adalah 746376. Hasil ramalan ini dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk pemerintah dalam menentukan pembangunan dan 

peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Kudus 2008. terlihat bahwa 

hasil ramalan tahun 2008 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Karena mengalami kenaikan, maka pendapatan daerah 
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juga akan naik, sehingga pemerintah lebih dapat mengembangkan rencana 

kegiatan untuk tahun 2008.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Setelah menggunakan rumus geometri dan eksponential didapatkan bahwa 

rata-rata pertumbuhan selama 10 tahun terakhir setiap tahunnya adalah 

1,3%. 

2. Diperoleh ramalan jumlah penduduk tahun 2008  adalah 746376 jiwa. 

3. Dalam kontes pembangunan, penduduk merupakan sasaran sekaligus 

pelaksana pembangunan. Pembangunan nasional dititikberatkan pada 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang didasari 

kesadaran bahwa jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban 

pembangunan jika kualitasnya tidak cukup baik, apalagi jika 

penyebarannya tidak merata, dan komposisinya secara sosial dan budaya 

sangat beragam. 

 

B. Saran 

1. Sebelum mengambil tindakan atau menentukan rencana, hendaknya 

pemerintah mengetahui apa yang akan terjadi pada pemerintahan di masa 

yang akan datang, dalam hal ini keadaan jumlah penduduk Kabupaten 

Kudus. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peramalan untuk melihat 

keadaan dimasa yang akan datang. Selain itu pemerintah juga diharapkan 
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untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Kudus.Melihat hasil ramalan 

pada tahun 2008, maka disarankan kepada pemerintah untuk lebih dapat 

menentukan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia 

Kabupaten Kudus 2008. 

2. Supaya berhati-hati dalam menentukan metode peramalan yang paling 

baik untuk meramalkan keadaan dimasa yang akan datang. 
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Lampiran 1 

                                   Tabel 1. Jumlah Penduduk tahun 2005-2005 

Tahun
Jumlah 
Penduduk 

    
1995 641622 
1996 651611 
1997 689743 
1998 695602 
1999 700532 
2000 707329 
2001 714444 
2002 719193 
2003 724969 
2004 730754 
2005 736239 
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Lampiran 2 

Tabel 2 

Tahun Jumlah 
Penduduk 

Square Error 
α =0,1 α = 0,6 α =0,9 

1995 641622 - - - 
1996 651611 - - - 
1997 689743 - - - 
1998 695602 615,726,655.55 1,444,969,922.82 7,959,737,325.37
1999 700532 1,003,783,340.85 1,157,118,190.27 397,035,114.55
2000 707329 18,616,463.50 8,378,246.03 45,888,701.77
2001 714444 50,300,151.91 12,087,025.69 114,792,795.94
2002 719193 8,749,409.04 60,499,772.99 206,567,606.45
2003 724969 3,225,687.84 23,564,034.32 59,425,289.09
2004 730754 26,639,637.05 13,749,560.64 90,680,672.57
2005 736239 14,131,735.01 24,207,187.21 102,657,018.72

Jumlah  1,727,041,345.74  2,720,366,752.76 8,874,127,505.74
Nilai Square Error dengan α = 0,1 ; 0,6 ; 0,9 

 

 

 

 

Tabel 3 

 Forecast Error Jumlah Penduduk 

  α =0,1 α =0,6 α =0,9 
MAE 16,221.97 11,503.23 14,895.55 
MSE 510,001,303.95 341,199,012.46 864,751,120.07 
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Lampiran 3 

Tabel 4 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk forecast(t+1) error absolut error (error)^2 
1995 641622   - - - 
1996 651611   - - - 
1997 689743  - - - 
1998 695602 641622 51,782.42 51,782.42 2,681,419,021.06
1999 700532 643820 29,743.84 29,743.84 884,696,017.95
2000 707329 670788 -24,885.54 24,885.54 619,290,101.09
2001 714444 732215 11,429.68 11,429.68 130,637,584.90
2002 719193 703014 11,841.26 11,841.26 140,215,438.39
2003 724969 707352 8,733.94 8,733.94 76,281,707.92
2004 730754 716235 7,581.02 7,581.02 57,471,864.24
2005 736239 723173 10,646.36 10,646.36 113,344,981.25
2006   725593       
2007  732480    
2008  738209   

jumlah 145,997.70 4,590,011,735.55
rata-rata 16,221.97 510,001,303.95

Nilai Forecast Error untuk α = 0,1  
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Lampiran 4 

Tahun Jumlah 
Penduduk 

Forecast
(t+1) error absolut 

error (error)^2 

1995 641622   - - - 
1996 651611   - - - 
1997 689743  - - - 
1998 695602 641622 34,801.12 34,801.12 1,211,117,953.25
1999 700532 660801 -33,082.76 33,082.76 1,094,469,009.22
2000 707329 733615 -27,219.44 27,219.44 740,897,913.91
2001 714444 734548 4,220.48 4,220.48 17,812,451.43
2002 719193 710224 1,272.36 1,272.36 1,618,899.97
2003 724969 717921 -2,002.16 2,002.16 4,008,644.67
2004 730754 726971 930.72 930.72 866,239.72
2005 736239 729823 1,776.96 1,776.96 3,157,586.84
2006   734462       
2007  741159    
2008  746376  

jumlah 103,529.04 3,070,791,112.17
rata-rata 11,503.23 341,199,012.46

Tabel 5 

Nilai Forecast Error untuk α = 0,6 
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Lampiran 5 

Tahun Jumlah 
Penduduk 

Forecast
(t+1) error absolut error (error)^2 

1995 641622   - - - 
1996 651611   - - - 
1997 689743  - - - 
1998 695602 641622 19,817.62 19,817.62 392,738,062.46
1999 700532 675784 -84,287.36 84,287.36 7,104,359,055.77
2000 707329 784819 -13,128.74 13,128.74 172,363,813.99
2001 714444 720458 340.88 340.88 116,199.17
2002 719193 714103 -5,965.14 5,965.14 35,582,895.22
2003 724969 725158 -8,596.46 8,596.46 73,899,124.53
2004 730754 733565 -1,923.78 1,923.78 3,700,929.49
2005 736239 732678 -4,037.64 4,037.64 16,302,536.77
2006   740277 - - - 
2007  746371 - - - 
2008  751133  

jumlah 134,059.98 7,782,760,080.64
rata-rata 14,895.55 864,751,120.07

Tabel 6 

Nilai Forecast Error untuk α = 0,9 
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Lampiran 6 
Tabel 7 

Forecasting Jumlah penduduk tahun 2008 Kabupaten Kudus 

dengan Metode Double Exponential Smoothing(0.1) 

 

Tahun 
Jumlah 

 Penduduk 
single  

exponential  
Doubel  
exponential  Nilai a nilai b Forecast st + m =  

    smoothing smoothing     at + btm (m = 3) 
1995 641622 641622 641622 641622     
1996 651611 642621  641722 643520 100   
1997 689743 655424  643901 666947 1280   
1998 695602 690329  658915 721743 3490 643820 
1999 700532 696095  690906 701284 577 670788 
2000 707329 701212  696607 705817 512 732215 
2001 714444 708041  701895 714186 683 703014 
2002 719193 714919  708728 721109 688 707352 
2003 724969 719771  715404 724137 485 716235 
2004 730754 725548  720348 730747 578 723173 
2005 736239 731303  726123 736482 576 725593 

      732480 
      738209 
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Lampiran 7 
Tabel 8 

Forecasting Jumlah penduduk tahun 2008 Kabupaten Kudus    

dengan Metode Double Exponential Smoothing(0.6) 
 

Tahun 
Jumlah  

Penduduk 
single  

exponential  
Doubel  
exponential  Nilai a nilai b Forecast st + m =  

    smoothing smoothing     at + btm(m = 1) 
1995 641622 641622 641622 641622     
1996 651611 647615  645218 650013 3596   
1997 689743 674490  663740 685240 16125   
1998 695602 693258  685751 700766 11261 660801 
1999 700532 698560  696439 700681 3181 733615 
2000 707329 704610  702190 707030 3630 734548 
2001 714444 711598  708803 714393 4193 710224 
2002 719193 717293  715015 719572 3417 717921 
2003 724969 722659  720513 724805 3219 726971 
2004 730754 728440  726127 730753 3469 729823 
2005 736239 734045  731803 736287 3363 734462 

      741159 
      746376 
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Lampiran 8 
Tabel 9 

Forecasting Jumlah penduduk tahun 2008 Kabupaten Kudus 

dengan Metode Double Exponential Smoothing(0.9) 
 

Tahun 
Jumlah  

Penduduk 
single  

exponential  
Doubel  
exponential  Nilai a nilai b 

Forecast  
st + m =  

    smoothing smoothing     at + btm(m = 1) 
1995 641622 641622 641622 641622     
1996 651611 647615  647016 648215 5394   
1997 689743 685930  682098 689761 34483   
1998 695602 695016  694107 695925 8178 664397 
1999 700532 700039  699537 700541 4521 793210 
2000 707329 706649  705988 707310 5949 720458 
2001 714444 713733  713024 714441 6375 714103 
2002 719193 718718  718220 719217 4487 725158 
2003 724969 724391  723824 724959 5106 733565 
2004 730754 730176  729597 730754 5206 732678 
2005 736239 735691  735139 736242 4964 740277 

      746371 
      751133 

 
 
 
 


