
 

 
HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN PENDUDUK, 

KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 

TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA 

SEMARANG TAHUN 2001-2008 
 

 

              SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh : 

Diah Ayu Hardini 
NIM. 7450406009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 



 

ii 

SARI 
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Pertumbuhan penduduk, kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi 
memiliki korelasi terhadap kualitas lingkungan. Tujuan dari skripsi ini adalah 
untuk menganalisis besarnya hubungan antara pertumbuhan penduduk, tingkat 
kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas lingkungan  di Kota 
Semarang tahun 2001-2008. Karena lingkungan yang berkualitas baik merupakan 
pendukung terwujudnya kesejahteraan untuk masyarakat secara umum. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode Wawancara dan Dokumentasi. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 
dan analisis deskriptif..  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan  antara pertumbuhan 
penduduk terhadap kualitas lingkungan menunjukkan angka 0,2913 Dimana 
pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase. 
Untuk hubungan antara kemiskinan terhadap kualitas lingungan  dengan koefisien 
sebesar 0,441. Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 
orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak 
dengan menggunakan satuan orang. Sedangkan koefisien korelasi antara 
pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas lingkungan adalah sebesar 0,815. 
Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur menggunakan Produk 
DOmestik Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2000 yang dinyatakan 
dalam persentase. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi memiliki 
hubungan yang paling kuat dengan kualitas lingkungan diantara variabel lain. 
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah segala upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dapat sejalan dengan 
upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar dapat tercipta 
pembangunan berkelanjutan di kota Semarang ini. 

 

 

 


