
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

perkembangan teknologi dalam mengolah sumber daya alam yang ada, 

tingkat kehidupan manusia menjadi semakin baik. Hal ini sangat 

mempengaruhi penuruan tingkat mortalitas penduduk. Seperti banyak 

dikemukakan oleh para ahli demografi, bahwa ledakan penduduk yang 

terjadi pada abad-abad terakhir ini terutama karena menurunya tingkat 

kematian dengan cepat, sementara tingkat kelahiran belum dapat dikontrol 

dengan baik. Dengan hannya membutuhkan waktu lebih dari tiga abad 

sejak tahun 1650, jumlah penduduk dunia sudah menjadi sekitar 2.400 juta 

jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun sekitar satu 

persen. 

Bogue (Kammeyer, 1971) memperhitungkan tingkat pertumbuhan 

penduduk dunia setelah tahun 1650 sebagai berikut. Pada periode tahun 

1650-1750 tingkat pertumbuhan penduduk dunia sekitar 0,34 persen per 

tahun, dan pada periode tahun 1900-1920 meningkat menjadi 0,56 persen 

dan pada decade 1950-an meningkat menjadi 1,81 persen, dan pada 

periode tahun 1995-2000 menurun menjadi 1,3 persen (United 

Nation,1998). 
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Jumlah penduduk memegang peran penting dalam pembangunan 

ekonomi. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu 

daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan 

dengan pertumbuhan (income per capita) Negara tersebut, yang secara 

kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. 

(subri,2003:55) 

Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat 

diberdayakan secara optimal. kendati begitu juga bisa menjadi beban jika 

pemberdayaan tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang 

memadai pada wilayah atau daerah bersangkutan. 

Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggi, hendaknya jangan 

dipandang sebagai beban pembangunan bagi suatu daerah. Sehingga 

disamping upaya menurunkan pertumbuhan pendudu, sebaiknya juga 

diikuti dengan mengidentifikasi potensi demografi yang dapat menarik 

para investor untuk melakukan kegiatan produksi, agar mampu menyerap 

tenaga kerja. 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk 

terbesar di dunia, dari perhitungan BPS tahun 2010 jumlah penduduk di 

Indonesia menurut provinsi sejumlah 237.641.362 jiwa. Berdasarkan data 

di CIA World Factbook 2013 Negara Indonesia menjadi Negara penduduk 

terbanya ke-4 didunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika 

Serikat, namun dalam arah sasaran pembangunan Indonesia dan 
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pertumbuhan ekonomi ternyata belum dapat mengimbangi laju penduduk 

ataupun peningkatan populasi penduduk. 

Salah satu masalah yang paling mendasar dalam peningkatan PDB 

dan pembangunan nasional adalah demografi atau faktor kependudukan. 

Menurut Wilson Rajaguk 2001 pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kenaikan Produk 

Domestik Bruto daerah namun disisi lain diperlukan angka pertumbuhan 

penduduk yang tinggi untuk meningkatkan produksi daerah. Dalam nilai 

Universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan 

sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Intinya, dalam menuju 

sasaran pertumbuhan ekonomi suatu Negara terdapat unsur ataupun faktor-

faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu 

pengaruh paling potensial adalah masalah kependudukan ataupun 

demografi khususnya pada Negara berkembang seperti Indonesia.  

Indonesia saat initermasuk dalam kelompok menengah dalam hal 

kualitas pembngunan manusia diantara Negar-negara lainya. Indonesia 

berada pada tingkat 109 dalam IPM diantara 178 Negara yang termasuk 

dalam perhitungan oleh UNDP (United Nation Development) tahun 2008. 

Bila dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, peringkat Indonesia 

berada dibawah Malaysia, Thailand dan Filipina, tetapi masih lebih baik 

dibandingkan Vietnam dan Negara lainnya. 
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Saat ini semua Negara menyadari bahwa penting bagi mereka 

untuk membangun masyarakt yang memiliki kualitas SDM yang baik, 

sehingga masyarakat tersebut tidak hannya menjadi beban yang harus 

ditanggung pemerintah, tetapi juga bisa memiliki kontribusi yang positif 

dalam pembangunan. Disinilah muncul ide dasar pentingnya sebuah 

program untuk membatasi jumlah pendudu yang ada disuatu daerah. Hal 

ini bertujuan agar Negara bisa melaksanakan pembangunan yang 

sustainable dengan membatasi beban kehidupan masyarakat yang 

ditanggung oleh ekonomi, sekaligus berusaha untuk menciptakan 

pembangunan kualitas SDM yang baik bagi masyarakatnya. 

Upaya-upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang 

semakin meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan 

perluasan kesempatan kerja serta lapangna usaha dan penggalakkan 

pembangunan yang terbelakang harus lebih ditingkatkan agar mampu 

memwujudkan kesejahteraan yang semakin adil dan merata.  

Proses pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Timur yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu 

pada Trilogi pembangunan, tidak lepas dari dinamika proses pembangunan 

Nasional. Provinsi Jawa Timur yang mempunyai daerah administrasi 

seluas 46.428.57 km2 atau merupakan 2.5 persen dari luas wilayah 

Indonesia secara keseluruhan.  
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Sebagai daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi (7,23%) diatas rata-rata bila dibandingkan denganpropinsi 

lain. Dan jumlah penduduk yang relative besar dengan jumlah angkatan 

kerja sebesar (18,73%) dari seluruh angkatan kerja di Indonesia.  

Dilevel mikro yaitu ditingkat keluarga, dilema dalam alokasi 

sumber daya juga terjadai ketika keluarga tidak bisa mengontrol jumlah 

anak yang mereka miliki. Jumlah anak yang meliki terlalu 

banyak,sementara sumber daya yang mereka miliki tidak cukup 

melakukan investasi modal manusia bagi semua anak mereka. Sebagai 

akibatnya, anak-anak dikeluarga tersebut tidak memiliki pendidikan dan 

perawatan kesehatan yang cukup. Dengan demikian besar kemungkinan 

bagi anak-anak dari keluarga ini jatuh dalam kemiskinan akibat kurangnya 

produktivias.  

Jumlah penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai 

tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. 

Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-

tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belekang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk  terhadap PDRB di Kabupaten 

Bojonegoro  
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2. Bagaimana pengaruh Luas wilayah terhadap PDRB di Kabupaten 

Bojonegoro. 

C. Batasan masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan dengan “Pengaruh 

Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap PDRB” 

1. Objek penelitian dilakukan pada Kabupaten Bojonegoro pada tahun 

2010-2014 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berbentuk time series tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh berdasrkan informasi yang telah 

tersusun, baik oleh instansi maupun penelitian atau kajian ilmiah yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk 

dan Luas Wilayah (km2) Kab. Bojonegoro. 

D. Tujuan Penelitian  

a. Menganalisa bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PDRB di 

Kabupaten Bojonegoro 

b. Mengetahui apakah luas wilayah berpengaruh terhadap PDRB di 

Kabupaten Bojonegoro. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingnan, yaitu: 

1. Bagi pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memebrikan masukan bagi 

pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

dalam memberikan kebijakan dalam masalah kependudukan terutama 

yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) dan penyerapan tenaga kerja. 

2. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan info 

dan refernsi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan 

untuk melakukan penelitian mengenai masalah demografi dan 

permasalahan kependudukan lain yang diteliti. 

 


