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RINGKASAN 

 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk. 

Adakalanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membutuhkan penduduk 

yang banyak dan berkualitas, sebaliknya untuk mensejahterakan penduduk 

membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 

penduduk di Jawa Tengah tahun 2011. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun 

untuk menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan 

pertumbuhan penduduk digunakan metode chi square, sementara untuk 

menganalisis seberapa kuat keterkaitan tersebut dipakai korelasi chi square. 

Hasil analisis data menunjukan dari 35 kabupaten atau kota di Jawa 

Tengah menunjukkan pengelompokan pertumbuhan penduduk diperoleh hasil 

yaitu daerah dengan pertumbuhan penduduk rendah sebanyak 6 kabupaten atau 

kota (17%), Daerah dengan pertumbuhan penduduk sedang sebanyak 22 

kabupaten atau kota (62,9%), daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi 

sebanyak 7 kabupaten atau kota dengan (20%). Berdasarkan klasifikasi 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), diperoleh hasil yaitu  

daerah dengan PDRB rendah sebanyak 9 kabupaten atau kota ( 25,7%), daerah 

dengan PDRB sedang sebanyak 11 kabupaten atau kota ( 31,4%), daerah dengan 

PDRB tinggi sebanyak 15 kabupaten atau kota dengan ( 42,9% ). 

Crostab Pertumbuhan Penduduk dengan PDRB, terbagi menjadi 

sembilan yaitu pertumbuhan penduduk rendah, PDRB rendah sebanyak 5 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk rendah, PDRB sedang sebanyak 0 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk rendah, PDRB tinggi sebanyak 1 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk sedang, PDRB rendah sebanyak 4 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk sedang, PDRB sedang sebanyak 8 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk sedang, PDRB tinggi sebanyak 10 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB rendah sebanyak 0 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB sedang sebanyak 3 

kabupaten atau kota, pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB tinggi sebanyak 4 

kabupaten atau kota. 

Hasil analisis Chi-Square diperoleh nilai  sebesar 13.707 dan nilai  

sebesar 9.49. Nilai  >  maka  dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara 

PDRB dan jumlah penduduk. Hasil analisis korelasi Chi-Square diperoleh nilai 

sebesar 0.537, mengindikasikan adanya keterkaitan yang cukup kuat antara PDRB 

dan jumlah penduduk. 
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SUMMARY 

 

 

 

Economic growth is closely related to population growth. Sometimes high 

economic growth requires a population that is a lot of quality, contrary to the 

welfare of the population in need of high economic growth. The purpose of this 

study was to determine the relationship between economic growth and population 

growth in Central Java in 2011. 

The data used in this research is secondary data. As to analyze the 

relationship between economic growth and population growth used chi square 

method, while to analyze how strong the relationship is used chi square 

correlation. 

The results of data analysis showed from 35 county or city in Central Java 

shows a breakdown of population growth in the area of the obtained results with 

low population growth as much as 6 districts or cities (17 %), with a regional 

population growth being as much as 22 counties or cities (62.9 %), areas with 

high population growth as much as 7 districts or cities with (20 %). Based on the 

classification of Gross Regional Domestic Product Growth ( GDP ) , the result is 

an area with a low GDP by 9 counties or cities ( 25.7 % ) , regions with GDP 

being as much as 11 counties or cities ( 31.4 % ) , regions with high GDP as many 

as 15 districts or cities with ( 42.9 % ) . 

Crosstab Population Growth in GDP , which is divided into nine low 

population growth , low GDP by 5 counties or cities , low population growth , 

GDP being counted 0 county or city , low population growth , high GDP by 1 

county or city , population growth medium , lower GDP by 4 districts or cities , 

population growth medium , medium GDP by 8 districts or cities , population 

growth medium , high GDP by 10 counties or cities , high population growth , low 

GDP as much as 0 county or city , high population growth , GDP being as many 

as three counties or cities , high population growth , high GDP by 4 county or city  

Chi-square analysis results obtained value 
 
of 13 707 and a value   of 

9:49. Value  >  it can be concluded that there is a correlation between GDP 

and population. Results of correlation analysis Chi - Square obtained a value of 

0537, indicating a fairly strong relationship between GDP and population. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh pada masa lalu 

ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam arti yang seluas-

luasnya. Kemajuan dalam kegiatan perekonomian pada masa lalu telah berhasil 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun. Namun keberhasilan 

tersebut tidak berlangsung lama, hal ini terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia yang terjadi pada tahun 1997. 

Resesi akbar yang berlangsung sejak tahun 2007 serta tetap tersisa 

hingga saat ini bikin banyak negara mengalami kemunduran perekonomiannya. 

Banyak pemain besar perekonomian dunia terkena imbasnya, perkembangan 

ekonomi mereka melambat. Resesi ini juga meruntuhkan banyak institusi finansial 

besar di beragam negara, bank-bank terpaksa menggelontorkan dana talangan ( 

bailout ) serta merosotnya pasar saham. Beberapa negara mengalami peningkatan 

jumlah pengangguran dan daya beli masyarakat turun akibat dari merosotnya 

berbagai macam sektor usaha perekonomian. Negara adidaya Amerika Serikat dan 

China juga mengalami imbas dari turunnya perekonomian di negara tersebut. 

Negara–negara Eropa wajib berjuang menutupi utang mereka, memberlakukan 

pengetatan biaya yang berujung pada kesengsaraan rakyat dan terjadi kerusuhan 

di mana-mana. Akan tetapi, ditengah carut marut ekonomi global, ada lebih dari 

satu negara yang stabil, apalagi meningkat perekonomiannya. Jurnal ekonomi 

politik Amerika Serikat, foreign policy, pada saat itu  merangkum tujuh negara 

yang selamat dari krisis tahun 2007, satu diantaranya tercatat adalah negara 

Indonesia. 



2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk di Jawa Tengah tahun 2011. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan dalam teori-teori klasik dan 

teori-teori modern yaitu ( Boediono,2009 ) :  

1. Teori – teori Klasik  

Ahli – ahli yang tergolong dalam teori klasik meliputi :  

a. Adam Smith 

Adam Smith lebih terkenal dengan teori nilainya, tetapi di dalam 

bukunya An Inguiry into the Nature and Caused of the Wealth of 

Nation yang sering disebut Wealth of Nation. Aspek utama dari 

pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output ( GDP ) total dan 

pertumbuhan penduduk. 

b. David Ricardo 

David Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah          

( yaitu sumber-sumber alam ) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya 

bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu 

masyarakat. 

 



c. Arthur Lewis 

Model Arthur Lewis terkenal dengan nama model pertumbuhan 

dengan suplai tenaga kerja yang tak terbatas.    

2. Teori - teori Modern 

Ahli – ahli yang tergolong dalam teori modern meliputi : 

a. Joseph Schumpeter 

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan 

ekonomi adalah suatu proses yang di beri nama inovasi. 

b. Harrod-Domar 

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain 

kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan 

efisiensi karena pendidikan dan latihan. 

c. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow 

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap 

pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-

tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat 

lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, 

dan akhirnya tahap konsumsi tinggi. 

2. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

masalah sosial pada umumnya dan masalah ekonomi pada khususnya. 

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk 



dan juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah, negara 

bahkan dunia. 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menganalisis tentang  keterkaitan antara pertumbuhan 

ekonomi dan jumlah penduduk antar daerah di wilayah propinsi jawa tengah. 

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 

penduduk Jawa Tengah, menggunakan data sekunder, yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media 

perantara. 

1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

a. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 

Yaitu jumlah nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

penduduk dalam satu tahun.  

b. Jumlah penduduk  

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau 

berdomisili pada suatu wilayah atau daerah yang tercatat secara sah 

berdasarkan peraturan yang berlaku.  

2. Teknik Analisa Data  

Guna menganalisis ada tidaknya keterkaitan antara PDRB dan jumlah 

penduduk digunakan model Chi-Square. Sementara untuk mengukur seberapa 

kuat keterkaitan antara PDRB dengan jumlah penduduk dianalisis dengan korelasi 

untuk Chi-Square. 

 



a. Kriteria pengujian  

 

  

    HO diterima   HO ditolak 

    

  

HO diterima apabila  <  

Ha diterima apabila   ≥  

b. Perhitungan  

                 =  

 

c. Kesimpulan  

HO diterima jika   <  

HO ditolak jika   ≥  

Guna mengetahui seberapa kuat keterkaitan antara PDRB dan jumlah 

penduduk dianalisa dengan nilai korelasi untuk Chi-Square  

C =  

Keterangan : 

C : Koefisien Korelasi 

 : Hasil uji Chi-Square 

n : Jumlah Sampel 



D. HASIL PENELITIAN 

1. Menentukan  ( ada tidaknya keterkaitan antara PDRB dan jumlah 

penduduk ) dipilih level of signifikan tertentu ( α ), dengan degree of 

freedom ( r -1 ) ( k – 1 ) dan di peroleh  sebesar :  9.49 

2. Kriteria pengujian  

 

 

  

    HO diterima   HO ditolak 

    

  

HO diterima apabila  ≤  

Ha diterima apabila   >  

3. Hasil dari  diperoleh angka : 13.707 

4. Kesimpulan :  

  >   

13.707 > 9.49 berarti Ha diterima maka ada keterkaitan antara PDRB 

dan jumlah penduduk 

5. Guna mengetahui seberapa kuat keterkaitan antara PDRB dan jumlah 

penduduk dianalisa dengan nilai korelasi untuk Chi-square  

C =  

C =  



C  =  0.5304 

 

Berdasarkan hitung korelasi untuk Chi-Square diperoleh nilai 0.5304 atau 

53,04 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara 

PDRB dan jumah penduduk cukup kuat. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

1. Hasil analisis Chi-Square diperoleh nilai  sebesar 13.707 dan nilai  

sebesar 9.49. Nilai  >  maka  dapat disimpulkan bahwa ada 

keterkaitan antara PDRB dan jumlah penduduk. 

2. Hasil analisis korelasi Chi-Square diperoleh nilai sebesar 0.537, 

mengindikasikan adanya keterkaitan yang cukup kuat antara PDRB dan 

jumlah penduduk. 

b. Saran  

Memperhatikan hasil penelitian yang diperoleh, maka diberikan 

saran : 

1. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi supaya meningkatkan lapangan pekerjaan guna mengatasi 

tingkat pengangguran yang ada, sehingga pendapatan masyarakat 

meningkat. 

2. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah khususnya Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) dapat menjaga laju 



pertumbuhan penduduk dan pengendalian jumlah penduduk supaya 

terjadi pemertaan penduduk. 

3. Dikarenakan penelitian ini jauh dari sempurna, maka penulis 

mengharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat lebih 

memperluas variabel yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan 

menggunakan model analisis yang berbeda. 
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