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PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KUALITAS HIDUP 

MASYARAKAT DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN 2013 DAN 2017 

 

Abstrak 

 

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, 

sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan 

berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kependudukan misalnya 

kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Pembahasan mengenai 

kualitas hidup tidaklah mudah, tidak ada suatu pengertian atau definisi kualitas 

hidup yang disepakati secara umum, hal ini disebakan oleh terdapat indikator 

obyektif (Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan) dan indikator subyektif (Relatif) 

dari kualitas hidup. Daerah dengan lingkungan padat penduduk akan sering 

menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan 

dan masalah kecemburuan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

dan menganalisis tingkat kualitas hidup masyarakat Kecamatan Ngemplak tahun 

2013 dan 2017. Serta untuk mengetahui dampak atau pengaruh kepadatan 

penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat Kecamatan Ngemplak tahun 2013 

dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari instansi terkait yaitu 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan yang lainnya. Data–data tersebut kemudian 

dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi 

linier program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecamatan Ngemplak 

pada tahun 2013 dan 2017 memiliki kualitas hidup yang Sedang. Tingkat 

kepadatan penduduk di Kecamatan Ngemplak secara keseluruhan kepadatan 

penduduknya tinggi. Melalui analisis korelasi pearson, diketahui bahwa kepadatan 

penduduk suatu wilayah memiliki hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap 

kualitas hidupnya, yaitu dengan nilai korelasi 0,801 dan 0,69.  

 

Kata Kunci : kepadatan penduduk, kualitas hidup, indikator kualitas hidup 
 

Abstract 

 

Population density is very influential on the quality of life of the community, 

because the high population density will cause many problems related to 

population problems such as poverty, housing, employment and others. The 

discussion on quality of life is not easy, there is no definition or definition of 

quality of life that is generally agreed upon, this is caused by there being objective 

indicators (Education, Health and Work) and subjective indicators (Relative) of 

quality of life. Areas with a densely populated environment will often cause social 

problems such as poverty, low levels of education and other problems of social 

jealousy. This study aims to assess and analyze the level of quality of life of 

Ngemplak District people in 2013 and 2017. As well as to determine the impact or 

influence of population density on the quality of life of Ngemplak District people 

in 2013 and 2017. This study uses secondary data from relevant agencies namely 

the Central Statistics Agency ( BPS) and others. The data is then analyzed with 
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quantitative descriptive analysis using SPSS program linear regression analysis. 

The results showed that Ngemplak District in 2013 and 2017 had a moderate 

quality of life. The overall population density in Ngemplak District is high in 

population density. Through Pearson correlation analysis, it is known that the 

population density of an area has a strong relationship and influence on the quality 

of life, namely with a correlation value of 0.801 and 0.69. 

 

Keywords: population density, quality of life, quality of life indicators 

 

1. PENDAHULUAN 

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran dan sturuktur 

penduduk serta perubahan–perubahannya dan sebab–sebab perubahan tersebut 

yaitu natalitas, mortalitas, migrasi dan mobilitas sosial (Philip M & Dudley 

Duncan, 1959) . Demografi merupakan ilmu yang mempelajari penduduk (suatu 

wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan 

perkembangan dan  perubahannya  (Multilingual Demographic Dictionary, 1982 

(dalam Azwar Suadi.1997). Jumlah penduduk  dan pertumbuhan penduduk dapat 

sebagai potensi maupun menjadi beban bagi suatu negara, akan menjadi potensi 

apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang lain Sebaliknya, 

menjadi beban apabila jumlah penduduk dan pertumbuhannya melampaui 

kapasitas wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan 

ledakan penduduk, dan akan  menimbulkan suatu kondisi lingkungan dengan 

kepadatan penduduk tinggi, dikarenakan pertambahan jumlah penduduk tidak 

dibarengi dengan penambahan jumlah luas wilayah ataupun distribusi penduduk 

yang merata di seluruh daerah, maka akan terjadi suatu ledakan penduduk. 

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, 

sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan 

berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kependudukan misalnya 

kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Adanya permasalahan 

yang timbul tersebut akan membawa dampak pada penurunan kualitas hidup 

masyarakat. Sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang begitu cepat akan 

mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan 

alam dan fasilitas kehidupan yang tersedia. Secara umum penduduk yang terlalu 

padat akan memberi tekanan yang besar terhadap lingkungan sejalan dengan 



3 

timbulnya masalah perluasan pemukiman, meningkatnya kebutuhan akan 

pekerjaan, pendidikan, pangan, pelayanan kesehatan dan menurunnya mutu itu 

sendiri. Untuk mengetahui kualitas hidup suatu masayrakat dikembangkan 

indicator dan indeks–indeks tertentu. Indikator obyektif kualiatas hidup 

diantaranya adalah tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, usia harapan hidup, 

status kesehatan, dan tingkat partisipasi sekolah, sedangakan secara subyektif 

seperti kepuasan hidup dan bersifat relatif. 

Tabel 1. Tabel Kepadatan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Ngemplak 

Desa 
Jumlah Penduduk Kepadatan 

Penduduk (jiwa/km2) Laki –Laki Perempuan Jumlah 

Ngargorejo 1758 1892 3650 1,19 

Sobokerto 3039 3120 6159 1,24 

Ngesrep 2946 3126 6072 1,51 

Gagaksipat 3406 3458 6864 1,51 

Donohudan 3373 3316 6689 2,69 

Sawahan 4435 4382 8817 3,32 

Pandeyan 3663 3449 7112 2,77 

Kismoyoso 3304 302 6506 1,72 

Dibal 3308 2998 6036 2,16 

Sindo 2505 2570 5075 1,97 

Manggung 3223 3114 6337 1,5 

Giriroto 2932 2956 5888 2,06 

Jumlah 37622 37583 75205 1,95 

Sumber : BPS Kab.Boyolali Tahun 2018 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi kemudian akan diikuti dengan 

besarnya tingkat kepadatan penduduk, seperti halnya dengan Kecamatan 

Ngemplak selain memiliki pertumbuhan penduduk tinggi Kecamatan Ngemplak 

juga memiliki kepadatan penduduk tinggi pula, meskipun bukan yang paling 

tinggi. Namun hal itu lebih dari cukup untuk menimbulkan permasalahan 

kependudukan di Kecamatan Ngemplak, dimana permasalahan tersebut 

berhubungan dengan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Ngemplak. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder 

deskriptif kuantitatif. Kepadatan  penduduk sebagai variabel pengaruh dan 

Kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Ngemplak, dalam penelitian ini 

diposisikan sebagai variabel terperngaruh, dimana kualitas hidup masyarakat 
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dipengaruhi atau diindikatori oleh beberapa hal yaitu pendidikan masyarakat, 

kesehatan masyarakat dan jenis pekerjaan masyarakat.  

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data tersebut 

diperoleh dari catatan statistik baik dari kantor desa, Kecamatan maupun 

Kabupaten, serta instansi terkait. Data tersebut meliputi karakteristik  fisik dan 

non fisik kecamatan Ngemplak selama kurun waktu lima tahu  dari tahun 2013 

dan tahun 2017. 

 

2.2 Metode Pengolahan Pengolahan Data 

Data sekunder yang didapatkan kemudian diolah, menggunakan analisis statistik 

deskriptif yaitu dengan melakukan scoring atau memberikan  skor 1 sampai 3. 

Skoring dan klasifikasi variabel menggunakan rumus metode klasifikasi yaitu  

Klasifiskasi =  
                                  

 
 

Pada analisis statistik yaitu analisis regresi linier digunakan program 

SPSS untuk menguji hipotesa  yaitu Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap 

kualitas hidup masyarakat di lokasi penelitian  dengan rumus regresi linier sebagai 

berikut :  

 

2.3 Metode  Analisis Data 

Penelitan ini menggunakan metode analisis data statistik regresi linier yaitu antara 

variabel Kepadatan Penduduk dengan variabel Kualitas Hidup. Sebelumnya kedua 

variabel tersebut dilakukan skoring untuk menentukan klas tiap variabel, yang 

kemudian hasilnya adalah persamaan dalam progam SPSS. Melalui persamaan 

tersebut dapat diketahui nilai hubungan dari kedua variabel, dan dilakukan analisis 

dari nilai hubungan tersebut.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tingkat Kualitas Hidup Masyarakat 

3.1.1 Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Ngemplak pada tahun 2013 rata-

rata pendidikan masyarakat Kecamatan Ngemplak tahun 2013 adalah 2,01 atau 

dalam tingkatan Sedang, dengan tingkat pendidikan paling dominan adalah SD ( 

Sekolah Dasar). Desa  Sawahan memiliki rata-rata pendidikan paling tinggi yaitu 

2,7 dan Desa Sindon merupakan wilayah dengan rata–rata pendidikan paling 

rendah di Kecamatan Ngemplak yaitu dengan nilai 1,2.  

Dalam kurun waktu 5 tahun, tingkat pendidikan masyarakat di 

Kecamatan Ngemplak  mengalami perubahan baik peningkatan maupun 

penurunan. Rata-rata tingkat pendidikan di Kecamatan Ngemplak tahun 2017 

adalah 1,94 atau dalam tingkatan Sedang yaitu pada jenjang pendidikan SD – 

SMP. Desa Ngargorejo merupakan Desa dengan rata-rata kelas paling rendah 

yaitu 1, sedangkan Desa yang memiliki rata-rata kelas paling tingi adalah Desa 

Sawahan yaitu 2,8. Desa Sawahan mengalami peningkatan rata-rata kelas sebesar 

0,1 dari tahun 2013. Hampir semua tingkatan atau jenjang pendidikan di Desa 

Sawahan memiliki nilai atau angka yang tinggi, dengan demikian dapata 

dikatakan bahwa status atau kondisi pendidikan di Desa Sawahan cukup baik dan 

kompleks. Secara Perubahan tersebut didasari oleh berubahnya pola pikir dan 

kebutuhan serta kepentingan penduduk. Seperti tuntutan sebagai syarat pekerjaan 

ataupun sebagai upaya peningkatan status pendidikan selain disebabkan oleh 

bertambahnya penduduk pada usia pendidikan tertentu, juga disebabkan oleh 

berubahnya sistem lingkungan, serta pendidikan sudah menjadi suatu kebutuhan 

penting dan utama dalam kehidupan masyarakat serta mengganti status sosial 

melalui jalur pendidikan. Secara keseluruhan, Kecamatan Ngemplak memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 

Kecamatan Ngemplak tentunya akan berdampak pada status sosial masyarakat. 

Karena dimulai dari rendahnya pendidikan penduduknya akan menyebakan 

banyaknya penduduk yang buta huruf, sehingga menghambat penduduk untuk 

mmencari pekerjaan, selanjutnya jika jenis pekerjaan yang didapat dengan upah 
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rendah maka akan menyebabkan rendahnya perekonomian penduduk Kecamatan 

Ngemplak sehingga angka kemiskinan tinggi. Akibatnya akan menyebabkan 

kualitas hidup penduduknya juga menjadi rendah. 

3.1.2 Kesehatan 

Pada penelitian ini status kesehatan pada wilayah penelitian ditinjau melalui 

beberapa aspek yaitu jumlah sarana kesehatan, jumlah tenaga medis, jumlah 

peserta KB,  jumlah Peserta Imunisasi dan jumlah penderita Tuna Rungu, Tubuh, 

Wicara dan Mental. Fasilitas kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat 

Kecamatan Ngemplak tahun 2013 adalah 2,06 atau dalam kelas Sedang. Dimana 

kondisi tersebut di sebabkan oleh banyaknya penduduk dengan cacat tubuh dan 

mental,  kurangnya fasilitas kesehatan dan jumlah peserta KB yang sedikit. Desa 

dengan rata-rata kesehatan paling tinggi adalah Desa Pandeyan, dikarenakan Desa 

tersebut terdapat fasilitas kesehatan yaitu PUSKESMAS Kecamatan Ngemplak, 

sehingga penduduk sekitar dapat dengan mudah mengaksesnya. Meskipun Desa 

Manggung dan Giriroto tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit 

atauapun Puskesmas padat tahun 2013, akan tetapi kedua Desa tersebut bukan 

merupakan Desa dengan rata-rata kesehatan paling rendah. Sedangakan Desa 

yang memiliki kelas paling rendah adalah Desa Ngargorejo, yang disebabkan 

rendah dan sedikitinya peserta KB dan imunisasi. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa status kesehatan masyarakat di Kecamatan Ngemplak pada 

tahun 2013 memiliki kondisi pada taraf rendah.  

Tahun 2017 rata-rata tingkat kesehatan masyarakat Kecamatan Ngemplak 

yaitu sebesar 2,06 atau sedang. Rata-rata tersebut tidak mengalami perubahan atau 

peningkatan dari tahun 2013 atau masih dalam tingkatan yang sama yaitu sedang. 

Desa Sawahan masih merupakan Desa dengan tingkat kesehatan paling tinggi 

yaitu dengan rata-rata kelas 2,75 dan Desa Ngargorejo juga masih merupakan 

wilayah dengan tingkat kesehatan paling rendah di Kecamatan Ngemplak yaitu 

dengan rata-rata kelas 1,5.Meskipun secara keseluruhan rata-rata tingkat 

kesehatan masyarakat Kecamatan Ngemplak tidak mengalami perubahan, akan 

tetapi beberapa faktor tingkat kesehatan masyrakat pada beberapa Desa berubah. 

Seperti bertambah atau berkurangnya fasilitas Kesehatan, menurunnya penduduk 
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dengan cacat tubuh dan mental serta bertambahnya peserta imunisasi. 

Penambahan fasilitas kesehatan tentunya sangat bermanfaat bagi 

masyarakat di Kecamatan Ngemplak, pasalnya semakin mencukupi dan efektif 

suatu fasilitas kesehatan maka masalah kesehatan di wilayah tersebut dapat diatasi 

ataupun terfasilitasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan efek berkelanjutan. 

3.1.3 Pendapatan dan Jenis Pekerjaan 

Dalam hal ini jenis pekerjaan memiliki tingkatan atau kelas, yang dianggap dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dengan layak  ataupun secara cukup bahkan 

kekurangan. Jenis pekerjaan sesuai tingkat dari yang tinggi hingga rendah  yaitu 

Pedagang, Petani (pemilik lahan), Buruh pabrik, Penyedia jasa (supir angkutan 

umum). Sesuai dengan PDBRB daerah sektor-sektor lapangan usaha diatas 

meruapakan pemasukan utama untuk pendapatan Desa. Meskipun di setiap Desa 

selalu memiliki variasi lapangan usaha, namun beberapa sektor lapangan usaha 

diatas merupakan yang paling dominan. Pendapatan Desa umumnya didukung 

oleh beberapa sektor lapangan usaha atau jenis pekerjaan, di Kecamatana 

Ngemplak lapangan usaha yang memberikan pemasukan pendapatan Desa paling 

banyak dan dominan diataranya adalah Pertanian, Perdagangan, Industri 

Pengolahan dan Penyediaan Jasa.  Pada tabel pendapatan dapat dilihat bahwa 

Desa Sobokerto memiliki pendapatan paling besar yaitu Rp. 81.678.369  diantara 

Desa-Desa lain di Kecamatan Ngemplak pada tahun 2013, hal itu dikarenakan 

Sobokerto memiliki sektor lapangan usaha pertanian paling besar di Kecamatan 

Ngemplak, dimana sesuai dengan PDRB daerah sektor pertanian memiliki nilai 

atau angka paling tinggi apabila dibanding dengan sektor lain.  Sedangkan Desa 

dengan pendapatan yang paling rendah adalah Desa Sindon yaitu Rp.15.602.617, 

Desa Sindon hanya didukung oleh tingginya sektor lapangan usaha penyedia jasa 

dan buruh atau industri pengolahan, meskipun kedua sektor tersebut tinggi akan 

tetapi bukan merupakn sektor lapangan usaha yang memili nilaii atau angka tinggi 

sehingga Desa Sindon memiliki pendapatan yang rendah. Kecamatan Ngemplak 

pada tahun 2013 memiliki rata-rata pendapatan desa yaitu Rp. 42.595.185,25 dan  

jenis pekerjaan yaitu 1,94 atau sedang. 
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Pada tahun 2017 Desa Sobokerto juga masih merupakan Desa dengan 

pendapatan paling tinggi yaitu Rp.370.954.546 dan Desa dengan pendapatan 

paling rendah adalah Desa Manggung yaitu Rp. 28.031.509. Kecamatan 

Ngemplak pada tahun 2017 memiliki rata-rata pendapatan desa yaitu Rp. 

185.355.031,4  dan rata-rata jenis pekerjaan yaitu 1,92 atau sedang. 

Perbahan jenis pekerjaan biasanya dikarenakan dorongan dari lingkungan 

maupun tuntunan ekonomi. Akan tetapi untuk keselurahan nilai dari jenis 

pekerjaan masyarakat di Kecamatan Ngemplak masih pada tingkatan yang rendah, 

atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sampai 2017. Tinggi rendahnya 

upah dari suatu pekerjaan merupakan hal penting, karena dari hal tersebut dapat 

dilihat apakah suatu penduduk dapat hidup dengan sejahtera atau sebaliknya. 

Perubahan–perubahan jenis pekerjaan tersebut masih akan terus terjadi seiring 

berubah dan berkembangnya zaman. Kondisi fisik lingkungan yang berubah juga 

dapat menjadi dasar berganti atau berubahnya jenis pekerjaan suatu masyarakat. 

Masyarakat pada umumnya akan mencari jenis pekerjaan yang memiliki upah 

tinggi, hal itu dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi. Dan tentunya setiap 

penduduk mengingikan kehidupan yang sejahtera dan serba bekecukupan, dimana 

hal tersebut merupakan standar kualitas hidup bagi masyarakat. 

3.1.4 Kualitas Hidup Masyarakat 

Tabel 2. Tingkat Kualitas Hidup Masyarakat tahun 2013-2017 

Desa 

Tingkat Kualitas 

Hidup tahun 

2013 

Tingkat Kualitas 

Hidup tahun 

2017 

Ngargorejo Sedang Sedang 

Sobokerto Tinggi Tinggi 

Ngesrep Sedang Sedang 

Gagaksipat Tinggi Tinggi 

Donohudan Sedang Sedang 

Sawahan Tinggi Tinggi 

Pandeyan Tinggi Tinggi 

Kismoyoso Sedang Sedang 

Dibal Tinggi Tinggi 

Sindo Sedang Sedang 

Manggung Sedang Sedang 

Giriroto Sedang Sedang 

Sumber : Penulis 2019 
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Kecamatan Ngemplak pada tahun 2013 memiliki tingkat kualitas hidup 

yang bervariasi dari tinggi hingga ke rendah namun secara keseluruhan 

Kecamatan Ngemplak memiliki tingkat kualitas hidup yang sedang. Dari seluruh 

wilayah di Kecamatan Ngemplak 50% wilayah atau 6 dari 12 Desanya memiliki 

kualitas hidup yang rendah, dan Desa lainnya memiliki kualitas hidup sedang dan 

tinggi. Tahun 2107 Kecamatan Ngemplak secara keseluruhan memiliki tingkat 

kualitas hidup yang sedang. Masih dengan proporsi yang sama yaitu 6 dari 12 

Desa memiliki kualitas hidup yang rendah dan Desa lainnya dengan kualitas hidup 

yang sedang dan tinggi, namun dengan perbedaan diberapa wilayah yaitu dimanan 

wilayah tersebut pada tahun 2013 memiliki kualitas hidup yang tinggi namun 

pada tahun 2017 memiliki kualitas hidup sedang wilayah tersebut adalah Desa 

Ngargorejo. Perubahan tingkat kualitas hidup merupakan suatu hal yang pasti 

terjadi, baik perubahan tersebut berupa penurunan maupun peningkatan kualitas 

hidup dari masyarakat tersebut, hal itu juga terjadi di Kecamatan Ngemplak, pada 

tahun 2107 mengalami perubahan tingkat kualitas dari tahun 2013. Kecamatan 

Ngemplak tahun 2017 mengalami penurunan tingkat kualitas hidup yaitu yang 

semula tinggi berubah menjadi sedang, dikarenakan oleh berubahnya nilai pada 

indikator pekerjaan akibat dari berganti atau beralihnya penduduk pada suatu 

pekerjaan lainnya. Selain mengalami penurunan, tahun 2107 Kecamatan 

Ngemplak juga mengalami kenaikan tingkat kualitas hidup yaitu dari Rendah  

menjadi Sedang. Tentunya disebakan oleh berubahnya nilai dari indikator 

pendukung dalam hal ini adalah pendidikan. Setiap perubahan nilai pada aspek– 

aspek pendukung, maka akan menyebabkan perubahan pula pada tingkat kualitas 

hidup. Meskipun mengalami perubahan kenaikan dan penurunan di beberapa 

Desa, namun secara keseluruhan Kecamatan Ngemplak masih memiliki rata-rata 

tingkat kualitas hidup yang Sedang. Dengan demikian meskipun belum dapat 

merubah tingkat kualitas hidup di Kecamatan Ngemplak, indikator-indikator 

tersebut tetap memilki pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakatnya. 
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3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk 

Tabel 3. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ngemplak  

Tahun 2013 dan 2017 

 

Desa Kepadatan 

Penduduk 2013 

Skor Kepadatan 

Penduduk 2017 

Skor 

Ngargorejo 1,15 3 1,19 3 

Sobokerto 1,19 3 1,24 3 

Ngesrep 1,53 3 1,51 3 

Gagaksipat 2,47 3 1,51 3 

Donohudan 2,64 3 2,69 3 

Sawahan 3,21 3 3,32 3 

Pandeyan 2,73 3 2,77 3 

Kismoyoso 1,67 3 1,72 3 

Dibal 2,12 3 2,16 3 

Sindo 1,95 3 1,97 3 

Manggung 1,43 3 1,5 3 

Giriroto 2,01 3 2,06 3 

 Sumber : BPS Kab.Boyolali tahu 2014  & 2018 dan Penulis 2019 

Kepadatan penduduk di Kecamatan Ngemplak dalam kurun waktu 5 

tahun yaitu tahun 2013 - 2017, mengalami perubahan baik menurun ataupun 

meningkat. Dari tahun 2013 hingga tahun 2017 wilayah Kecamatan Ngemplak 

pada tiap-tiap Desa mengalami kenaikan kepadatan penduduk, namun sesuai 

dengan klasifikasi kepadatan Sukamto, seluruh Desa di Kecamatan Ngemplak 

baik tahun 2013 maupun 2017 termasuk dalam tingkat kepadatan tinggi. 

Meskipun dengan nilai kepadatan yang berbeda-beda namun seluruhnya masuk 

dalam kelas klasifikasi kepadatan tinggi yaitu >1000 jiwa/km
2
. Tentu saja hal itu 

disebabkan faktor–faktor kependudukan maupun faktor lingkungan dan ekonomi,. 

pertambahan dan pertumbuhan penduduk, migrasi dan faktor lain seperti 

dorongan ekonomi dan perkembangan wilayah. Dimana dapat diketahui bahwa 

Kecamatan Ngemplak merupakan wilayah yang difokuskan pada pengembangan 

sektor industri dan pengembangan. Terlebih beberapa Desa di Kecamatan 

Ngemplak berdekatan dengan Kota Madya Surakarta, sehingga menjadi faktor 

penarik bagi masyarakat untuk tinggal di wilayah Kecamatan Ngemplak.  
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3.3 Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Masyarakat 

Kepadatan penduduk merupakan hal pasti bagi setiap wilayah, namun masing – 

masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri pada kondisi kepadatan 

penduduknya. Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi 

biasanya terjadi di daerah-daerah perkotaan dimana banyak para urban yang 

mendatangi kota-kota tersebut. Dampak kepadatan penduduk yang paling tinggi 

adalah penurunan kualitas penduduk ( pendidikan, kesehatan, pendapatan dan 

pekerjaan). Dengan pendidikan yang rendah akan masuk pada pekerjaan di sektor 

informal dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan baik kesehatan,pangan maupun papan, 

hal ini menyulitkan mereka untuk mencapai hidup yang sejahtera atau berkualitas. 

Kepadatan penduduk dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kualitas 

hidup, dan baik secara langsung maupun tidak langsung kepadatan penduduk akan 

beperngaruh terhadap kualitas hidupnya. Hal itu dikarenakan kepadatan penduduk 

dapat membentuk atau merubah suatu kondisi lingkungan baik fisik maupun 

sosialnya. Diamana perubahan fisik maupun sosial suatu lingkungan akan dapat 

menciptakan suatu tingkat kualitas hidup.  

 Melalui  analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui nilai 

hubungan dari Kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup yaitu analisis regresi 

linier, hal ini dikarenakan hanya ada satu variabel dependen dan independen. 

koefisien korelasi (R) dari variabel Kepadatan Penduduk dengan Kualitas Hidup 

tahun 2013 adalah sebesar 0,801 dan nilai signifikansi kedua variabel adalah 

0,002 dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah 

sangat kuat dan ada hubungan antar kedua variabel Pada tahun 2017 besarnya 

korelasi anatar variabel Kepadatan Penduduk dengan Kualitas Hidup adalah 0,690 

dan nilai siginifikansi 0,003 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan 

kedua variabel adalah kuat. 

Seperti di Desa Ngesrep dan Desa manggung, kedua Desa tersebut 

memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki kualitas hidup 

yang rendah. Dan pada Desa Sobokerto dengan tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi namun memiliki kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan Desa Sawahan yang 
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memiliki kepadatan penduduk tinggi dan kualitas hidup yang Sedang. Secara 

keseluruhan kepadatan penduduk memiliki dampak terahadap kualitas hidup, 

yaitu semakin tinggi kepadatan penduduk maka semakin rendah kualitas 

hidupnnya ataupun sebaliknya. Semakin tinggi kepadatan penduduk akan 

menyebabkan semakin banyaknya problem masyarakat yang timbul sehingga 

menyebabkan terhambat atau sulit tercapai kesejahteraan dengan kualitas hidup 

yang tinggi. Kecamatan Ngemplak merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan 

penduduk tinggi, pencegahan, penanggulangan dan perencanaan mengenai hal 

tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat di 

Kecamatan Ngemplak masih rendah. Dengan harapan bahwa kedepannya 

meskipun tetap mengalami penambahan jumlah penduduk, akan tetapi kualitas 

hidupnya juga mengalami peningkatan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Kecamatan Ngemplak tahun 2013 memiliki tingkat kualitas hidup yang 

sedang. Dari seluruh wilayah di Kecamatan Ngemplak 50% wilayah atau 6 

dari 12 Desanya memiliki kualitas hidup yang rendah, dan Desa lainnya 

memiliki kualitas hidup sedang dan tinggi. Tahun 2017 Kecamatan Ngemplak 

secara keseluruhan memiliki tingkat kualitas hidup yang sedangan. Masih 

dengan proporsi yang sama yaitu 6 dari 12 Desa memiliki kualitas hidup yang 

rendah dan Desa lainnya dengan kualitas hidup yang sedang dan tinggi, 

namun dengan perbedaan diberapa wilayah yaitu dimanan wilayah tersebut 

pada tahun 2013 memilii kualitas hidup yang tinggi namun pada tahun 2017 

memiliki kualitas hidup sedang wilayah tersebut adalah Desa Ngargorejo.  

2) Hubungan dari variabel kepadatan penduduk dengan kualitas hidup adalah 

semakin tinggi kepadatan penduduk akan menyebabkan semakin banyaknya 

problem masyarakat yang timbul sehingga menyebabkan terhambat atau sulit 

tercapai kesejahteraan dengan kualitas hidup yang tinggi. Dan dengan tingkat 

Kepadatan Penduduk yang tinggi Kecamatan Ngemplak memilki tingkat 

Kualitas Hidup yang rendah  dan sedang. Seluruh Desa di Kecamatan 
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Ngemplak baik tahun 2013 maupun 2017 termasuk dalam tingkat kepadatan 

tinggi. Meskipun dengan nilai kepadatan yang berbeda-beda namun 

seluruhnya masuk dalam kelas klasifikasi kepadatan tinggi yaitu >1000 

jiwa/km
2
. Kepadatan Penduduk dengan Kualitas Hidup tahun 2013 adalah 

sebesar 0,801 dan nilai signifikansi kedua variabel adalah 0,002 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah sangat kuat 

dan ada hubungan antar kedua variabel. Pada tahun 2017 besarnya korelasi 

anatar variabel Kepadatan Penduduk dengan Kualitas Hidup adalah 0,690 dan 

nilai siginifikansi 0,003 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan 

kedua variabel adalah kuat. Kondisi atau kepadatan penduduk suatu wilayah 

akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penduduknya terutama dalam hal 

Kesehatan. Dikarenakan semakin padat suatu wilayah maka kondisi 

lingkungannya akan semakin buruk. Sehingga menyebabkan timbulnya 

masalah kesehatan yang akan menyebabkan masyarkat mengalami kesulitan 

dan kesusahan hidup serta tidak tercapainya kesejahteraan.  

 

4.2 Saran 

1) Pengendalian pertumbuhan penduduk, dikarenakan Kecamatan Ngemplak 

memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Agar tidak menyebabkan 

tingginya kepadatan penduduk diwaktu mendatang.  

2) Peningkatan dan pengembangan nilai atau pun tingkat dari tiap indiktor sangat 

perlu dilakuakan, dengan harapan bahwa kedepannya meskipun tetap 

mengalami penambahan jumlah penduduk, akan tetapi kualitas hidupnya juga 

mengalami peningkatan.  
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