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PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN 
PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN 2010-2020 
 

Abstrak 
Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat kebutuhan 
tempat tinggal atau papan, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembukaan 
lahan baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai tempat tinggal atau 
pemukiman baru. Tujuan dari penelitian ini antara lain : (1) Menganalisis laju 
pertumbuhaan pendduk dan sebaranya di Kecamata Banyudono pada tahun 2010-
2020, (2) Mengetahui luas dan sebaran perubahaan penggunaan lahan di 
Kecamataan Banyudono pada thn 2010-2020, (3) Menganalisis pengaruh 
pertumbuhn penduduk terhadap perubahan penggunan lahan di Kecamtan 
Banyudono pada tahun 2010-2020. Metode yang digunakan dalam menghitung 
laju pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini adalah metode Geometri. Metode 
analisis data yang digunakan dalam analisis perubahan penggunaan lahan adalah 
metode deskriptif komparatif dan metode analisis deskriptif spasial dan Metode 
untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 
penggunaan lahan ialah metode statistik korelasi dan regresi. Dari hasil penelitian 
diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Banyudono Tahun 2010-
2020 sebesar 1,56 % termasuk dalam kategori sedang dengan sebaran tidak 
merata. Luas perubahan penggunaan lahan bertambah di Kecamatan Banyudono 
secara keseluruhan seluas 227,06 Ha sedangkan untuk luas keseluruhan perubahan 
penggunaan lahan berkurang seluas -227,049 Ha. Persebaran arah jenis perubahan 
penggunaan lahan Di Kecamatan Banyudono merata disemua desa.  Dari hasil 
perhitungan korelasi produk momen didapatkan hasil rhitung yaitu 0,24, sehingga 
ditemukan hubungan yang lemah positif antara laju pertumbuhan penduduk 
dengan perubahan penggunaan kahan di Kecamatan Banyudono. Sedangkan 
kontribusi yng diberikan oleh laju pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 
penggunaan lahan hanya 6,2 % sedangkan  93,8 %  dapat dipenngaruhi oleh faktor 
lain yng tidak diteliti. 

Kata Kunci: Pertumbuhaan Pendduk, Perubahan Penggunaan Lahan, Kecamatan 
Banyudono, SIG. 
 
 

Abstract 
The high population growth will affect the level of need for shelter or housing, 
this will result in the opening of new land which will then be used as a place to 
live or new settlements. The objectives of this study include: (1) Analyzing the 
population growth rate and distribution in Banyudono Sub-district in 2010-2020, 
(2) Knowing the extent and distribution of land use changes in Banyudono Sub-
district in 2010-2020, (3) Analyzing the effect of growth population on changes in 
land use in Banyudono Sub-district in 2010-2020. The method used in calculating 
the rate of population growth in this study is the Geometry method. The data 
analysis method used in the analysis of land use change is descriptive comparative 
method and descriptive spatial analysis method and the method to determine the 
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effect of population growth on land use change is statistical correlation and 
regression methods. From the results of the study, it is known that the population 
growth rate of Banyudono District in 2010-2020 is 1.56%, including in the 
medium category with uneven distribution. The area of land use change increased 
in Banyudono District as a whole by 227.06 Ha while the total area of land use 
change decreased by -227.049 Ha. The distribution of the type of land use change 
in Banyudono District is evenly distributed in all villages. From the results of the 
calculation of the correlation of the moment product, the result of r_count is 0.24, 
so that a weak positive relationship is found between the rate of population growth 
and changes in land use in Banyudono District. Meanwhile, the contribution given 
by the rate of population growth to land use changes is only 6.2%, while 93.8% 
can be influenced by other factors not investigated. 

Keywords: Population Growth, Land Use Change, Banyudono District, GIS. 
 

1. PENDAHULUAN 

Penduduk merupakan komponen utama serta komponen yang sangat penting dalam 

suatu wilayah. Penduduk memiliki dampak positif serta negatif bagi suatu wilayah 

tersebut, dimana apabila suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang besar serta 

kualitas yang baik maka bisa menjadi potensi bagi kemajuan pembangunan. Akan 

tetapi, jika penduduk yang besar tersebut tidak memiliki kualitas maka akan 

menyebabkan tingginya angka penganguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan 

kurangnya lahan pertanian sehingga penduduk tersebut dapat menjadi beban suatu 

wilayah tersebut. Pernyataan ini didasarkan pada teori Lincolin (Rosyetti 2009) tidak 

terkendalinya pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan sumber masalah serta 

menghambat berbagai upaya yang sedang atau akan dilakukan, hal ini dapat terjadi 

karena dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka meingkat pula jumlah 

tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menyokong pembangunan 

kesempatan kerja sangat terbatas. 

Selain itu bertambahnya jumlah penduduk baik yang terjadi secara  alami 

maupun migrasi dapat menimbulkan peningkatan kepadatan penduduk di suatu 

wilayah, hal tersebut berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan kebutuhan akan 

ruang yang menyebabkan berkurangnya lahan di suatu wilayah. Di Kecamatan 

Banyudono sendiri dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami peningkatan jumlah 

penduduk, hal ini hampir terjadi disemua Desa yang ada di Kecamatan Banyudono. 

Kecamatan Banyudono pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 
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52.632 Jiwa, dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah penduduk di Kecamatan 

Banyudono megalami kenaikan sebesar 7.554 Jiwa. 

Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat 

kebutuhan tempat tinggal atau papan, hal ini akan mengakibatkan terjadinya 

pembukaan lahan baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai tempat tinggal atau 

pemukiman baru. Pernyataan ini berdasarkan pada teori Khadiyanto (2005; Affan 

2014) yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk mengakibatkan 

peningkatan kebutuhan lahan pada masyarakat. tuntutan ini seringkali 

mengakibatkan benturan kepentingan yang mengakibatkan ketidaksesuaian 

penggunaan lahan dengan rencana peraturan peruntukan penggunaan lahan. 

Sedangkan lahan sendiri bersifat terbatas dan tidak dapat ditambah kecuali 

pengadaan dengan kegiatan reklamasi (Sujarto, 1985; Eko dan Rahayu 2012). 

Dewasa ini sering kita temui penggunaan lahan pertanian dialih fungsikan menjadi 

berbagai macam antara lain permukiman, kios, dan bangunan lainnya seperti 

coffeshop. Sedangkan dengan peningkatan masyarakat yang membutuhkan lahan 

untuk tempat tinggal, mayoritas pemukiman pada saat ini dibangun dengan cara alih 

fungsi lahan pertanian, yang awalnya lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau 

non pemukiman. 

Di Kecamatan Banyudono terdapat dua permasalahan yang berkaitan dengan 

perubahan penggunaan lahan. Di Lahan seluas ± 2000 m² berada di Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta pembangunan lahan tersebut tidak memiliki 

IMB. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penyegelan lahan 
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Berdasarkan Gambar 1 menunjukan penyegelan lahan, dimana hal tersebut 

diharapkan pemilik lahan tidak melanjutkan pembangunan. Hal tersebut menunjukan 

salah satu bentuk ketidaksesuaian penggunaan lahan dan peraturan rencana 

peruntukan di Kecamatan Banyudono. 

 

2. METODE  

Metode penelitian survei dilakukan dengan menggunakan sample guna 

mengamati atau mengkaji populsi yang ada. Populasi dalam yang adalah 

penduduk Kecamatan Banyudono tahun 2010-2020, serta penggunan lahan di 

Kecamataan Banyudono thn 2010-2020. 

Dalam pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode 

non probability sampling. Sedangkan Untuk Teknk penentuan sampel 

menggunakan metode Purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat dua 

sample yaitu pendduk di Kecamataan Banyudono taahun 2010-2020 dan 

penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono tahun 2010-2020. Dalam mengambil 

titik sample menggunakan Indikator yaitu, mengambil titik penggunaan lahan  

hasil interpretasi data citra GeoEye-1 yang mengalami perubahan dari tahun 2010-

2020 seperti halnya lahan yang dulunya lahan kosong menjadi perumahan dan 

bangunan lainya.  

Metode pengumpulan data yaitu data sekunder dan data primer. Data 

primer diperoleh dengan metode observasii dengan tujuan untuk memperoleh 

data-data actual dari lapangan seperti bentuk penggunaan lahan, serta lokasi 

perubahan penggunaan lahan. Data Sekunder didapatkan dari beberapa sumber 

seperti catata/arsip di beberapa instansi. Terdapat 6 (enam) Teknik pengolahan 

data yaitu Laju pertumbuhan penduduk dihitung dengan rumus geometris, 

Interpretasi citra, Digitasi, Overlay, Cek Lapangan, Uji Ketelitian Interpretasi. 

Metode analisis data untuk menganalisis laju pertumbuhan penduduk dan 

sebaranya di Kecamatan Banyudono menggunkan metode Geometri Metode 

analisis yang digunakan untuk mengetahui luas dan sebaran pertumbuhan 

penduduk mengunakan metode deskriptif komparatif dan metode analisis 

deskriptif spasial. Metode Analisis deskritif komparatif berguna untuk mengetahui 
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jenis, persebaran, serta perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan 

Banyudono selama kurun waktu 10 tahun. Sedangkan untuk metode analisis 

deskriptif spasial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis persebaraan 

penggunan lahan di Kecamataan Banyudono. 

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh 

pertumbuhaan pendduk terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Banyudono yaitu menggunakan metode analisis statistik korelasi dan regresi. 

Dimana analisis statistik korelasi (hubungan) digunakan untuk memahami 

hubungan antara 2 (dua) variabel dan besarnya pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sedangkan untuk Analisis regresi menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dengan metode yang dipakai yaitu kuadrat terkecil (least 

square method). Analisis regresi linier sederhana merupakan lanjutan dari analisis 

korelasi dimana metode ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sebarannya di Kecamatan 

Banyudono Tahun 2010-2020 

Angka laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banyudono tahun 2010 sampai 

tahun 2020 mencapai 1,56 % dan termasuk kedalam kategori pertumbuhan 

penduduk sedang. Terjadinya penambahan pertumbuhan penduduk di Banyudono 

dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. 

Meningkatnya jumlah penduduk atau laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah 

dapat diketahui dengan beberapa komponen yang mempengaruhinya seperti, 

jumlah penduduk pada awal tahun, jumlah penduduk pada akhir tahun, jumlah 

kelahiran, jumlah kematian, jumlah penduduk masuk dan jumlah penduduk keluar 

(Mantra, 2011). 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kecamatan 

Banyudono mencapai 45078 jiwa. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan 

hingga pada tahun 2020 mencapai 52632 jiwa. Dari hasil Sensus Penduduk 2020 

terdapat penambahan 7527 juta penduduk dalam kurun waktu 10 tahun (BPS, 
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Kecamatan Banyudono Dalam Angka tahun 2011 dan 2020). 

Dilakukan pengklasifikasian dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk 

mengklasifikasikan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi 3 tingkat yaitu tingkat 

pertumbuhan penduduk rendah, tingkat pertumbuhan penduduk sedang dan 

tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Sebaran Klasifikasi Laju pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan Banyudono sangat beragam, dimulai dari sebaran dengan 

klasifikasi yang paling tinggi terdapat di Desa Ngaru-Aru dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 4,42%. Klasifikasi laju pertumbuhan dengan 

klasifikasi tinggi selanjutnya yaitu Desa Dengungan dengan besar laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 3,42% dan klasifikasi tertinggi selanjutnya yaitu 

Desa Ketaon, Banyudono dan Desa Bangak dengan besar laju pertumbuhan 

masing-masing yaitu sebesar 2,83%; 2,71%; 2,54%. Desa yang termasuk kedalam 

pertumbuhan penduduk rendah yaitu Desa Dukuh, Jipangan, Cangkrigan Trayu 

dan Tanjungsari. Sedangkan untuk desa yang termasuk kedalam pertumbuhan 

penduduk sedang adalah Desa Jembungan, Sambon, Kuwiran, Bendan dan Batan. 

3.2 Analisis Luas dan Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Banyudono Tahun 2010-2020  

Perubahan penggunaan lahan terus mengalami peningkatan setiap tahunya, 

dibarengi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terus mengalami 

peningkatan. Dimana pertumbuhan pendduk yang semakin meningkat ini menjadi 

salah satu faktor terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Banyudono. Kecamatan Banyudono setiap tahunnya mengalami perubahan 

penggunaan lahan baik perubahan luas yang besar maupun perubahan luas yang 

kecil. Luas Kecamatan Banyudono sebesar 2537,9 Ha dengan beberapa jenis 

penggunaan lahan seperti Pabrik dan Indutri, Kebun, Lahan Kosong, Pemukiman, 

Rumout, Tegalan dan sawah irigasi. 

Perubahaan penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono dalam kurun 

waktu 10 tahun ini sudah mengalami beberapa perubahan, baik mengalami 

perubahan secara bertambah, tetap ataupun berkurang. Untuk luas perubahan 

penggunaan lahan Bertambah di Kecamatan Banyudono secara keseluruhan 

adalah 227,06 Ha sedangkan untuk luas keseluruhan perubahan penggunaan lahan 
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berkurang adalah -227,049. Perubahan penggunaan lahan yang bertambah dengan 

luas tertinggi yaitu Pemukiman dengan luas perubahan mencapai 133,79 Ha, hal 

ini disebabkan karena jumlah penduduk di Kecamatan Banyudono dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan sehingga membutuhkan rumah sebagai tempat 

tinggal. Sedangkan Perubahan penggunaan lahan yang secara berkurang yang 

jumlahnya paling tinggi adalah Sawah irigasi dengan luas mencapai -116,09 Ha, 

hal ini disebabkan karena banyaknya sawah yang beralih fungsi atau sudah 

dibagun menjadi tempat perindustrian atau pabrik, jalan tol, pemukiman dll. 

Luas agihan tingkat perubahaan penggunaan lahan di Kecamatan 

Banyudono sebesar 180,480 Ha dalam jangka waktu 10 tahun yaitu dari tahun 

2010-2020. Desa yang mengalami perubahan penggunaan lahan paling banyak 

yaitu Desa Bendan dengan luas perubahan mencapai 38,594 Ha dan Desa dengan 

perubahan penggunaan lahan paling sedikit adalah Desa Cangkringan dimana luas 

perubahan penggunaan lahan hanya 1,075 Ha. 

Arah jenis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono dibagi 

menjadi 20 jenis perubahan penggunaan lahan, sedangkan untuk persebaran arah 

jenis perubahan penggunaan lahan Di Kecamatan Banyudono merata disemua 

desa. Hal ini dapat diketahui dari adanya perubahan penggunaan lahan disetiap 

desa. yaitu dari Kebun > Pabrik atau Industri sebesar 2,6 Ha yang tersebar di Desa  

Dukuh serta desa Batan. Desa yang paling banyak mengalami arah perubahan ini 

adalah Desa Batan dengan luas 2,39 Ha. Perubahan lahan kebun ke pabrik 

disebabkan oleh berkembangnya industri di wilayah tersebut. Wilayah dengan 

industri terbesar adalah Desa Batan, setidaknya memiliki tujuh perusahaan yang 

tersebar di desa tersebut. Desa Batan merupakan wilayah dengan pertumbuhan 

industri yang pesat, tak heran jika terjadi perubahan penggunaan lahan yang pesat 

di Desa Batan. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut antara lain perusahaan 

benang yang mengolah pemintalan benang, perusahaan pengolahan kayu menjadi 

furniture, perusahaan interior dari kayu sintetis hingga perusahaan garmen. 

Pertumbuhan penduduk akan searah degan peningkatan jumlah tenaga kerja. 

Sehingga ketika terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan 

peningkatan jumlah angkatan tenaga kerja. Banyak teori dan kerangka empiris 
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telah membuktikan bahwa tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian 

unit dalam penciptaan output (produksi), namun juga bagaimana kualitas tenaga 

kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk 

menciptakan nilai tambah (Wahyuningsih 2009; Rochaida, 2016). Jumlah 

penduduk yang semakin menikat dan besar tersebut dapat dipilih sebagai subjek 

pembangunan, perekonomiaan suatu daerah akan berkembang bila jumlah tenaga 

kerjanya banyak. 

Perubahan jenis penggunaan lahan dari Kebun > Jalan Tol sebesar 1,50 

dimana hanya berada di Desa Denggungan. Dalam analisis sebelumnya 

menemukan fakta bahwa Boyolali merupakan wilayah industri sehingga 

dilakukan pembangunan jalan tol untuk pemenuhan infrastruktur salah satunya 

guna memperlancar roda industri di Boyolali dan sekitarnya. Peran serta fungsi 

pelayanan jalan tol berdasarkan pendapat (Rochani, 2015) diantaranya: menaikan 

efisiensi pelayanan jasa distribusi sebagai dasar untuk menunjang peningkatan 

pertumbuhan ekonomi serta pengembangan wilayah, selain itu jalan tol juga dapat 

berfungsi untuk melayani pergerakan barang serta jasa dengan kendaraan minimal 

beroda 4 (empat) Baik untuk menunjang pergerakan dalam kota maupun antar 

kota. 

Perubahan jenis penggunaan lahan dari kebun > lahan kosong yaitu 

sebesar 2,62 Ha perubahan ini tejadi di Desa Bendan dan Desa Batan. Perubahan 

jenis penggunaan lahan Kebun > Pemukiman yaitu sebesar 76,93 Ha dimana 

perubahan ini paling tinggi terjadi di Desa Bendan dengan jumlah perubahan luas 

sebesar 38,19 Ha. Hal ini dikarenakan di Desa Bendan merupakan pusat 

pemerintahan, pusat industry dan perdangan, sehingga banyak penduduk yang 

melakukan migrasi atau membanguan pemukiman di daerah ini.  

3.3 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perubahan 

Penggunaan Lahan di Kecamatan Banyudono Tahun 2010-2020 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi produk-

momen diketahui bawasahnya hubungan antara laju pertumbuhaan pendduk 

dengan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono sangat lemah 

positif, yaitu dengan nilia sebesar 0,249. Positif disini diartikan bawasanya 
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hubungan antara variable pengaruh (laju pertumbuhan penduduk) dan variable 

terpengaruh (perubahaan penggunaan lahan) searah. Maksut dari searah adalah 

semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, maka akan semakin 

meningkat pula perubahan penggunaan lahannya. Begitu juga berlaku sebaliknya. 

Sedangkan sangat lemah dapat diartikan bawasanya laju pertumbuhaan pendduk 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan, namun hanya 

sedikit, dimana terdapat faktor lainnya yang tidak diteliti.  

Berdasarkan penelitian Widodo (2011; Desianingtyas, 2015) menyatakan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan timbulnya perubahan 

penggunaan lahan  yaitu seperti kebijakan berorientasi pertumbuhan ekonomi, 

perkotaan tidak mampu menyediakan lahan, desain tata ruang tidak menjamin 

atau memproteksi lahan subur, kurang menariknya pekerjaan dibidang pertanian, 

kebutuhan lahan pemukiman semakin meningkat, perkembagan kota bergerak 

kearah tepian kota, pembangunan hanya bersifat sectoral, kepentingan pemerintah 

berpihak kepada investor, dan tidak adanya insentif keringanan pajak untuk lahan 

pertanian. 

Berdasarkan perhitungan, nilai sig diketahui 0,370 dan untuk nilai α 

diketahui 0,05, maka dengan hasil perbandingan antara nilai sig dengan nilai α 

maka di peroleh nilai 0,05 > 0,370. Sehingga keputusan Ho diterima. Dapat 

diartikan bahwa Tidak ada hubungan yang signifikan antara laju pertumbuhan 

penduduk dengan perubahan penggunaan lahan. 

Niali R Square adalah 0,62. Dari nilai R Square dikali 100% diperoleh 

nilai kontribusi dari laju pertumbuhan penduduk, maka dari itu dapat diartikan 

bawasannya peran serta yang diberikan oleh laju pertumbuhan penduduk terhadap 

perubahan penggunaan lahan hanya sebesar 6,2 %, sedangkan 93,8 % dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 

Untuk hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear 

sederhana dengan metode kuadrat terkecil (least square method). Berdasarkan 

tabel Model Summary dapat diketahui bahwa peran serta yang diberikan oleh laju 

pertumbuhan penduduk terhadap perubahan penggunaan lahan yaitu 6,2 %. 

Dengan demikian terdapat faktor lain yang tidak ditelitik yang lebih berpengaruh 
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terhadap perubahan luas penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono. 

Berdasarkan tabel anova didapatkan nilai sig sebesar 0,370 dan untuk nilai α 

diketahui 0,05, maka dengan hasil perbandingan antara nilai sig dengan nilai α 

maka di peroleh perbandingan nilai 0,05 > 0,370, dengan demikian keputusan Ho 

diterima. Maka dapat diartikan bahwa metode ini tidak dapat digunakan sebagai 

prediksi perubahan penggunaan lahan yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan 

penduduk. 

Berdasarkan tabel Coefficients maka diperoleh persamaan regresi linier 

sederhana dengan satu variable independent sebagai berikut :  

     Y = a + b . X       (1) 

Keterangan : 

X : Merupakan nilai prediksi variable bebas (Laju pertumbuhan Penduduk) 

Y : Merupakan nilai prediksi variable terikat (Perubahan Penggunaan Lahan)  

a : (konstanta)  Merupakan nilai peningkatan atau penurunan 

b : Merupakan Koefisien regresi 

Selanjutnya nilai yang diperoleh dari perhitungan spss kemudian 

dimasukan ke persamaan persamaan di bawah ini: 

Y = 9,471 + 1,772 . X      (2) 

Hasil nterpretasi Regresi linier seerhana dapat diartikan sebagai berikut : 

Nilai konstanta (a) adalah 9,471, artinya jika laju pertumbuhan penduduk 

nilainya adalah 0, maka perubahan penggunaan lahan akan mengalami 

peningkatan sebesar 9,471.  

Nilai koefisien Laju Pertumbuhan Penududk (X) bernilai positif, yaitu 

1,772, maka dapat diartikan jika terdapat peningkatan jumlah laju pertumbuhan 

penduduk berjumlah 1 orang, maka perubahan penggunaan lahan akan naik 

sebanyak 1,772 km² atau 1772 m² dengan syarat variable terikat lain nilainya 

tetap.  

Sedangkan untuk uji Normalitas Regresi Linier Sederhana didapatkan 

hasil bawasnya data yang ada didalam penelitian tidak terdistribusi dengan 

normal. Dimana data ditribusi skor condong ke kanan. Tidak terdistribusi dengan 

normal data dalam penelitian ini diakibatkan adanya outliers (data dengan skor 
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ekstrem), atau dalam kata lain terdapat data yang melebihi rata-rata. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

1) Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Banyudono tahun 2010-2020 adalah 

sebesar 1,56 %, dan termasuk kedalam kategori pertumbuhan penduduk 

sedang. Sedangkan untuk sebaran klasifikasi laju pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Banyudono tidak merata dimana terdapat desa dengan 

Pertumbuhaan penduuduk tinggi dan terdapat Desa dengan pertumbuhaan 

pendduk rendah, sebaran laju pertumbuhan dengan klasifikasi yang paling 

tinggi terdapat di Desa Ngaru-Aru dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 

4,42%. dan untuk sebaran klasifikasi terendah laju pertumbuhan penduduk 

terdapat di Desa Tanjungsari dengan Laju pertumbuhan penduduk sebesar -

2,00 % 

2) Luas perubahaan penggunan lahan Bertambah pada Kecamatan Banyudono 

secara keseluruhan adalah 227,06 Ha sedangkan untuk luas keseluruhan 

perubahan penggunaan lahan berkurang adalah -227,049. Arah jenis 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono dibagi menjadi 20 

jenis perubahan penggunan lahan, sedangkan persebaran arah jenis 

perubahaan penggunan lahan Di Kecamatan Banyudono merata disemua desa. 

3) Dari hasil perhitungan korelasi produk momen didapatkan  𝑟ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 yaitu 

sebesar 0,249, dimana nilai ini berada di interval 0,20-0,399, maka dapat 

diartikan bahwa ada korelasi (hubungan) yang lemah positif diantara laju 

pertumbuhaan pendduk dengan perubahan penggunaan kahan di Kecamatan 

Banyudono. Sedangkan peran serta dari laju pertumbuhaan penduduuk atas 

perubahaan penggunaan lahan ialah 6,2 % dan 93,8 % sisanya dipenngaruhi 

oleh faktor lainnya yng tidak diteliti. 
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