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ABSTRAK 
 

Ujiati Suci Rahayu. 4151304517. Proyeksi Jumlah Penduduk Menggunakan 
Model ARIMA dan Analisis Faktor (Multivariat) pada Variabel-Variabel yang 
Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara. 
 

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara lima tahun 
terakhir mengalami kenaikan. Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 
2005 jumlah penduduk Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan. Proyeksi 
penduduk merupakan ramalan jumlah penduduk melalui perhitungan ilmiah yang 
didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, 
yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Untuk menentukan asumsi 
dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang 
akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga 
saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu serta 
target yang akan dicapai atau diharapkan pada masa yang akan datang. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan dilihat dari proyeksinya, dari 
tahun ke tahun yang semakin bertambah. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, 
angket (kuisioner) dan wawancara. Data yang digunakan untuk proyeksi 
pertumbuhan penduduk adalah data jumlah penduduk dari tahun 2001 sampai 
dengan tahun 2005 diambil dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jepara. 
Sedangkan variabel yang digunakan yaitu untuk penelitian adalah penyebaran 
penduduk, kematian, efektifitas alat kontrasepsi, kemandulan/kesuburan, 
kelahiran, pemakaian alat kontrasepsi, lingkungan sosial ekonomi, usia penduduk, 
frekuensi hubungan seksual, pendapatan seseorang, lokasi tempat tinggal dan 
pendidikan terakhir. 

Dari hasil pengolahan data menggunakan analisis runtun waktu dan 
didapatkan model yang cocok untuk data jumlah penduduk yaitu ARIMA (1, 2, 1) 
yang mempunyai bentuk umum Zt = (1 + φ1Zt-1 - φ1Zt-2 + at + θ1at-1) dengan φ1 = -
0,448 dan θ1 = - 0,0219, didapatkan jumlah penduduk hasil peramalan untuk tahun 
2006 adalah 1.096.913 orang dan untuk tahun 2007 adalah 1.126.789 orang 
penduduk. Berdasarkan hasil penelitian mengunakan analisis faktor (multivariat) 
dapat diketahui bahwa dari 10 variabel penelitian yang bisa diuji lanjut tereduksi 
menjadi 3 faktor yaitu faktor eksternal (perpindahan), faktor internal (kematian) 
dan faktor fertilitas (kelahiran). Tiga faktor ini menjadi variabel independen 
(bebas) dan laju pertumbuhan penduduk menjadi variabel dependennya (terikat). 
Ternyata benar 3 komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk 
yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Diharapkan dari hasil 
penelitian ini dapat mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
penduduk agar pihak Kabupaten Jepara dapat mengendalikan pertumbuhan 
penduduk yang pesat dan penulis sarankan bagi pemakai data kependudukan agar 
dibuat proyeksi jumlah penduduk karena hampir semua rencana pembangunan 
perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya 
menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kurun waktu beberapa tahun, masalah kependudukan merupakan 

salah satu topik diskusi yang semakin luas, baik melalui mass media, dalam 

pembicaraan (forum resmi maupun dalam percakapan umum sehari-hari). Hal 

itu adalah salah satu petunjuk semakin timbulnya kesadaran masyarakat dunia 

bahwa krisis kependudukan telah berkembang mencapai situasi yang semakin 

parah sehingga menjadi salah satu tantangan dan ancaman bagi kehidupan 

secara keseluruhan di planet bumi kita. Di era globalisasi sekarang ini 

perkembangan zaman semakin maju dengan pesat. Di samping itu 

perkembangan penduduk juga bertambah dengan cepat. Peristiwa krisis 

moneter dan krisis moral yang terjadi juga turut mewarnai dekadensi bangsa 

Indonesia. Kondisi ini menimbulkan banyak pengangguran dan tindakan 

kriminal. Kurangnya investasi, banyaknya pengangguran membuat bangsa 

Indonesia semakin miskin. Selain kemiskinan, masalah yang dihadapi bangsa 

Indonesia sekarang ini adalah kepadatan penduduk. 

Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil 

kebijaksanaan, dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang 

berkesinambungan dari tahun ke tahun. Padahal sumber data penduduk yang 

tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus Penduduk (SP) pada tahun-tahun 

yang berakhiran dengan angka 0 (nol) dan Survei Penduduk Antar Sensus 

(SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang berakhiran 



 

 

2

dengan angka 5 (lima). Sumber data kependudukan lain yaitu registrasi 

penduduk masih belum sempurna cakupan pencatatannya tetapi datanya sudah 

dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional.  

Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu 

ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut 

umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan 

tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga 

informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan 

pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dan 

waktu kini sudah dapat diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus, sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang akan datang perlu 

dibuat proyeksi penduduk yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya 

di masa mendatang.  

Proyeksi penduduk merupakan ramalan jumlah penduduk melalui 

perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen 

laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan 

(migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah 

penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk 

menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan 

perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan 

tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi 

masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu  komponen dengan 
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yang lain serta target yang akan dicapai atau diharapkan pada masa yang akan 

datang.  

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Jepara serta seberapa besar pengaruhnya maka penyusun 

memilih judul “Proyeksi Jumlah Penduduk Menggunakan Model ARIMA dan 

Analisis Faktor (Multivariat) pada Variabel-variabel yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara”. 

 

B. Rumusan Masalah Dan Pembatasannya 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Jepara untuk 2 tahun ke 

depan yaitu tahun 2006 dan 2007. 

b.Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kabupaten 

Jepara. 

2. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan masalah lebih jelas, maka penulis memberikan 

batasan-batasan yang akan dilakukan yaitu penelitian akan dipusatkan 

pada proyeksi jumlah penduduk dan penentuan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara. 

 

C. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk 

mengetahui proyeksi tingkat pertumbuhan penduduk dengan ARIMA dan 
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untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya (dalam 

hal ini adalah penyebaran penduduk, kematian, efektifitas alat kontrasepsi, 

kemandulan/kesuburan, kelahiran, pemakaian alat kontrasepsi, lingkungan 

sosial ekonomi, usia penduduk, frekuensi hubungan seksual, pendapatan 

seseorang, lokasi tempat tinggal dan pendidikan terakhir) dan 

menganalisis dengan menggunakan analisis faktor (multivariat) dan 

seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk di 

Kabupaten Jepara. 

2. Manfaat 

a. Bagi Penulis 

Menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai demografi, 

proyeksi jumlah penduduk dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 

b. Bagi Jurusan 

Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan 

acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi 

pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa yang lainnya. 

c. Bagi Kabupaten Jepara 

Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Jepara dan sebagai bahan 

antisipasi juga pengendali pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkontrol. 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi menjadi 3 bagian yaitu: 

bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal Tugas Akhir ini berisi. 

 Halaman sampul, halaman judul, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi Tugas Akhir yaitu. 

BAB I    :  Pendahuluan 

Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika Tugas 

Akhir. 

BAB II    :  Kajian Teori 

Di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten 

Jepara, penduduk, mutasi penduduk, penggunaan software 

Minitab 14.0 dalam proses analisa runtun waktu (ARIMA), 

penggunaan software SPSS 11.0 dalam proses validitas dan 

reliabilitas, penggunaan software SPSS 11.0 dalam proses 

analisis faktor serta penggunaan software SPSS 11.0 dalam 

proses mencari persamaan regresi. 

BAB III  :  Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup kegiatan, populasi dan 

sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan 

data, validitas dan reliabilitas dan analisis data. 
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BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta pembahasannya. 

BAB V  :   Penutup 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran. 

3.  Bagian Akhir Terdiri dari. 

Daftar pustaka serta lampiran-lampiran dari pembahasan yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara 

1. Letak Geografis Kabupaten Jepara 

Sebagai salah satu Kabupaten di propinsi Jawa Tengah, Kabupaten 

Jepara secara geografis berada pada 3° 23’ 20” sampai 4° 9’ 35” Bujur 

Timur dan 5° 43’ 30” sampai 6° 47’ 44” Lintang Barat. Batas-batas 

administrasi Kabupaten Jepara adalah sebelah utara berbatasan dengan 

Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati. Sebelah barat 

berbatasan dengan Laut Jawa. Jarak tempuh dari Jepara ke kota-kota 

terdekat ialah dengan Kota Kudus (35 Km), dengan Kota Pati (59 Km), 

dengan Kota Rembang (95 Km), dengan Kota Blora (131 Km) dan dengan 

Kota Demak (45 km). Rata-rata tinggi tempat di Kabupaten Jepara antar 

kecamatan berbeda. Daerah terendah terdapat di Kecamatan Kedung yaitu 

berkisar antara 0 sampai 2 meter dan daerah tertinggi terdapat di 

Kecamatan Keling yaitu berkisar antara 0 sampai 1.301. 

2. Luas Penggunaan Lahan 

Secara administrasi Kabupaten Jepara terbagi menjadi 14 Kecamatan 

dan terdiri dari 194 Desa atau Kelurahan. Luas daerah Kabupaten Jepara 

pada tahun 2005 tercatat sebesar 1.004,132 Km2. Luas yang ada terdiri 
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dari 26.408,004 Ha (26,29 %) lahan sawah dan 74.500,185 Ha (73,70 %) 

bukan lahan sawah atau tanah kering. 

Ditinjau dari segi kegunaan, bukan lahan sawah (tanah kering) di 

gunakan sebagai tanah untuh bangunan dan halaman sekitarnya sebesar 

28.238,285 Ha (38,16 %), 18.314,112 Ha untuk tegal dan kebun (24,74 %), 

20,702 Ha untuk Padang Rumput (0,027 %), 21,00 Ha untuk Rawa yang 

tidak ditanami (0,028 %), 1.202,283 Ha untuk tambak (1,624 %), 3,545 Ha 

untuk Kolam ( 0,004 %), 370,700 Ha untuk Tanah yang sementara tidak 

diusahakan (0,44 %), 1535,462 Ha untuk Tanah pada tanaman kayu-

kayuan (2,074 %), 17.562,271 Ha untuk Hutan Negara (23,731 %), 

3954,135 Ha untuk Perkebunan negara (5,34 %) dan 2822,690 Ha untuk 

Tanah Lainnya ( jalan, sungai, kuburan, tanah gege, lapangan olah raga, 

dll.) ( 3,814 %). 

Menurut penggunaan lahan sawah, luas lahan sawah berpengairan 

irigasi teknis sebesar 5.380,316 Ha, irigasi setengah teknis sebesar 

3.398,327 Ha, irigasi sederhana PU sebesar 10.388,312 Ha, irigasi non PU 

sebesar 2.143,794 Ha serta tadah hujan sebesar 5.079,255 Ha. 

 

B. Penduduk 

Penduduk adalah setiap warga Negara yang tinggal di daerah dalam 

waktu enam bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk menetap (Badan 

Pusat Statistik). Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu Negara dengan 
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hak-hak dan kewajiban tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 

(Kamus Besar, 1997:620). 

C. Mutasi Penduduk 

Mutasi penduduk terdiri dari penduduk yang lahir, mati, datang dan 

pindah. Lahir (Fertilitas) adalah istilah yang dipergunakan di dalam bidang 

demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan 

hidup(Rozy M dan Budiarto, 1982:141). Mati adalah peristiwa hilangnya 

suatu tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi di dalam dan 

di saat setelah kelahiran hidup. Datang merupakan istilah untuk penduduk 

yang menempati suatu wilayah baru. Pindah merupakan proses penduduk 

yang keluar daerah tertentu dan menempati wilayah lain. 

 

D. Penggunaan Software Minitab 14.0 dalam Proses Analisis Runtun Waktu 

(ARIMA) 

Paket program Minitab merupakan perangkat lunak yang dapat 

digunakan sebagai media pengolahan data yang menyediakan berbagai jenis 

perintah yang memungkinkan proses pemasukan data, manipulasi data, 

pembuatan grafik, peringkas numerik, dan analisa statistika. Salah satu 

kegunaan Minitab adalah dalam membantu proses peramalan mulai dari 

pemasukkan/input data sampai pada peramalan data itu sendiri. 

1. Pemasukan data ke dalam program MINITAB. 

Langkah-langkahnya yaitu. 
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a.  Jalankan Program Minitab 14.0 dengan cara klik Start → Minitab 14 for 

windows → Minitab. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

 

b. Data Window, untuk memasukkan data yang akan dianalisis dengan 

menggunakan program Minitab. Untuk memasukkan data runtun waktu 

yang akan diolah terlebih dahulu klik pada Cell baris 1 kolom C1. 

Kemudian ketik data pertama dan seterusnya secara menurun artinya 

dalam kolom yang sama dan format kolom tersebut harus numeric atau 

angka. 

c.  Session Window, untuk menampilkan output kecuali grafik karena pada 

grafik akan muncul output tersendiri 

2. Menggambarkan Grafik Data Runtun Waktu 

Langkah-langkahnya yaitu. 

a.   Pilih menu Stat → Time Series → Time Series Plot... 

Gambar 1. Tampilan Worksheet MINITAB 

Menu Bar 

Tool Bar 

Session 
 Window 

Data 
Window 

Cell 
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Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 2. Memilih Jenis Grafik 

b. Klik Simple → OK, maka akan muncul : 

 

Gambar 3. Menggambar Grafik Data Runtun Waktu 

Klik/Sorot data yang akan  digambar semisal kolom C1 masukkan ke 

dalam series, lalu klik OK. 

3. Menggambar Grafik Trend 

Langkah-langkahnya yaitu. 

a.   Pilih menu Stat → Time Series → Trend Analysis... 

Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini: 
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Gambar 4. Menggambar Grafik Trend 

b. Klik/sorot data yang akan dianalisa trendnya kemudian klik tombol 

select maka nama kolom akan tampak pada kotak variable . Setelah itu 

pilih model yang dianggap sesuai. Ketikkan judul pada kotak Title lalu 

klik OK. 

4. Menggambar Grafik Fungsi Autokorelasi (FAK) dan Fungsi Auto Korelasi 

Partial (FAKP) 

a.   Pilih menu Stat → Time Series → Autocorrelation... (untuk 

menggambar grafik Fungsi Auto Korelasi (FAK) dan pilih → Partial 

Autocorrelation... (untuk menggambar grafik Fungsi Auto Korelasi 

Parsial (FAKP)).  

Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 5. Menggambar Grafik Fungsi Auto Korelasi 
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Gambar 6. Menggambar Grafik Fungsi Auto Korelasi Parsial 

b. Klik/sorot data yang akan dicari grafik  Fungsi Auto Korelasi (FAK) 

dan grafik Fungsi Auto Korelasi Parsial (FAKP) kemudian klik tombol 

select maka nama kolom akan tampak pada kotak Series . Setelah itu 

pilih model yang dianggap sesuai. Ketikkan judul pada kotak Title lalu 

klik OK. 

5. Menghitung Data Selisih 

Data selish digunakan untuk menentukan kestasioneran data runtun 

waktu jika data aslinya tidak stasioner. Langkah-langkahnya yaitu. 

a.   Pilih menu Stat → Time Series → Differences... 

Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 7. Menghitung Data Selisih 
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b. Klik/sorot data yang akan dicari selisihnya kemudian klik tombol 

select maka nama kolom akan tampak pada kotak series. Setelah itu 

pilih kolom mana yang akan ditempati hasil selisih dari data tadi. Untuk 

lag selalu isi dengan 1. Jika ingin mencari data selisih ke n maka data 

yang dipilih dalam series adalah data ke n – 1 untuk kotak lag selalu 

diisi dengan 1. Lalu klik OK. 

6. Melakukan Peramalan 

Langkah-langkahnya yaitu. 

a.   Pilih menu Stat → Time Series → ARIMA... 

Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 8. Melakukan Peramalan 

b. Klik/sorot data yang akan ingin diramal, data tersebut merupakan data 

asli bukan data selisih. Kemudian klik tombol Select maka akan tampil 

pada kotak series. Setelah itu isi kolom Autoregressive, Difference dan 

Moving Average sesuai dengan model yang cocok. Misalnya jika model 

yang cocok adalah AR (1) maka isi Autoregressive dengan 1 dan kotak 

yang lainnya 0. Kotak Difference diisi sesuai dengan data selisih 

keberapa data tersebut stasioner artinya jika data tersebut stasioner pada 
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selisih kedua maka isi Difference dengan 2, dan Moving Average  diisi 

sesuai dengan grafik yang asumsinya sama dengan Moving Average 

misal grafik sama dengan asumsi Moving Average pada MA (1) maka 

isi Moving Average dengan 1.  

c.   Pilih Graph.. .pilih ACF of residuals, fungsinya untuk mendeteksi 

proses white noise pada residual. Klik OK. 

 

Gambar 9. Menggambar Grafik ACF of Residuals 

d. Klik Kotak Forecast... maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 10. Menghitung Periode Peramalan 
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Jika akan meramalkan 5 ke depan periode maka isi Lead dengan angka 

5 dan isi origin untuk data 5 periode sebelumnya, jika diisi dengan 

angka 65 artinya akan meramalkan dari data 65 sampai 75. 

e.  Pilh Storage...  

 Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 11. Kotak Dialog Pilihan Residual 

kemudian pilih residuals. Lalu klik OK. 

f.  Abaikan pilihan yang lain. Klik OK.  

 

E. Penggunaan Software SPSS Versi 11.0 Dalam Proses Validitas dan 

Reliabilitas 

Langkah-langkahnya yaitu: 

a. Jalankan Program SPSS dengan cara klik Start → SPSS for windows → 

SPSS versi 10.0. Masukkan data pada sheet SPSS beri nama masing-

masing dengan soal_1, soal_2 dan seterusnya. 

b. Klik Analyze→Scale→Reliability analysis 
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                 Gambar 12. Tampilan Perintah Scale Reliability Analysis 
 

c.  Akan muncul pada layar 

 

                 Gambar 13. Tampilan Kotak Dialog Reliability Analysis 
 

d. Klik Statistics→pada descriptives for beri tanda centang untuk item, scale 

dan scale of item deleted. Continue lalu OK. 

 

                 Gambar 14. Tampilan Kotak Dialog Reliability Analysis Statistic 
 

e.  Untuk mengetahui soal  yang valid dan tidak valid dilihat nilai korelasi dan 

dibandingkan dengan tabel corelasi product moment. Sedangkan untuk 
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mengetahui soal tersebut reliable atau tidak dilihat pada nilai alpha dan 

dicocokkan dengan nilai tabel r product moment. 

 

F. Penggunaan Software SPSS Versi 11.0 Dalam Proses Analisis Faktor 

Karena metode perhitungan Multivariat melibatkan banyak variabel, 

maka perhitungannya menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan analisis 

yang hanya menggunakan satu atau dua variabel. Dalam hal ini, teori faktor 

akan sulit diaplikasikan jika tanpa menggunakan bantuan komputer. 

1. Analisis faktor (1) Menilai variabel yang layak 

Langkah-langkahnya yaitu: 

a. Jalankan Program SPSS dengan cara klik Start → SPSS for windows 

→ SPSS versi 10.0. Masukkan data pada sheet SPSS beri nama dengan 

variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Jepara yaitu penyebaran penduduk, kematian, 

efektifitas alat kontrasepsi, kemandulan/kesuburan, kelahiran, 

pemakaian alat kontrasepsi, lingkungan sosial ekonomi, usia penduduk, 

frekuensi hubungan seksual, pendapatan seseorang, lokasi tempat 

tinggal dan pendidikan terakhir . 

b. Dari menu Analyze, pilih Data Reduction, Klik Factor.. 

 

                 Gambar 15. Tampilan Tampilan Perintah Data Reduction Faktor 
c. Akan tampak pada layar 
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                 Gambar 16. Tampilan Kotak Dialog Factor Analysis 
Pengisian : 

d. Masukkan semua variabel ke dalam kotak variables tersebut, yakni 

penyebaran penduduk, kematian, efektifitas alat kontrasepsi, 

kemandulan/kesuburan, kelahiran, pemakaian alat kontrasepsi, 

lingkungan sosial ekonomi, usia penduduk, frekuensi hubungan 

seksual, pendapatan seseorang, lokasi tempat tinggal dan pendidikan 

terakhir. 

e. Klik pada kotak Descriptive..., hingga tampak di layar 

 

                 Gambar 17. Tampilan Kotak Dialog Factor Analysis Descriptive 
 

f. Abaikan pilihan yang lain. Pilih Continue. Klik OK.  

2. Analisis faktor (2) Factoring dan Rotasi 



 20

Dari data persepsi Masyarakat terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara, diketahui 

bahwa variabel mana yang bisa diuji lanjut, sekarang akan dilakukan 

analisis faktor untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut bisa 

direduksi menjadi satu atau lebih faktor. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

a. Dari menu Analyze, pilih Data Reduction, Klik Factor.. 

 

                 Gambar 18. Tampilan Perintah Data Reduction Faktor 
 

b. Akan tampak pada layar 

 

                 Gambar 19. Tampilan Kotak Dialog Factor Analysis 
 

Pengisian : 
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c. Masukkan semua variabel yang bisa diuji lanjut pada hasil analisis 

faktor untuk menilai variabel yang layak ke dalam kotak variables 

tersebut. 

d. Klik Extraction, hingga tampak di layar 

 

                 Gambar 20. Tampilan Kotak Dialog Factor Analysis Extraction 
 

Pengisian : 

− Pada Method (metode pembuatan factor (ekstrasi variable) pilih 

principal components. 

− Analyze pilih Correlation matrix. 

− Pada Display pilih Unrotated factor solution ( untuk menunjukkan 

hasil factoring sebelum dilakukan proses rotasi) dan Scree plot 

(grafik yang menunjukkan dampak factoring terhadap angka 

eigenvalues). 

− Pada Extract pilih Eigenvalues over teap pada angka yang ada, 

yakni 1 (karena dengan angka eigenvalues di bawah 1 akan 

dikeluarkan.  

− Maksimum Iteration for Convergense tetap pada angka 25. 

Abaikan bagian yang lain, klik Continue. 



 22

e. Klik Rotation, hingga tampak di layar 

 

                 Gambar 21. Tampilan Kotak Dialog Factor Analysis Rotation 

Pengisian : 

− Terlihat berbagai macam metode rotasi, dan untuk keseragaman, 

pilih Varimax pada kotak Method.  

− Pada Display (apa yang akan ditampilkan pada output sehubungan 

dengan proses rotasi tersebut) aktifkan kotak Rotated Solution 

(tampilan faktor setelah dilakukan rotasi, yang dibandingkan 

dengan proses tanpa rotasi (Principal Component)) dan loading 

Plot (s) (menyajikan korelasi antara variabel tertentu dengan faktor 

yang terbentuk).  

− Pada Maximum Iteration For Convergence tetap pada angka 25. 

Klik Continue. Abaikan bagian yang lain. Lalu tekan OK untuk 

proses data. 

 

3. Analisis faktor (3) validasi faktor 

Analisis faktor dimulai dengan pengujian variabel-variabel yang bisa 

dilakukan proses factoring, melakukan ekstraksi variabel, rotasi dan 
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diakhiri dengan penamaan faktor. Namun demikian, ada proses lanjutan 

yang seharusnya juga dilakukan, yakni validasi analisis faktor dan 

pembuatan factor scores. 

Langkah – langkah sebagai berikut : 

Pilih menu Data → Select Cases... 

 

                 Gambar 22. Tampilan Menu Pilihan Untuk Validasi Faktor 

 Lalu akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini : 

 

                 Gambar 23. Tampilan Kotak Dialog Select Cases 
 

Pilih Based on time or case change, lalu klik Range.. akan muncul kotak 

dialog : 

 

                 Gambar 24. Memilih Range Untuk First Case dan Last Case 
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Bagi data menjadi 2, isikan 1 pada Fist Case dan 35 pada Last Case. 

Continue. OK. Untuk Mendapatkan tabel Component Matrics maka 

lakukan cara seperti analisis faktor (2). Validasi analisis faktor 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut bisa 

digeneralisasikan ke populasi atau tidak 

 

4. Analisis faktor (4) membuat faktor scores 

Setelah faktor terbentuk dan dilakukan validasi, yang menyatakan 

bahwa satu atau lebih faktor yang terbentuk memang stabil dan bisa untuk 

menggeneralisasi populasinya, maka pada faktor tersebut bisa dilakukan 

pembuatan factor scores. 

Langkah – langkah sama seperti pada analisis faktor (2) tetapi tambahan 

pada pengisian kotak Scores... akan tampil kotak dialog sebagai berikut : 

 

                 Gambar 25. Menyimpan Variabel untuk penggunaan metode regresi 

 

Akan dihasilkan output tetapi pada Data View yaitu berupa FAC1_1, 

FAC2_1, FAC3_1 dan seterusnya. Hal ini merupakan composite 
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(gabungan) dari variabel asal yang terkait. Hasil inilah yang menghasilkan 

persamaan regresi. 

 

G. Penggunaan Software SPSS Versi 11.0 Dalam Proses Mencari Persamaan 

Regresi. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

a. Dari menu Analyze, pilih Regression, Klik Linier.. 

 

                 Gambar 26. Tampilan Perintah Regresi 
 

b. Lalu akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini : 

 

                 Gambar 27. Tampilan Kotak Dialog Regresi 
 

Isikan laju pertumbuhan penduduk pada Dependent dan faktor_1, faktor_2 

dan faktor_3 pada Independent (s). Lalu klik OK. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Ruang Lingkup Kegiatan 

Lokasi kegiatan penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Jepara dan 

kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2003 : 55). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh penduduk  di Kabupaten Jepara. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi (Sugiyono, 2003 : 56). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan “proporsive sampling” yaitu teknik 

pengambilan sampel dimana pengambilan sampel mengikuti kehendak 

peneliti berdasarkan pertimbanagn tertentu. Sampel dalam penelitian ini 

adalah lima orang dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jepara. Jadi 

jumlah keseluruhan sampel adalah 70 orang. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998:99). Variabel 
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merupakan besaran yang memilki variasi nilai. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian adalah penyebaran penduduk, kematian, efektifitas alat 

kontrasepsi, kemandulan/kesuburan, kelahiran, pemakaian alat kontrasepsi, 

lingkungan sosial ekonomi, usia penduduk, frekuensi hubungan seksual, 

pendapatan seseorang, lokasi tempat tinggal dan pendidikan terakhir. 

Keduabelas variabel tersebut akan membentuk beberapa faktor, maka 

faktor yang terbentuk inilah yang menjadi variabel independent (bebas). 

Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah laju pertumbuhan penduduk. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan 

peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi 

penelitian. Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan berdasarkan cara-

cara tertentu. (Iqbal Hasan, 2004:23). Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto 1998 : 135). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang jumlah penduduk di Kabupaten Jepara 

yang kemudian akan diproyeksikan menggunakan analisis runtun 

waktu (model ARIMA). 

 

. 
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b. Metode Angket (Kuisioner) 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998 : 140). Metode 

ini digunakan untuk mencari dan mengenal faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara. 

Untuk mengetahui distribusi frekuensi masing-masing variabel 

yang pengumpulan datanya menggunakan kuesioner (angket), setiap 

indikator dari data yang dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan 

dan diberi skor atau nilai yaitu: 

 Skor 5 jika jawaban responden sangat setuju 

 Skor 4 jika jawaban responden setuju 

 Skor 3 jika jawaban responden ragu-ragu 

 Skor 2 jika jawaban responden tidak setuju 

 Skor 1 jika jawaban responden sangat tidak setuju 

Setelah skor tersebut dijumlahkan baik per variabel untuk setiap 

item pertanyaan maupun dengan memasukkan jumlah skor tersebut 

kedalam rumus persentase sebagai berikut: 

% = x
N
n  100 % 

 Keterangan : 

 n = frekuensi (responden yang memilih) 

 N = Jumlah seluruh responden     

(Arikunto, 1998 : 122) 
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c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek 

penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan 

komunikasi atau hubungan dengan responden. (Nur Indriantoro, 2002 : 

152). Metode ini digunakan pada waktu wawancara dengan salah satu 

pegawai kecamatan Jepara bagian pelayanan umum untuk 

mendapatkan data registrasi penduduk dan mutasi penduduk serta 

untuk mendapat informasi dan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

Perangkat alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

kuisioner atau angket. Sebelum angket digunakan untuk penelitian, angket 

terlebih dahulu diujicobakan. Angket uji coba setelah di analisis akan menjadi 

angket penelitian. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

pengambilan data angket ujicoba adalah sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan 

a. Membuat kisi-kisi angket atau kuesioner dengan beberapa variabel 

atau sub variabel yang akan diungkapkan dengan batasan sesuai 

dengan judul penelitian. 

b. Membuat pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Pengambilan data uji coba dilaksanakan pada penduduk Kabupaten 

Jepara sebanyak  70 orang responden 5 orang pada masing-masing 

Kecamatan. 

3. Tahap analisis instrumen 

a. Menentukan Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998 : 160). Uji 

validitas instrumen digunakan teknik uji validitas dengan Korelasi 

Product Moment dari Pearson : 

( ){ } ( ){ }∑∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 Keterangan : 

 rxy       = Koefisien korelasi 

 X       = Skor butir          ∑ 2X  = Jumlah kuadrat nilai X 

 Y       = Skor total yang diperoleh      ∑ 2Y   = Jumlah kuadrat nilai Y 

 N       = Jumlah responden             

Sedangkan untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah 

dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi 

dengan tabel nilai koefisien (r) pada derajat kesalahan alfa 5 % atau 

taraf kepercayaan 95 %. 

Apabila rxy  ≥ rtabel → valid 

Apabila rxy  ≤ rtabel →  tidak valid 
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 (Arikunto, 1998 : 162) 

b. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 1998 : 170). 

Untuk menguji coba instrumen dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan reliabilitas internal yaitu dengan cara menganalisa data 

dari satu kali hasil pengetesan. Rumus yang digunakan adalah rumus 

alpha: 
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 Keterangan : 

 r11  = Reliabilitas instrumen 

 K  = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

 ∑ 2bσ  = Jumlah varians butir 

 2tσ  = varians total                

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai r dengan taraf signifikan 5 %. 

Apabila r11 hitung  ≥ r 11 tabel → reliabel 

Apabila r11 hitung  ≤ r 11 tabel →  tidak reliabel 

 (Arikunto, 1998 : 193) 
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F. Analisis Data 

1. Konsep Dasar Analisis Runtun Waktu 

Peramalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam 

pengambilan keputusan, sebab efektif atau tidaknya suatu keputusan 

umumnya tergantung pada beberapa faktor yang tidak dapat dilihat pada 

waktu keputusan itu diambil. Metode yang digunakan untuk kegiatan 

peramalan ada banyak sekali tetapi dalam Tugas Akhir ini hanya akan 

dikaji peramalan dengan menggunakan analisis runtun waktu. 

 Definisi 1 

Runtun waktu adalah himpunan observasi terurut dalam waktu atau 

dalam dimensi lain. (Zanzawi, 1987 : 2.2). 

Berdasarkan sejarah nilai observasinya runtun waktu dibesakan 

menjadi dua yaitu : runtun waktu deterministik dan runtun waktu 

stokastik. 

 Definisi 2 

Runtun waktu deterministik adalah runtun waktu yang nilai observasi 

yang akan datang dapat diramalkan secara pasti berdasarkan observasi 

lampau. 

 Definisi 3 

Runtun waktu stokastik adalah runtun waktu dengan nilai observasi 

yang akan datang bersifat probabilistik, berdasarkan observasi yang 

lampau. (Zanzawi, 1987 : 2.2). 
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Pada Tugas Akhir ini hanya akan membahas tentang runtun waktu 

yang stokastik, Dalam Tugas Akhir ini runtun waktu dilambangkan 

dengan  Zt , jika t ∈ A, dengan A himpunan bilangan asli, maka runtun 

waktu ini dinamakan runtun waktu diskret, sedangkan jika t ∈ ℜ, dengan 

ℜ himpunan bilangan real maka runtun waktu tersebut dinamakan runtun 

waktu kontinu. 

Ciri-ciri analisis runtun waktu yang menonjol adalah bahwa 

deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari 

variabel random berdistribusi bersama. Yakni kita menganggap adanya 

fungsi probabilitas bersama variabel random Z1, ..., Zn, misalnya 

f1, ..., n (Z1, ..., Zn) 

Subkrip 1, ..., n pada fungsi kepadatan itu menunjukkan kenyataan bahwa 

pada umumnya parameter atau bahkan bentuk fungsi kepadatan itu 

bergantung pada titik waktu tertentu yang kita perhatikan. Model ini 

dinamakan model statistik (stokastik), Ramalan yang dibuat pada waktu t 

untuk k langkah ke depan dipandang sebagai nilai ekspektasi Zt+k dengan 

syarat diketahui observasi yang lalu sampai Zt. Sebagai contoh sederhana 

suatu proses stokastik kita pandang random walk, dimana dalam setiap 

perubahan yang berurutan diambil secara independen dari suatu distribusi 

probabilitas dengan mean nol. Maka variabel Zt mengikuti 

  Zt – Zt-1 = at atau Zt = Zt-1 + at 
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dimana at suatu variabel random dengan mean nol dan diambil secara 

independen setiap periode, sehingga membuat setiap langkah berurutan 

yang dijalani Z adalah random. 

 Dari suatu runtun waktu Z1, ..., Zn yang kelihatannya dapat 

digambarkan dengan baik dengan model random walk dapat dilakukan 

peramalan untuk merealisasikan nilai ZN+1 yang akan datang. Perlu diingat 

bahwa nilai ZN+1 adalah variabel random sehingga nilai harapan 

(ekspektasi) bersyarat dari ZN+1 jika ZN,ZN-1,... telah diobservasi adalah 

   E (ZN+1⎢..., ZN-1, ZN)     = E(ZN+aN+1⎢..., ZN-1, ZN) 

      = E(ZN⎢..., ZN-1, ZN) + E(aN+1⎢..., ZN-1, ZN) 

      = E(ZN) + 0 

      = E(ZN) 

      = ZN 

Ini berarti bahwa posisi yang diharapkan runtun waktu itu untuk 

posisi yang akan datang berikutnya sama dengan posisinya sekarang. 

Dapat juga dihitung variansi ZN+1 jika diketahui observasi Z yang lalu, 

yaitu 

Var (ZN+1⎢..., ZN-1, ZN) = Var (ZN+aN+1⎢..., ZN-1, ZN) 

 = Var (ZN⎢..., ZN-1, ZN) + Var (aN+1⎢..., ZN-1, ZN) 

          = 0 + E(aN+1) 

          = Var(aN+1) 

          = σ2
a 
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di sini juga digunakan sifat independensi aN+1, dan σ2
a adalah variansi 

setiap a1, dalam hal ini variansi aN+1. 

Jika at berdistribusi normal, maka dapat kita katakan bahwa 

distribusi ZN+1, jika diketahui sejarah sampai waktu N, adalah normal 

dengan mean ZN. Perluasan cakrawala ramalan untuk lebih dari satu 

periode (langkah) mudah dilakukan. Nilai ekspektasi ZN+1 jika diketahui 

observasi (..., ZN-1, ZN) adalah 

      
^
Z N(2)   = E(ZN+2⎢..., ZN-1, ZN) 

          = E(ZN+ aN+1+ aN+2⎢..., ZN-1, ZN) 

          = E(ZN⎢..., ZN-1, ZN) +E(aN+1⎢..., ZN-1, ZN) +E(aN+2⎢..., ZN-1, ZN) 

          = E(ZN) + 0 + 0 

          = E(ZN) 

          = ZN 

sehingga ramalan untuk dua periode ke depan adalah sama dengan posisi 

kita sekarang. Sedangkan untuk variansi ZN+2 bersyarat sejarah yang lalu 

adalah 

Var (ZN+2⎢..., ZN-1, ZN) = Var (ZN+aN+1+ aN+2⎢..., ZN-1, ZN) 

 = Var (ZN⎢..., ZN-1, ZN) + Var (aN+1⎢..., ZN-1, ZN) + 

Var (aN+2⎢..., ZN-1, ZN) 

  = 0 + σ2
a+σ2

a 

   = 2 σ2
a 
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Diperoleh bahwa ramalan untuk semua cakrawala adalah ZN dan 

variansinya untuk cakrawala ramalan k langkah adalah kσ2
a. Jelas bahwa 

ZN+1 dan ZN+2 adalah variabel random tak independen karena keduanya 

memuat suku aN+1. Kovariansinya dapat kita hitung sebagai berikut. 

Kov(ZN+1,ZN+2⎢..., ZN-1, ZN)  

= Kov [(ZN + aN+1), ( ZN+aN+1+ aN+2)⎢..., ZN-1, ZN)] 

= Var (aN+1+ Kov(aN+1 ,aN+2) 

= σ2
a 

  (Zanzawi, 1987 : 1.11) 

dengan mengingat aN+1 dan aN+2 adalah independen. Jika at normal, 

maka ZN+1 dan ZN+2 berdistribusi normal bersama (bivariat). 

Merupakan dalil yang diterima bahwa semakin baik ramalan 

tersedia untuk masyarakat semakin baik pula kinerja mereka sehubungan 

dengan keputusan yang mereka ambil. 

 

a. Autokorelasi dan Autokovariansi 

Suatu runtun waktu adalah himpunan observasi berurut dalam 

waktu (atau dalam dimensi apa saja yang lain). Suatu runtun waktu 

statistik dapat dipandang sebagai satu realisasi dari suatu proses 

statistik, yaitu kita tidak dapat mengulang kembali keadaan untuk 

memperoleh himpunan observasi serupa seperti yang telah kita 

kumpulkan. 
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 Definisi 4 

Jika suatu proses stokastik yang mempunyai fkp bersama P(Zt+n, 

Zt+n2, Zt+n3, ..., Zt+nk) yang independen terhadap t, sebarang 

bilangan bulat k dan sebarang pilihan n1, n2, ..., nk dengan sifat 

bahwa struktur probabilistiknya tidak berubah dengan berubahnya 

waktu,maka proses seperti ini dinamakan stasioner. Jika tidak 

demikian dinamakan tidak stasioner. 

Jika hal tersebut berlaku tetapi dengan pembatasan m ≤ p, 

dimana p bilangan bulat positip, maka stasioneritas itu kita namakan 

stasioneritas tingkat p. Untuk proses-proses yang termasuk dalam 

stasioneritas lemah yaitu stasioneritasnya hanya memerlukan 

stasioneritas tingkat dua dengan harapan asumsi normalitas berlaku 

kita punyai 

E(Zt) = μ dan kov (Zt, Zt-k) = γk 

Dimana μ dan γk , untuk semua k adalah konstan. Di sini μ adalah 

mean proses itu dan γk autokovariansi pada lag k. Proses ini 

mempunyai variansi konstan, yakni 

 Var(Z) = σ2
Z = γk 

 dan untuk semua bilangan bulat k berlaku 

  γ-k - γk 

 karena 

  kov(Zt, Zt+k) = kov(Zt+k, Zt) = kov(Zt, Zt+k)     
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sehingga yang perlu kita tentukan adalah γk saja untuk k ≥ 0. 

Himpunan {γk, k = ∪ , 1, ...} dinamakan fungsi autokovariansi. 

Autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang beruntun 

dan variabel yang sama. Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi 

diantara anggota-anggota dan serangkaian pengamatan yang tersusun 

dalam serangkaian waktu. Sedangkan Autokovariansi adalah variansi 

bersama dari variabel yang sama dalam hal ini adalah data runtun 

waktu itu sendiri. (Gunawan Sumodiningrat, 1996 : 231) 

Autokorelasi pada lag k didefinisikan sebagai : 

  [ ]2 )var().var(
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ktt
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Fungsi autokorelasi, disingkat fak, dibentuk dengan himpunan {ρk, k 
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Dengan syarat matriks definit positif kita peroleh syarat-syarat 

hubungan antara autokorelasi berbagai lag. 

Nilai variansi rk dapat dicari dengan rumus: 
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2211)(
   

 

Sedangkan nilai dari confidence limit (nilai batas daerah white noise) 

adalah 2 kali SE (rk) yaitu 
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Selanjutnya, var 
Nkk
1)(

^
≈φ . Untuk N cukup besar dianggap mendekati 

distribusi normal. Sedangkan nilai dari confidence limit (nilai batas 

daerah white noise) adalah 2 kali SE )(
^

kkφ  yaitu 

 Batas atas =
N
2  dan batas bawah = - batas atas 
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Autokovariansi νk didefinisikan sebagai 

 Vk = E((Zt – E(Zt))(Zt-k – E(Zt-k)))   

(Zanzawi , 1987 : 2.4 - 2.13) 

b. Proses Autoregresif 

Bentuk umum proses autoregresif tingkat p atau AR(p) adalah 

 Zt = tptptt aZZZ ++++ −−− φφφ ...2211  

Yakni, nilai sekarang suatu proses dinyatakan sebagai jumlah 

tertimbang nilai-nilai yang lalu ditambah satu sesatan (goncangan 

random) sekarang. 

1.  Proses AR(1) 

Proses ini mempunyai model: 

 Zt = tt aZ +−1φ       

dengan suku sesatan at ~ N(0, σ2
a) dan model ini dianggap stasioner. 

Karena at independen dengan Zt-1, maka variansinya adalah 

 var(Zt) = φ 2 var(Zt-1) + var(at) 

 σ2
z = φ 2 σ2

z + σ2
a atau (1- φ 2) σ2

z = σ2
a 

dan supaya σ2
z berhingga dan tidak negatif, haruslah 

-1 < φ  < 1 

ketidaksamaan di atas inilah yang merupakan syarat supaya runtun 

waktunya stasioner. Pada umumnya, syarat perlu dan cukup supaya 

proses AR(p) stasioner adalah bahwa akar φ  (B) = 0 haruslah 
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terletak di luar lingkaran satuan. Ciri-ciri AR(p) adalah Fakp ≈ 

terputus pada lag-p. 

2. Proses AR(2) 

Proses ini mempunyai model: 

Zt = φ 1Zt-1 + φ 2Zt-2 + at    

Untuk stasioneritasnya dapat disimpulkan μ = 0 dan diperoleh 

rumus: 

 ρk = φ 1ρk-1 + φ 2ρk-2 

dengan ρ-k = ρk 

diperoleh juga rumus 

 σ2
z = 

)1)(1)(1(
)1(

12212

2
2

φφφφφ
σφ

−+−++
− a  

supaya setiap faktor dalam penyebut positif haruslah 

 1 < φ 2 

φ 1 + φ 2 < 1 

 - φ 1 + φ 2 < 1 

yang merupakan syarat stasioner dari AR(2). Sifat grafik fungsi 

autokorelasinya menyerupai grafik sinus tetapi gelombangnya 

terletak dalam daerah white noise. 

(Zanzawi , 1987 : 3.3 - 3.6) 

c. Proses Moving Average 

Model Moving Average tingkat q atau MA(q), didefinisikan sebagai 

  Zt = at + θ1at-1 + ... + θqat-q    
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 Dimana at independen dan berdistribusi normal dengan mean 0 dan 

varians σ2
a. Selanjutnya dapat dihitung varians 

  Var(Z1) = Var (at + θ1at-1 + ... + θqat-q) 

    = Var (at) + θ1
2

 Var(at-1) + ... + θq
2 Var (at-q) 

    = σ2
a +θ1

2
  σ2

a + ... + θq
2 σ2

a 

  σ2
a = (1+θ1

2
  + ... + θq

2
 ) σ2

a 

dan untuk q terhingga,proses ini selalu stasioner 

a.  Proses MA(1) 

Proses ini mempunyai model : 

 Zt = at + θ1at-1 

        Dimana {at} suatu proses white noise. Untuk invertibilitas -1 < φ  < 1. 

Mean Zt adalah μ = 0 untuk semua k. 

Untuk mencari variansi digunakan rumus 

σ2
z = ν0 = (1+θ2) σ2

a 

         ν1 = θ σ2
a 

         νk = 0, k > 1. 

Untuk mencari Fak digunakan rumus 

Fak : ρ1 = 21 θ
θ
+

 

    ρk = 0, k > 1 

Fak terputus pada lag 1. 

Untuk mencari Fakp digunakan rumus 
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 Fakp : )1(2

21

1
)1()1(

+

−

−
−−

= k

kk

kk θ
θθφ

  
 

b. Proses MA(2) 

Proses ini mempunyai model : 

 Zt = at + θ1at-1 + θ2at-2 

Dimana {at} suatu proses white noise. Untuk syarat invertibilitas 

yaitu: 

             1 < φ 2 

- φ 1 + φ 2 < 1 

          φ 1 + φ 2 < 1 

Untuk mencari Fak digunakan rumus : 

 Fak : 2
2

2
1

21
1 1

)1(
θθ
θθρ
++
+

=  

          2
2

2
1

2
2 1 θθ

θρ
++

=  

         =kρ 0, k > 2     

Terjadi dualitas antara proses MA dan AR, yaitu : 

{ρk} MA(s) bertingkat seperti {φ kk} AR(s) 

{φ kk} MA(s) bertingkat seperti {ρk} AR(s) 

(Zanzawi , 1987 : 3.17 – 3.20) 

d. Proses Campuran 

Model ARMA (p,q) berbentuk : 

Zt = φ 1Zt-1 + φ 2Zt-2 + ... +φ pZt-p + at + θ1at-1 + ... + θqat-q 
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Proses ARMA (1,1) mempunyai model: 

  Zt = φ 1Zt-1 + at + θ1at-1 

Syarat Stasioner dan invertibel yaitu : 

  -1 < φ  < 1 

-1 < θ  < 1 

diperoleh E(Zt) = 0 karena φ  ≠ 1    

(Zanzawi , 1987 : 4.3) 

e. Runtun Waktu Nonstasioner 

Runtun waktu dikatakan nonstasioner homogen apabila runtun 

waktu selish derajat tentu-nya  adalah stasioner. Model linier runtun 

waktu nonstasioner homogen dikenal sebagai model ARIMA 

(Autoregresive Integrated Moving Average).   

Model ARIMA merupakan gabungan dari model Autoregresi dan 

Moving Average. Model Autoregresi menggunakan dasar nilai periode 

sebelumnya, sedangkan model Moving Average menggunakan dasar 

rata-rata bergerak dari data. Model ARIMA menggunakan perbedaan 

(differencing) di dalam mencari nilai persamaan regresi. Perbedaan 

adalah selisih antara nilai sekarang dengan nilai periode sebelumnya. 

Jika derajat AR-nya p, derajat selisihnya d dan derajat MA-nya q, 

modelnya ditulis sebagai ARIMA (p, d, q). Bentuk umum ARIMA 

adalah ϕ (B) Zt = θ (B) at 

Persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk : 
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Zt = (1+φ 1 ) Zt-1 + (φ 2 - φ 1)Zt-2 + ... + (φ p - φ p-1) Zt-p  - φ pZt-p-1 + at 

+ θ1at-1 + ... + θqat-q     

(Zanzawi , 1987 : 4.11) 

Runtun waktu yang nonstasioner fak-nya akan menurun secara 

linier dan lambat. Tingkah gerak teoritik ini tentunya “ditiru” oleh fak 

estimasi dari data, apabila ada kecenderungan fak estimasi {rk} tidak 

menurun dengan cepat maka runtun waktunya nonstasioner 

 

f. Estimasi Awal dan Daerah Diterima Beberapa Model 

Setelah memperoleh suatu model maka nilai-nilai kasar 

parameter-parameternya dapat diperoleh dengan menggunakan tabel di 

bawah ini tapi sebelumnya diperiksa dulu apakah nilai r1 dan r2 

memenuhi syarat atau tidak untuk model terdebut. 

Proses Daerah Diterima Estimasi Awal 

AR (1) -1 < r1 < 1  10
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ARMA(1,1)  2r1 - ⎢r1 ⎢< r2 < 
⎢r1⎢ 

1

2
0

^

r
r

=φ  

2
42

0

^ −±
=

bbθ  dengan 

0

^

1

^
2
02 )21(

φ

φ

−

+−
=

r

rb  dan 

tandanya dipilih untuk 

menjamin 10

^
<θ  

   

   (Zanzawi , 1987 : 5.5) 

g. Verifikasi 

Langkah ini bertujuan untuk memeriksa apakah model yang 

dipilih cukup cocok dengan data dengan jalan membandingkan dengan 

model lain yang mempunyai kemungkinan cocok dengan data. 

Selanjutnya dibandingkan nilai 
2^

aσ  dari masing-masing model jika 

tidak ada perubahan yang berarti dalam antrian besarnya hampir sama 

maka dipilih model yang paling sederhana (prinsip Parsimony) tetapi 

jika terjadi perbedaan yang cukup besar maka dipilih model dengan 

2^

aσ  yang terkecil. Nilai estimasi 
2^

aσ  diberikan oleh rumus: 

AR  (p) : 
2^

aσ  = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∑

p

kC
1

2^

0 1 φ  

MA (q) : 
2^

aσ  = 

⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
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0
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ARMA (1,1) : 
2^

aσ  = 2^^^

2^

0

21

)1(

θφθ

φ

++

−C    

(Zanzawi , 1987 : 5.4) 

 

2. Multivariat 

Multivariat adalah perluasan dari Univariate dan Bivariate, dimana 

jika Uni atau Bivariate hanya menghitung maksimal dua variabel, 

multivariate menghitung lebih dari dua variabel. Variat bisa didefinikan 

sebagai suatu kombinasi linier dari variabel-variabel dengan bobot 

variabel yang ditentukan secara empiris. Jadi bisa dikatakan analisis 

multivariat merupakan perluasan dari analisis univariat (seperti uji t) atau 

bivariat (seperti korelasi dan regresi sederhana). 

Data yang secara statistik bisa dibagi menjadi Data metrik dan non 

metrik tetap perlu dilakukan pada analisis multivariat. Data metrik adalah 

data yang didapat dengan jalan mengukur dan bisa mempunyai desimal. 

Sedangkan data non metrik adalah data yang didapat dengan jalan 

menghitung, tidak mempunyai desimal serta dilakukan dengan 

kategorisasi. Statistik Multivariat yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis faktor. 

 

3. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah menilai mana saja variabel yang dianggap 

layak (appropriateness) untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. 
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Pengujian ini dilakukan dengan  memasukkan semua variabel yang ada, 

kemudian pada variabel-variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian 

(analisis faktor (1) menilai variabel yang layak). 

Dalam penelitian ini analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara, dengan rumus sebagai 

berikut: 

Xl   = Item/variabel 

Fl-k   = Faktor-faktor 

Al-k   = Konstanta faktor 

Ut   = Faktor-faktor unik 

1. Correlation Matrix 

Analisis ini merupakan sajian hasil analisis korelasi antar item 

yang menjadi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk yang menunjukkan korelasi (r) antar item satu 

dengan yang lain, yang mungkin dapat atau tidak dapat dimasukkan 

dalam persamaan analisis faktor.  

2. Communality 

Analisis ini merupakan jumlah varian yang disumbangkan oleh 

suatu variabel dengan variabel lainnya yang tercakup dalam analisis 

(Suprapto, 2004 : 116). Analisis ini menunjukkan seberapa jauh suatu 

variabel terukur memiliki ciri yang dimiliki oleh variabel-variabel 

yang lain. Koefisien communality disebut cukup efektif apabila 

bernilai > 50 %. 
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3. Eigenvalue 

Merupakan jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor-

faktor yang mempunyai nilai eigenvalue > 1, maka faktor tersebut 

akan dimasukkan ke dalam model. 

4. Faktor Loading 

Faktor loading merupakan korelasi sederhana antara variabel 

dengan faktor, atau dapat dikatakan bahwa faktor loading merupakan 

besarnya muatan suatu variabel. Suatu variabel akan dapat dimasukkan 

sebagai indikator suatu faktor apabila mempunyai nilai faktor loading 

> 0,5. 

5. Keiser-Mayer-Olkin (KMO) 

KMO mengukur kelayakan sampling, yaitu suatu indeks yang 

digunakan untuk meneliti ketepatan pertumbuhan penduduk. Apabila 

koefisien KMO antara 0,50 – 1,0 berarti analisis faktor tepat. 

Sedangkan apabila kurang dari 0,50, analisis faktor dinyatakan tidak 

tepat (Suprapto, 2004 : 118). 

Analisis faktor dimulai dengan pengujian variabel-variabel yang bisa 

dilakukan proses factoring, melakukan ekstraksi variabel, rotasi dan 

diakhiri dengan penamaan faktor. Hal ini termasuk dalam analisis faktor 

(2). Namun demikian, ada proses lanjutan yang seharusnya juga dilakukan, 

yakni analisis faktor (3) validasi faktor dan analisis faktor (4) pembuatan 

factor scores. Validasi analisis faktor dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah hasil analisis faktor tersebut bisa digeneralisasikan ke populasi 
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atau tidak yaitu dengan cara pembagian data menjadi 2 bagian, lalu di uji 

ulang seperti analisis faktor (2). Jika komponen yang dihasilkan pada 

Component Matrix sama seperti hasil analisis faktor sebelumnya maka 

faktor yang dihasilkan tersebut bisa digeneralisasikan ke populasi.  

Setelah faktor terbentuk dan dilakukan validasi, yang menyatakan 

bahwa satu atau lebih faktor yang terbentuk memang stabil dan bisa untuk 

menggeneralisasi populasinya, maka pada faktor tersebut bisa dilakukan 

pembuatan factor scores Akan dihasilkan output tetapi pada Data View 

yaitu berupa FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1 dan seterusnya. Hal ini 

merupakan composite (gabungan) dari variabel asal yang terkait. Hasil 

inilah yang menghasilkan persamaan regresi. 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara menggunakan model 

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

Data yang digunakan dalam proyeksi adalah data jumlah penduduk 

Kabupaten Jepara periode bulan Januari 2001 sampai Desember 2005 

diambil dari data jumlah penduduk ditambahkan dengan data registrasi 

penduduk (dapat dilihat pada lampiran 1 hal 103) 

Sebelum melakukan analisis ARIMA, maka harus melakukan tahap–

tahap analisa runtun waktu yang tujuannya untuk memahami dan 

menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, 

dan mengoptimalkan sistem kendali. Ada  4 tahapan analisa runtun waktu 

yaitu identifikasi model, menaksir parameter model, diagnosis model dan 

peramalan. 

a. Identifikasi Model 

Pada tahap ini, kita memilih model tepat yang bisa mewakili 

deret pengamatan. Identifikasi model yang dilakukan dengan 

membuat plot time series. Dengan plot time series, kita akan 

mengetahui pola data dan trend deret pengamatan. 

 



 

1. Untuk data asli 

a. Menggambar Grafik Data Runtun Waktu (Plot Time series) 
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Gambar 28. Grafik Data Runtun Waktu Jumlah Penduduk 

b. Menggambar Grafik Trend 
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Gambar 29. Grafik Data Trend Jumlah Penduduk 

c. Menggambar Grafik Fungsi Auto Korelasi (FAK) dan Fungsi 

Auto Korelasi Partial (FAKP) 
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Gambar 30. Grafik Fungsi Autokorelasi Data Asli Jumlah 

Penduduk 

Autocorrelation Function: JUMLAH PENDUDUK  
Lag       ACF     T     LBQ Lag       ACF     T     
LBQ 
  1  0,964718  7,47   58,68  8  0,658103  1,54  359,73 
  2  0,926764  4,24  113,77  9  0,610001  1,37  386,87 
  3  0,885585  3,21  164,95 10  0,561129  1,23  410,30 
  4  0,841711  2,63  212,01 11  0,512691  1,09  430,25 
  5  0,797022  2,24  254,98 12  0,463610  0,97  446,91 
  6  0,751317  1,96  293,87 13  0,413583  0,85  460,45 
  7  0,704928  1,73  328,74 14  0,363508  0,74  471,13 

15  0,314367  0,63  479,30 
 

Lag

Pa
rt

ia
l A

ut
oc

or
re

la
ti

on

151413121110987654321

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Partial Autocorrelation Function for JUMLAH PENDUDUK
(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)

 

Gambar 31. Grafik Fungsi Autokorelasi Parsial Data Asli Jumlah 

Penduduk 



 

Partial Autocorrelation Function: JUMLAH PENDUDUK  
 
Lag       PACF      T Lag       PACF      T  
  1   0,964718   7,47   9  -0,045141  -0,35 
  2  -0,056511  -0,44 10  -0,039150  -0,30 
  3  -0,064955  -0,50 11  -0,022601  -0,18 
  4  -0,057825  -0,45 12  -0,039883  -0,31 
  5  -0,031361  -0,24 13  -0,046723  -0,36 
  6  -0,036029  -0,28 14  -0,034944  -0,27 
  7  -0,033324  -0,26 15  -0,021314  -0,17 
  8  -0,031499  -0,24  

 

Dari grafik FAK terlihat bahwa data belum stasioner, karena 

masih telihat adanya kelinieran dan data turun lambat mendekati nol. 

Namun pada grafik FAKP terlihat data sudah stasioner, karena sudah 

cukup signifikan berbeda dari nol. FAKP terputus pada lag 1. 

Sehingga model awal yang dipakai adalah AR (1). Yang mempunyai 

bentuk umum : 

 Zt = tt aZ +−1φ  

Tapi model ini belum bisa dipakai karena setelah dicoba 

dimasukkan ke dalam proses ARIMA (1,0,0) ternyata masih terdapat 

error. Jadi dicari data selisihnya. 

2. Menghitung Data Selisih 1 

 Pada worksheet akan muncul nilai data selisihnya sebagai berikut: 

 

Gambar 32. Data Selisih 



 

                

Gambar 33. Data Selisih 1 

a. Menggambar Grafik Trend 
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Gambar 34. Grafik Data Trend Selisih 1 

 



 

b. Menggambar Grafik Fungsi Auto Korelasi (FAK) dan Fungsi 

Auto Korelasi Partial (FAKP) 
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Gambar 35. Grafik Fungsi Autokorelasi Data Selisih 1 

Autocorrelation Function: C2  
 

Lag        ACF      T    LBQ Lag        ACF      T  LBQ 
  1   0,641208   4,93  25,51  9  -0,094496  -0,42 63,08 
  2   0,589748   3,36  47,47 10  -0,129964  -0,58 64,32 
  3   0,399297   1,93  57,72 11  -0,150640  -0,66 66,02 
  4   0,243120   1,11  61,59 12  -0,154294  -0,68 67,84 
  5   0,092910   0,42  62,16 13  -0,142658  -0,62 69,44 
  6   0,050986   0,23  62,34 14  -0,192064  -0,83 72,39 
  7  -0,022391  -0,10  62,37 15  -0,172486  -0,74 74,82 
  8  -0,029478  -0,13  62,44  
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  Gambar 36. Grafik Fungsi Autokorelasi  Parsial Data Selisih 1 



 

Partial Autocorrelation Function: C2  
 
Lag       PACF      T Lag       PACF      T 
  1   0,641208   4,93  9  -0,119717  -0,92 
  2   0,303301   2,33 10  -0,101456  -0,78 
  3  -0,109672  -0,84 11   0,003245   0,02 
  4  -0,162768  -1,25 12   0,033698   0,26 
  5  -0,116753  -0,90 13   0,024943   0,19 
  6   0,086056   0,66 14  -0,171517  -1,32 
  7   0,011640   0,09 15  -0,056105  -0,43 
  8   0,002986   0,02  

 

Dari grafik FAK terlihat bahwa data sudah stasioner, karena 

data sudah tidak turun lambat dan linier. Pada grafik FAKP 

terputus pada lag 1 dan lag 2.  

 

3. Menghitung Data Selisih 2 

      

Gambar 37. Data Selisih 2 



 

a.   Menggambar Grafik Trend 

Index

C3

60544842363024181261

10000

5000

0

-5000

-10000

Accuracy Measures
MAPE 117
MAD 1167
MSD 4067186

Variable
Actual
Fits

Trend Analysis Plot for C3
Linear Trend Model

Yt = 76,3228 - 1,45360*t

 

Gambar 38. Grafik Data Trend Selisih 2 

b. Menggambar Grafik Fungsi Auto Korelasi (FAK) dan Fungsi 

Auto Korelasi Partial (FAKP) 
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 Gambar 39. Grafik Fungsi Autokorelasi  Data Selisih 2 



 

Autocorrelation Function: C3  
 
Lag        ACF      T    LBQ   Lag      ACF   T    LBQ          
  1  -0,425788  -3,24  11,07   9  -0,043593  -0,27  16,46 
  2   0,191556   1,25  13,35  10  -0,020864  -0,13  16,50 
  3  -0,048738  -0,31  13,50  11  -0,023157  -0,14  16,54 
  4  -0,006946  -0,04  13,50  12  -0,024004  -0,15  16,58 
  5  -0,157117  -1,00  15,12  13   0,081947   0,50  17,10 
  6   0,045574   0,28  15,26  14  -0,094880  -0,58  17,81 
  7  -0,092791  -0,58  15,85  15  -0,030842  -0,19  17,89 
  8   0,082999   0,51  16,33 
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Gambar 40. Grafik Fungsi Autokorelasi  Parsial Data Selisih 2 

Autocorrelation for C3  
 
  
Partial Autocorrelation Function: C3  
 
Lag       PACF      T Lag       PACF      T  
  1  -0,425788  -3,24   9  -0,004097  -0,03 
  2   0,012532   0,10 10  -0,112233  -0,85 
  3   0,045369   0,35 11  -0,126094  -0,96 
  4  -0,017386  -0,13 12  -0,107249  -0,82 
  5  -0,212039  -1,61 13   0,081728   0,62 
  6  -0,113407  -0,86 14  -0,045596  -0,35 
  7  -0,092266  -0,70 15  -0,194955  -1,4 
  8   0,031142   0,24  
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Gambar 41. Grafik Moving Average (MA (1)) 

 

Dari grafik FAK terlihat bahwa data sudah stasioner, karena data 

sudah tidak turun lambat dan linier. Pada grafik FAKP terputus pada 

lag 1 maka memenuhi asumsi model AR (1) dan MA (1). Karena data 

terlihat stasioner sempurna pada data selisih dua maka dipakai 

difference 2. Sehingga model yang dipakai adalah ARIMA (1, 2, 1) 

yang mempunyai bentuk umum Zt = (1 + φZ t-1 - φZ t-2 + a t + θ1a t-1). 

 

b. Menaksir Parameter Model (Estimasi) 

Pada tahap taksiran model, memilih taksiran model, maka dipilih 

taksiran model yang baik. Dalam hal ini, menaksir model dilakukan 

dengan metode kuadrat terkecil atau maksimum likelihood. 

Dari tahap identifikasi data sebelumnya, diketahui perkiraan model 

time series adalah model ARIMA (1, 2, 1) dengan menggunakan 

bantuan program minitab. Dalam hal ini, ada 3 parameter, yaitu 

konstanta, parameter AR (1) berupa φ1 dan parameter MA (1) berupa 



 

θ1. Output menunjukkan 9 iterasi sehingga memperoleh SSE dan 

parameter model yang dapat meminimumkan residual. 

Kemudian, hasil iterasi ditunjukkan kembali dalam tabel taksiran 

parameter model di bawahnya. Tabel taksiran parameter menunjukkan 

konstanta sebesar 29,4, sedangkan parameter φ1 = - 0,448 dan 

parameter θ1 = 0,0219. Bila kita melihat kembali iterasi di atasnya, 

kedua nilai sama dengan hasil iterasi kesembilan. 

 
ARIMA Model: JUMLAH PENDUDUK  
 
Estimates at each iteration 
 
Iteration        SSE        Parameters 
        0  235931105   0,100   0,100  27,571 
        1  200042901  -0,050   0,250  23,386 
        2  196298595  -0,200   0,137  26,240 
        3  193560900  -0,350   0,026  28,946 
        4  192690690  -0,460  -0,038  30,201 
        5  192678786  -0,446  -0,019  29,333 
        6  192678422  -0,449  -0,022  29,418 
        7  192678411  -0,448  -0,022  29,399 
        8  192678410  -0,448  -0,022  29,402 
        9  192678410  -0,448  -0,022  29,401 
 
Relative change in each estimate less than 0,0010 
 
 
Final Estimates of Parameters 
 
Type         Coef  SE Coef      T      P 
AR   1    -0,4483   0,2816  -1,59  0,117 
MA   1    -0,0219   0,3148  -0,07  0,945 
Constant     29,4    251,2   0,12  0,907 
 
 
Differencing: 2 regular differences 
Number of observations:  Original series 60, after differencing 
58 
Residuals:    SS =  192637679 (backforecasts excluded) 
              MS =  3502503  DF = 55 
 
 
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 
 
Lag            12     24     36     48 
Chi-Square    5,2   10,9   14,5   14,5 
DF              9     21     33     45 
P-Value     0,814  0,964  0,998  1,000 
 
 



 

Forecasts from period 55 
 
                     95 Percent 
                       Limits 
Period  Forecast    Lower    Upper   Actual 
    56   1072087  1068418  1075756  1071436 
    57   1074252  1067411  1081093  1073945 
    58   1076422  1065450  1087395  1074945 
    59   1078620  1063032  1094207  1075737 
    60   1080835  1060080  1101589  1078037 
    61   1083071  1056697  1109444 
    62   1085327  1052898  1117756 
    63   1087604  1048719  1126488 
    64   1089900  1044182  1135619 
    65   1092218  1039306  1145129 
    66   1094555  1034110  1155000 
    67   1096913  1028608  1165218 
    68   1099291  1022812  1175770 
    69   1101689  1016735  1186644 
    70   1104108  1010386  1197830 
    71   1106547  1003776  1209318 
    72   1109006   996912  1221100 
    73   1111486   989803  1233168 
    74   1113986   982456  1245515 
    75   1116506   974877  1258134 
    76   1119046   967073  1271020 
    77   1121607   959048  1284166 
    78   1124188   950809  1297567 
    79   1126789   942361  1311218 
 

  

Selain menampilkan taksiran parameter, tabel taksiran parameter 

menunjukkan pula hasil uji statistik parameter-parameternya. Secara 

umum signifikansi konstanta tidak perlu diuji sehingga di sini yang 

diuji hanya parameter autoregresive (φ). 

 Hipotesis 

 H0 : φ = 0 

 H1 : φ ≠ 0 

 Daerah Penolakan 

 p-value < α. 

 Interpretasi hasil 

 Level toleransi (α) yang digunakan adalah 5 %. 

Berdasarkan tabel taksiran parameter, hasil pengolahan data yang 



 

ditunjukkan statistik T untuk parameter AR(1) atau φ adalah – 1,59. 

Pada output di atas semua nilai p-value (0,814, 0,964, 0,998, 1,000) 

lebih dari 0,05. Dalam kata lain H0 ditolak. Jadi model ARIMA (1, 

2, 1) bisa dijadikan model untuk analisis data ini. Maka kita tidak 

perlu mencari model pembanding. 

 

c. Diagnosis Model 

Model yang dibuat belum tentu sesuai dengan data yang dimiliki 

atau dengan asumsi dari model yang dibuat. Oleh karena itu perlu 

mendiagnosis model yang telah dibuat dengan menyesuaikan dengan 

hasil ramalan. Output minitab menampilkan hasil uji Ljung-Box, uji 

ini digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antar-residual. Maka 

dilakukan uji Ljung-Box, karena dalam time series ada asumsi bahwa 

residual mengikuti proses white noise yang berarti residual harus 

independen (tidak berkorelasi) dan berdistribusi normal dengan rata-

rata mendekati 0 (μ=0) dan standar deviasi (σ) tertentu. 

Untuk mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu 

melakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna 

untuk mendeteksi independensi residual dan uji kedua adalah uji  

kenormalan residual model. 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 
 
Lag            12     24     36     48 
Chi-Square    5,2   10,9   14,5   14,5 
DF              9     21     33     45 
P-Value     0,814  0,964  0,998  1,000 

 



 

Uji Independensi residual 

Uji dilakukan untuk mendeteksi independensi residual antar lag. Dua 

lag dikatakan tidak berkorelasi jika antar lag tidak ada korelasi yang 

cukup berarti. 

 Hipotesis 

 H0 : ρa1, a1+k = 0    (ada korelasi antar lag) 

 H1 : Minimal ada 1 lag yang ρa1, a1+k ≠ 0 

 Daerah penolakan 

 Statistik ljung-Box-Pierce > χ2
(α,df) 

Dengan df = K – k. Dalam hal ini K berarti pada lag K dan k adalah 

jumlah parameter model. Daerah penolakan dalam bentuk grafik 

menggambarkan α = 5 % pada grafik statistik χ2 untuk df = 15 – 3 = 

12. 

 

 

 
 
              0 
 

Interpretasi Output diagnosis model 

Deteksi independensi antar lag dilakukan pada tiap lag. 

Lag (K) df (K-k) 
Statistik 
Ljung-
Box 

Nilai X p-value 

12 9 (12 – 3) 5,2 16,9 0,814 
24 21 (24 – 3) 10,9 32,7 0,964 
36 33 (36 – 3) 14,5 48,18 0,998 
48 45 (48 – 3) 14,5 62,78 1,000 

  

Daerah Penolakan 
α = 5 % 

χ2
(5%,9) = 16,9 χ2

 

F(χ2) 



 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada lag 12 sampai lag 

48 tidak ada korelasi antar residual lag t dengan residual lag 12 sampai 

lag 48 karena statistik Ljung-Box Pierce tidak lebih dari nilai statistik 

χ2
(α,df). Kita dapat menyimpulkan bahwa residual telah memenuhi 

asumsi independensi. 
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Gambar 42. Grafik ACF of Residuals for Jumlah Penduduk 

 

Kita dapat pula melihat independensi antar-lag dengan membuat 

plot ACF residual seperti sebelumnya. ACF residual di atas 

menunjukkan bahwa tidak ada satu lag pun yang keluar batas dan kita 

dapat menyimpulkan bahwa residual model telah independen. Hasil uji 

Ljung-Box dan plot ACF residual ini konsisten. 

 



 

d. Peramalan 

Hasil pemodelan data apabila telah signifikan dan memenuhi 

asumsi yang disyaratkan, berarti bisa diandalkan. Model ARIMA (1, 2, 

1) cukup memuaskan berarti bisa dibuat peramalan data ke depan. 

Pada output sebelumnya menunjukkan hasil peramalan sebagai 

berikut : 

Forecasts from period 55 
 
                     95 Percent 
                       Limits 
Period  Forecast    Lower    Upper   Actual 
    56   1072087  1068418  1075756  1071436 
    57   1074252  1067411  1081093  1073945 
    58   1076422  1065450  1087395  1074945 
    59   1078620  1063032  1094207  1075737 
    60   1080835  1060080  1101589  1078037 
    61   1083071  1056697  1109444 
    62   1085327  1052898  1117756 
    63   1087604  1048719  1126488 
    64   1089900  1044182  1135619 
    65   1092218  1039306  1145129 
    66   1094555  1034110  1155000 
    67   1096913  1028608  1165218 
    68   1099291  1022812  1175770 
    69   1101689  1016735  1186644 
    70   1104108  1010386  1197830 
    71   1106547  1003776  1209318 
    72   1109006   996912  1221100 
    73   1111486   989803  1233168 
    74   1113986   982456  1245515 
    75   1116506   974877  1258134 
    76   1119046   967073  1271020 
    77   1121607   959048  1284166 
    78   1124188   950809  1297567 
    79   1126789   942361  1311218 

 

Output di atas menunjukkan periode peramalan dilakukan mulai 

periode 56 sampai periode 79. Ini berarti peramalan dilakukan untuk 5 

periode sebelumnya (sebelum periode 60) dan 24 periode ke depan 

(setelah periode 60). Maka kita dapat melihat proyeksi jumlah 

penduduk untuk 2 tahun ke depan yaitu tahun 2006 sebanyak 1096913 



 

orang penduduk (lihat forecast periode 67) dan tahun 2007 sebanyak 

1.126.789 orang penduduk (lihat forecast periode 79). 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada penyusunan kuesioner, salah satu kriteria kuesioner yang baik 

adalah validitas dan reliabilitas kuesioner. Validitas menunjukkan kinerja 

kuesioner dalam mengukur apa yang diukur, sedangkan reliabilitas 

menunjukkan bahwa kuesioner tersebut konsisten apabila digunakan untuk 

mengukur gejala yang sama. 

Sebelum menyebarkan kuesioner atau angket kepada sampel maka 

kuesioner akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Data hasil uji coba dapat 

dilihat pada lampiran 4 hal 109. Setelah data hasil uji coba kuesioner 

diprose dalam SPSS, maka dihasilkan output sebagai berikut: 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L 
P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     SOAL_1            4,4714          ,6751        70,0 
  2.     SOAL_2            4,1857          ,7282        70,0 
  3.     SOAL_3            3,7571         1,1726        70,0 
  4.     SOAL_4            3,9286         1,1206        70,0 
  5.     SOAL_5            4,1571          ,8620        70,0 
  6.     SOAL_6            3,8143         1,1584        70,0 
  7.     SOAL_7            4,4429          ,6732        70,0 
  8.     SOAL_8            4,1714          ,7416        70,0 
  9.     SOAL_9            4,1571          ,8620        70,0 
 10.     SOAL_10           4,1857          ,7282        70,0 
 11.     SOAL_11           4,4714          ,6751        70,0 
 12.     SOAL_12           3,9286         1,1206        70,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       49,6714    40,0499     6,3285         12 
 



 

Pada output di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban 

kuesioner adalah 49,6714 dengan varians sebesar 40,0499 dan standar 

deviasi sebesar 6,3285. 

Item-total Statistics 
 

          Scale        Scale      Corrected 
          Mean         Variance    Item-        Alpha 
          if Item      if Item     Total       if Item 
          Deleted      Deleted    Correlation  Deleted 
 
SOAL_1     45,2000      35,7855      ,4716      ,8162 
SOAL_2     45,4857      35,6447      ,4457      ,8174 
SOAL_3     45,9143      30,0795      ,6683      ,7959 
SOAL_4     45,7429      33,1213      ,4398      ,8199 
SOAL_5     45,5143      34,4273      ,4824      ,8142 
SOAL_6     45,8571      30,8199      ,6133      ,8021 
SOAL_7     45,2286      35,9180      ,4559      ,8171 
SOAL_8     45,5000      35,4130      ,4631      ,8161 
SOAL_9     45,5143      34,4273      ,4824      ,8142 
SOAL_10    45,4857      35,6447      ,4457      ,8174 
SOAL_11    45,2000      35,7855      ,4716      ,8162 
SOAL_12    45,7429      33,1213      ,4398      ,8199 

 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70,0                    N of Items = 12 
 
Alpha =    ,8270 
 

Untuk mengetahui soal valid  dan tidak valid dilihat nilai korelasi 

(lihat pada Item-Total Correlation) dibandingkan dengan tabel korelasi 

product moment untuk dk = n – 1 = 70 – 1 = 69 untuk alfa 5 % adalah 

0,2355. Jadi semua nilai korelasi pada Item-Total Correlation > 0,2355 

maka dapat disimpulkan bahwa semua soal valid. 

Sedangkan untuk mengetahui soal tersebut reliabel atau tidak dapat 

dilihat pada nilai alpha = 0,8270 dicocokkan dengan nilai tabel r  product 

moment adalah 0,2355, ternyata alpha lebih besar dari r tabel artinya 

signifikan atau reliabel. 

 



 

3. Analisis Faktor Multivariat 

Setelah diketahui bahwa kuesioner untuk penelitian ini memenuhi  

validitas dan reliabilitas maka kuesioner atau angket sudah layak 

disebarkan atau diberikan kepada sampel. Analisis berikutnya adalah 

menganalisis faktor dengan data hasil penelitian yang baru (dapat dilihat 

pada lampiran 7 hal 115. Ada 4 tahapan analisis faktor yaitu. 

a.  Analisis faktor (1) Menilai variabel yang layak 

Output: 

 
Analisisnya: 

 Hipotesis untuk signifikansi adalah: 

H0 = Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut 

H1 = Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut 

 Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan): 

− Angka Sig. > 0,05 maka H0 diterima 

− Angka Sig. < 0,05 maka H0 ditolak 

Dari output di atas taraf signifikansi adalah 0,000 (kurang dari 0,05), 

maka H0 ditolak sehingga sampel (variabel) sudah memadai untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

 Angka MSA (Measure of Sampling Adequacy) berkisar 0 sampai 1, 

dengan kriteria: 



 

− MSA = 1, variabel tersebut dapat diperediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel lain. 

− MSA > 0,5, variabel masih bisa diperediksi dan bisa dianalisis 

lebih lanjut. 

− MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis 

lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 

Dari output diatas  

Angka KMO and Bartlett’s test adalah 0,598 (lebih dari 0,5) maka 

variabel masih bisa diperediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anti Image Matrices 

Perhatikan pada output di bawah ini bagian bawah (Anti Image 

Correlation), khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal 

dari kiri atas ke kanan bawah). 

Yaitu  angka : 

− MSA pada variabel persebaran adalah 0,747 > 0,5 

− MSA pada variabel mati adalah 0,529 > 0,5 

− MSA pada variabel efektifitas adalah 0,665 > 0,5 

− MSA pada variabel kemandulan/kesuburan adalah 0,509 > 0,5 

− MSA pada variabel lahir adalah 0,648 > 0,5 

− MSA pada variabel kontrasepsi adalah 0,643 > 0,5 

− MSA pada variabel lingkungan sosial ekonomi adalah 0,657 > 0,5 

− MSA pada variabel usia adalah 0,558 > 0,5 

− MSA pada variabel frekuensi hubungan seks adalah 0,477 < 

0,5 

− MSA pada variabel pendapatan adalah 0,510 > 0,5 

− MSA pada variabel lokasi tempat tinggal adalah 0,669 > 0,5 

− MSA pada variabel didik adalah 0,481 < 0,5 

Karena ada lebih dari satu variabel (ada 2 yaitu variabel frekuensi 

hubungan seks dan didik) yang mempunyai MSA di bawah 0,5, maka 

yang dikeluarkan adalah variabel dengan MSA terkecil (variabel 

frekuensi hubungan seks) dan proses pengujian tetap diulang. 

 



 

PENGUJIAN ULANG(1): 

Pengisian faktor analisisnya : variabel persebaran, mati, efektifitas, 

kemandulan/kesuburan, lahir, kontrasepsi, lingkungan sosial ekonomi, usia, 

pendapatan, lokasi tempat tinggal dan didik. 

Outputnya: 

 

Analisisnya: 

 Dari output di atas taraf signifikansi adalah 0,000 (kurang dari 0,05), 

maka H0 ditolak sehingga sampel (variabel) sudah memadai untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

Angka KMO and Bartlett’s test adalah 0,629 (lebih dari 0,5) maka 

variabel masih bisa diperediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anti Image Matrices 

Perhatikan pada output di bawah ini bagian bawah (Anti Image 

Correlation), khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal 

dari kiri atas ke kanan bawah). 

Yaitu  angka : 

− MSA pada variabel persebaran adalah 0,729 > 0,5 

− MSA pada variabel mati adalah 0,569 > 0,5 

− MSA pada variabel efektifitas adalah 0,648 > 0,5 

− MSA pada variabel kemandulan/kesuburan adalah 0,521 > 0,5 

− MSA pada variabel lahir adalah 0,878 > 0,5 

− MSA pada variabel kontrasepsi adalah 0,633 > 0,5 

− MSA pada variabel lingkungan sosial ekonomi adalah 0,703 > 0,5 

− MSA pada variabel usia adalah 0,608 > 0,5 

− MSA pada variabel pendapatan adalah 0,548 > 0,5 

− MSA pada variabel lokasi tempat tinggal adalah 0,749 > 0,5 

− MSA pada variabel didik adalah 0,483 < 0,5 

Karena ada satu variabel (yaitu variabel didik) yang mempunyai MSA 

di bawah 0,5, maka variabel didik dikeluarkan dan proses pengujian 

tetap diulang. 

PENGUJIAN ULANG(2): 

Pengisian faktor analisisnya : variabel persebaran, mati, efektifitas, 

kemandulan/kesuburan, lahir, kontrasepsi, lingkungan sosial ekonomi, usia, 

pendapatan dan lokasi tempat tinggal. 



 

Outputnya: 

 

Analisisnya: 

 Dari output di atas taraf signifikansi adalah 0,000 (kurang dari 0,05), 

maka H0 ditolak sehingga sampel (variabel) sudah memadai untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

Angka KMO and Bartlett’s test adalah 0,678 (lebih dari 0,5) maka 

variabel masih bisa diperediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 

 



 

 Anti Image Matrices 

Perhatikan pada output di bawah ini bagian bawah (Anti Image 

Correlation), khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal 

dari kiri atas ke kanan bawah). 

Yaitu  angka : 

− MSA pada variabel persebaran adalah 0,727 > 0,5 

− MSA pada variabel mati adalah 0,563 > 0,5 

− MSA pada variabel efektifitas adalah 0,702 > 0,5 

− MSA pada variabel kemandulan/kesuburan adalah 0,748 > 0,5 

− MSA pada variabel lahir adalah 0,865 > 0,5 

− MSA pada variabel kontrasepsi adalah 0,692 > 0,5 

− MSA pada variabel lingkungan sosial ekonomi adalah 0,697 > 0,5 

− MSA pada variabel usia adalah 0,598 > 0,5 

− MSA pada variabel pendapatan adalah 0,532 > 0,5 

− MSA pada variabel lokasi tempat tinggal adalah 0,785 > 0,5 

Terlihat semua variabel sudah mempunyai MSA di atas 0,5 sehingga 

variabel persebaran, mati, efektifitas, kemandulan/kesuburan, lahir, 

kontrasepsi, lingkungan sosial ekonomi, usia, pendapatan dan lokasi 

tempat tinggal. bisa dianalisis lebih lanjut. 

 

b. Analisis faktor (2) Factoring dan Rotasi 

Pada proses sebelumnya, diketahui variabel frekuensi hubungan seks 

dan didik dikeluarkan dan variabel lain akan dianalisis lebih lanjut. Pada 



 

proses selanjutnya akan dilakukan analisis faktor (2) untuk mengetahui 

apakah variabel tersebut bisa direduksi menjadi satu atau lebih faktor. 

Analisisnya sebagai berikut. 

Communalities 

 

Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians (bisa dalam 

persentase) dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor 

yang ada.  

− Untuk variabel persebaran, angka adalah 0,805 atau sekitar 80,5 % 

varians dari variabel lahir bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.  

− Untuk variabel mati, angka adalah 0,848 atau sekitar 84,8 % varians 

dari variabel mati bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. 

− Untuk variabel efektifitas, angka adalah 0,746 atau sekitar 74,6 % 

varians dari variabel lingkungan sosial ekonomi bisa dijelaskan oleh 

faktor yang terbentuk  

− Untuk variabel kemandulan/kesuburan, angka adalah 0,511 atau 

sekitar 51,1 % varians dari variabel persebaran bisa dijelaskan oleh 

faktor yang terbentuk  



 

− Untuk variabel lahir, angka adalah 0,493 atau sekitar 49,3 % varians 

dari variabel usia bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk  

− Untuk variabel kontrasepsi, angka adalah 0,760 atau sekitar 76 % 

varians dari variabel kontrasepsi bisa dijelaskan oleh faktor yang 

terbentuk  

− Untuk variabel lingkungan sosial ekonomi, angka adalah 0,817 atau 

sekitar 81,7 % varians dari variabel efektifitas bisa dijelaskan oleh 

faktor yang terbentuk  

− Untuk variabel usia, angka adalah 0,554 atau sekitar 55,4 % varians 

dari variabel kemandulan/kesuburan bisa dijelaskan oleh faktor yang 

terbentuk  

− Untuk variabel pendapatan, angka adalah 0,675 atau sekitar 67,5 % 

varians dari variabel pendapatan bisa dijelaskan oleh faktor yang 

terbentuk  

− Untuk variabel tempat tinggal, angka adalah 0,634 atau sekitar 63,4 

% varians dari variabel tempat tinggal bisa dijelaskan oleh faktor yang 

terbentuk  

Catatan : 

Semakin besar communalities maka semakin erat hubungannya dengan 

faktor yang terbentuk. Faktor pembentuk : jika dilihat pada tabel 

Component Matrix, ada 3 component, yang berarti 3 faktor terbentuk. 

 

 



 

Total Variance Explained 

 

Ada 10 variabel(Component) yang dimasukkan dalam analisis 

faktor, yakni variabel persebaran, mati, efektifitas, kemandulan/kesuburan, 

lahir, kontrasepsi, lingkungan sosial ekonomi, usia, pendapatan dan lokasi 

tempat tinggal. Dengan masing – masing variabel mempunyai varians 1 

maka totalnya adalah 10.  Jika kesepuluh variabel tersebut diringkas 

menjadi satu faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh satu faktor 

tersebut adalah (lihat kolom Component = 1) 

3,347/10 x 100 % = 33,469 % 

Jika 10 variabel diekstrak menjadi 3 faktor, maka : 

 Varians faktor pertama adalah 33,469 % 

 Varians faktor kedua adalah 2,190/10 x 100 % = 21,895 % 

Total kedua faktor akan bisa menjelaskan 33,469 % + 21,895 % atau 

55,364 % dari variabilitas kesepuluh variabel asli tersebut. 



 

Sedangkan eigenvalues menunjukkan kepentingan relatif masing-masing 

faktor dalam menghitung varians kesepuluh variabel yang dianalisis. 

Perhatikan disini bahwa : 

 Jumlah angka eigen values untuk kesepuluh variabel adalah sama 

dengan total varians kesembilan variabel, atau 3,347 + 2,190 + ...+ 

0,154 = 10. 

 Susunan eigen values selalu diurutkan dari yang terbesar sampai 

yang terkecil, dengan kriteria bahwa angka eigen values di bawah 

1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya 3 faktor yang terbentuk, karena 

dengan 2 faktor, angka eigen values diatas 1 (yaitu 3,347 dan 2,190), 

dengan 1 faktor angka eigen values juga masih diatas 1 (yaitu 1,306). 

Namun ada 7 faktor yang angka eigen values dibawah 1, sehingga proses 

faktoring seharusnya berhenti pada 3 faktor saja. 

Scree Plot : 

 



 

Jika tabel Total Variance menjelaskan dasar jumlah faktor yang didapat 

dengan perhitungan angka, maka scree plot menampakkan hal tersebut 

dengan grafik. Terlihat bahwa dari satu ke dua faktor (garis dari sumbu 

Component Number = 1 ke 2), arah garis menurun. Demikian pula dari 

angka 2 ke angka 3, garis masih menurun, namun kini dengan slope yang 

lebih kecil. Juga perhatikan faktor 4 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y 

(Eigen values). Hal ini menunjukkan bahwa 3 faktor adalah paling bagus 

untuk ‘meringkas’ kesepuluh variabel tersebut. 

Component Matrix : 

 

Setelah diketahui bahwa tiga faktor adalah jumlah yang paling optimal, 

maka tabel Component Matrix menunjukkan distribusi kesepuluh variabel 

tersebut pada tiga faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada 

pada tabel tersebut adalah faktor loadings, yang menunjukkan besar 

korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1, faktor 2 atau faktor 3. 

Proses penentuan variabel mana yang akan masuk ke faktor yang mana, 



 

dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap 

baris. 

 Korelasi antara variabel persebaran dengan faktor 1 adalah 0,697 

(kuat karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel persebaran dengan faktor 2 adalah -0,506 

(kuat karena di atas 0,5 dan hubungannya terbalik) 

 Korelasi antara variabel persebaran dengan faktor 3 adalah 0,253 

(lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel mati dengan faktor 1 adalah 0,440 (lemah 

karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel mati dengan faktor 2 adalah 0,785 (kuat 

karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel mati dengan faktor 3 adalah 0,192 (lemah 

karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel efektifitas dengan faktor 1 adalah 0,775 

(kuat karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel efektifitas dengan faktor 2 adalah 0,214 

(lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel efektifitas dengan faktor 3 adalah -0,316 

(lemah karena di bawah 0,5 dan hubungannya terbalik)  

 Korelasi antara variabel kemandulan/kesuburan dengan faktor 1 

adalah 0,321 (lemah karena di bawah 0,5) 



 

 Korelasi antara variabel kemandulan/kesuburan dengan faktor 2 

adalah 0,092 (lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel kemandulan/kesuburan dengan faktor 3 

adalah -0,632 (kuat karena di atas 0,5 dan hubungannya terbalik) 

 Korelasi antara variabel lahir dengan faktor 1 adalah 0,537 (kuat 

karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel lahir dengan faktor 2 adalah -0,228 (lemah 

karena di bawah 0,5 dan hubungannya terbalik) 

 Korelasi antara variabel lahir dengan faktor 3 adalah -0,356 (lemah 

karena di bawah 0,5 dan hubungannya terbalik) 

 Korelasi antara variabel kontrasepsi dengan faktor 1 adalah 0,809 

(kuat karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel kontrasepsi dengan faktor 2 adalah 0,097 

(lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel kontrasepsi dengan faktor 3 adalah -0,311 

(lemah karena di bawah 0,5 dan hubungannya terbalik) 

 Korelasi antara variabel lingkungan sosial ekonomi dengan faktor 

1 adalah 0,630 (kuat karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel lingkungan sosial ekonomi dengan faktor 

2 adalah -0,488 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungannya 

terbalik) 

 



 

 Korelasi antara variabel lingkungan sosial ekonomi dengan faktor 

3 adalah 0,427 (lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel usia dengan faktor 1 adalah 0,445 (lemah 

karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel usia dengan faktor 2 adalah 0,579 (kuat 

karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel usia dengan faktor 3 adalah 0,143 (lemah 

karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel pendapatan dengan faktor 1 adalah 0,082 

(lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel pendapatan dengan faktor 2 adalah 0,748 

(kuat karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel pendapatan dengan faktor 3 adalah 0,328 

(lemah karena di bawah 0,5) 

 Korelasi antara variabel tempat tinggal dengan faktor 1 adalah -

0,648 (kuat karena di atas 0,5) 

 Korelasi antara variabel tempat tinggal dengan faktor 2 adalah -

0,208 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungannya terbalik) 

 Korelasi antara variabel tempat tinggal dengan faktor 3 adalah 

0,414 (lemah karena di bawah 0,5) 

Korelasi antara variabel faktor yang lemah karena di bawah 0,5 dan 

tanda “-“ menunjukkan adanya arah korelasi. Karena tidak ada korelasi 



 

yang jelas akan dimasukkan ke dalam faktor 1, 2 atau 3, maka perlu 

dilakukan proses rotasi (rotation). 

Hubungan antara factor loading dan Communalities 

Communalities adalah jumlah kuadrat masing-masing factor loading 

sebuah variabel. 

Misal : Pada variabel lahir : 

 Communalities = (0,697)2 + (-0,506)2 + (0,253)2  = 0,805  (sama 

dengan tabel Communalities sebelumnya). Demikian seterusnya 

sama dengan variabel yang lain. 

Rotated Component Matrix 

 

Terlihat bahwa faktor loadings yang dulunya kecil semakin diperkecil dan 

faktor loadings yang dulunya besar semakin diperbesar. 

Variabel PERSEBARAN: Korelasi antara variabel lahir dengan faktor 1 

sebelum rotasi adalah 0,697 (kuat), dengan rotasi diperbesar menjadi 0,860. 

Jadi variabel ini masuk faktor 1. 



 

Variabel MATI : variabel ini masuk faktor 2, karena factor loading 

dengan faktor 2 terbesar ( 0,906). 

Variabel EFEKTIFITAS: variabel ini masuk faktor 3 , karena factor 

loading dengan faktor 3 terbesar ( 0,746). 

Variabel KEMANDULAN/KESUBURAN: variabel ini masuk faktor 3, 

karena factor loading dengan faktor 3 terbesar ( 0,694). 

Variabel LAHIR : variabel ini masuk faktor 3, karena factor loading 

dengan faktor 3 terbesar ( 0,607). 

Variabel KONTRASEPSI : variabel ini masuk faktor 3, karena factor 

loading dengan faktor 3 terbesar ( 0,759). 

Variabel LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI: variabel ini masuk 

faktor 1, karena factor loading dengan faktor 1 terbesar ( 0,900). 

Variabel USIA: variabel ini masuk faktor 2, karena factor loading dengan 

faktor 2 terbesar ( 0,711). 

Variabel PENDAPATAN : variabel ini masuk faktor 2, karena factor 

loading dengan faktor 2 terbesar ( 0,794). 

Variabel TEMPAT TINGGAL : variabel ini masuk faktor 1, karena 

factor loading dengan faktor 1 terbesar ( 0,769). 

Dengan demikian kedelapan variabel telah direduksi menjadi hanya terdiri 

atas 3 faktor: 

 Faktor 1 terdiri atas variabel PERSEBARAN, LINGKUNGAN 

SOSIAL EKONOMI dan TEMPAT TINGGAL.  

 Faktor 2 terdiri atas variabel MATI, USIA dan PENDAPATAN. 



 

 Faktor 3 terdiri atas variabel EFEKTIFITAS, KEMANDULAN 

/KESUBURAN, LAHIR dan KONTRASEPSI. 

Component Transformation Matrix 

 

Terlihat angka-angka yang ada pada diagonal, antara component 1 dengan 

1, component 2 dengan component 2 dan  component 3 dengan component 

3. Terlihat angkanya jauh diatas 0,5 (sama yaitu 0,683, 0,873 dan 0,768). 

Hal ini membuktikan bahwa ketiga faktor (component) yang terbentuk 

sudah tepat, karena mempunyai korelasi yang tinggi. 

Component Plot In Rotated Space 

Component Plot in Rotated Space
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Bagian ini merupakan pelengkap dari analisis diatas, yang menampilkan 

gambar letak kesepuluh variabel pada ketiga faktor yang ada. 



 

c. Analisis faktor (3) validasi faktor 

Pada proses analisis faktor (3) akan dilakukan validasi terhadap 

faktor yang terbentuk pada analisis faktor (2) sebelumnya, dimana 

terbentuk 3 faktor yang mencakup 10 variabel. Karena ada 70 responden, 

maka akan dipecah menjadi 2 bagian sama besar yaitu. 

1. Untuk kasus 1 sampai 35 

Pada data view, terlihat 36 sampai 70 untuk semua variabel ditandai 

dengan filter (/), yang berarti tidak aktif jika proses tertentu dilakukan. 

 

Gambar 43. Pemecahan Kasus (1) pada Validasi Faktor 

2. Untuk kasus 36 sampai 70 

Pada data view, terlihat 36 sampai 70 untuk semua variabel ditandai 

dengan filter (/), yang berarti tidak aktif jika proses tertentu dilakukan. 

 

Gambar 44. Pemecahan Kasus (2) pada Validasi Faktor 



 

Output dan analisis sebagai berikut: 

 

Dilihat pada tabel component matrix dan dibandingkan pada tabel 

component matrix analisis faktor (2) sebelumnya, terlihat semuanya 

tetap mengacu pada hasil tiga faktor walaupun angka factor loading 

berbeda-beda. Dengan kata lain pemisahan responden menjadi dua 

bagian tidak mengubah jumlah faktor yang dihasilkan dan tentunya 

juga interpretasinya. Hal ini berarti faktor yang terbentuk mula-mula 

adalah stabil, dan faktor tersebut bisa digeneralisasi untuk populasi 

yang ada. Jadi pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor 

eksternal (lokasi), faktor internal dan faktor fertilitas. 

 

d. Analisis faktor (4) membuat faktor scores 

Pada proses analisis faktor (4) akan dilakukan pembuatan faktor 

scores dengan hasil 3 faktor, terlepas dari validasi pada proses sebelumnya. 

 Output dan analisisnya: 

 



 

      

Gambar 45. Hasil Faktor Scores pada Data View 

Angka-angka yang ada pada variabel FAC1_1, FAC2_1 dan FAC3_1 

merupakan composite (gabungan) dari variabel asal yang terkait. 

Perhatikan label keterangan dari kedua variabel, yang pada dasarnya 

adalah REGR factor score 1 for analysis 1. Hal ini berarti ketiga faktor 

tersebut bisa digunakan untuk analisis regresi, seperti: 

Y = a + b1.Eksternal + b2.Internal + b3.Fertilitas 

Dimana: 

Y  = variabel dependen, yaitu prosentase laju pertumbuhan penduduk 

a dan b = sebuah konstanta, hasil model regresi 



 

Untuk menganalisis regresi dengan Y adalah prosentase laju pertumbuhan 

penduduk maka faktor dari responden yang berasal dari kecamatan yang 

sama dijumlah. Jika akan dipakai meramal maka 5 responden dijadikan 

satu atau dikelompokkan berdasar kecamatan karena data jumlah 

penduduk berdasarkan kecamatan. Hasilnya sebagai berikut: 

  
KECAMATAN 

Subdistrict 

  

Faktor Eksternal 
(Persebaran,Ling

kungan sosial 
ekonomi dan 

tempat tinggal) 

Faktor 
Internal  

(Mati, Usia 
dan 

Pendapatan) 

Faktor  Fertilitas   
(Efektifitas, 

Kemandulan, 
Lahir dan 

Kontrasepsi 

Prosentase 
pertumbu

han 
penduduk 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
          
  1. Kedung -1,28082 -0,72354 2,98897 5,84
  2. Pecangaan -1,9474 -2,11376 0,84869 5,73
  3. Kalinyamatan 4,35551 0,64638 -4,86166 5,78
  4. Welahan 1,8127 -0,34332 -2,75285 7,68
  5. Mayong -2,24718 3,86215 1,65208 8,83
  6. Nalumsari 3,04641 0,34924 -0,5553 6,47
  7. Batealit -1,43248 -0,82933 -0,94396 7,97
  8. Tahunan -0,98501 3,35165 0,91826 9,07
  9. Jepara 1,17649 2,1838 3,86639 4,5
10. Mlonggo 3,82808 -2,86181 5,34384 15,32
11. Bangsri -1,63982 -2,2242 -3,121 9,29
12. Kembang -4,11089 -2,0383 -0,54361 1,77
13. Keling -0,08877 -0,65296 -1,68583 11,29
14. Karimunjawa -0,48682 1,39404 -1,15398 0,45

 

Gambar 46. Data Penggabungan Hasil Faktor Scores  

untuk Persamaan regresi 

Selanjutnya data di atas akan dimasukkan ke dalam program SPSS untuk 

diolah analisis regresinya. Maka akan menghasilkan output, tetapi yang 

kita pakai hanya adalah tabel coefficients untuk mencari nilai a dan b 

untuk persamaan regresi sebelumnya. Abaikan output yang lain. Output 

sebagai berikut: 



 

 

Dari tabel di atas dapat diperoleh: 

a = 7,142 

b1 = 0,515 

b2 = -0,388 

b3 = 0,370 

maka hasil di atas dimasukkan ke dalam  persamaan regresi sebelumnya: 

Y = a + b1.Eksternal + b2.Internal + b3.Fertilitas 

 Sekarang bisa dilakukan prediksi seberapa besar laju pertumbuhan 

penduduk menurut asumsi responden.  

 

B. Pembahasan 

Dengan melihat diagram garis pada lampiran 2 Hal 104, dalam kurun 

waktu beberapa tahun, jumlah penduduk meningkat pesat yaitu dari tahun 

2001 sebesar 976767 orang, pada tahun 2002 sebesar 979025 orang, pada 

tahun 2003 jumlah penduduk bertambah sangat banyak dilihat pada grafik 

yang cenderung naik tajam mencapai angka 1039827 orang. Pada tahun 

2004 jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 1059638 orang. Hal ini 



 

juga terjadi pada tahun 2005 jumlah penduduk meningkat mencapai 

1078037 orang. 

Hal itu adalah salah satu petunjuk semakin timbulnya kesadaran 

masyarakat dunia bahwa krisis kependudukan telah berkembang mencapai 

situasi yang semakin parah sehingga menjadi salah satu tantangan dan 

ancaman bagi kehidupan secara keseluruhan di planet bumi kita. Rencana 

pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran 

dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana 

tersebut.. Data penduduk pada waktu yang lalu dan waktu kini sudah dapat 

diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus ataupun registrasi penduduk, 

sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang 

akan datang perlu dibuat proyeksi penduduk yaitu perkiraan jumlah 

penduduk dan komposisinya di masa mendatang juga analisis faktor-faktor 

pada variabel yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk. 

Pada analisis ARIMA untuk memproyeksikan jumlah penduduk, ada 

4 tahapan analisa runtun waktu. Pada tahapan (1) yaitu identifikasi model, 

dicari model yang sesuai dengan data tersebut. Setelah diolah 

menggunakan program MINITAB 14.0, terlihat bahwa pada pengolahan 

data asli, grafik FAK (Fungsi Auto Korelasi) belum stasioner namun pada 

grafik FAKP terlihat data sudah stasioner, karena sudah cukup signifikan 

berbeda dari nol. FAKP terputus pada lag 1. Sehingga model awal yang 

dipakai adalah AR (1). Yang mempunyai bentuk umum Zt = tt aZ +−1φ . 

Karena data terlihat stasioner pada data selisih dua dan terlihat ciri-ciri 



 

MA (1) yaitu grafik FAK terputus setelah lag 1 atau k>1 dan berkurang 

terus mendekati nol secara geometrik, maka model yang dipakai adalah 

ARIMA (1, 2, 1) dengan p = 1 (autoregressive = 1), d = 2 (difference = 2) 

dan q = 1 (Moving Average = 1). Dan bentuk umum model ini adalah Zt = 

(1 + φ1Z t-1 - φ1Z t-2 + a t + θ1a t-1). 

Pada tahap (2) yaitu estimasi model (menaksir parameter model). 

Pada Output dapat dilihat ada 3 parameter yaitu konstanta, parameter AR 

(1) berupa 

Tabel taksiran parameter menunjukkan konstanta sebesar 29,4, 

sedangkan parameter φ1 = - 0,448 dan parameter θ1 = 0,0219. Bila kita 

melihat kembali iterasi di atasnya, kedua nilai sama dengan hasil iterasi 

kesembilan. Selain menampilkan taksiran parameter, tabel taksiran 

parameter menunjukkan pula hasil uji statistik parameter-parameternya. 

Secara umum signifikansi konstanta tidak perlu diuji sehingga di sini yang 

diuji hanya parameter autoregresive (φ) saja. Pada output terlihat statistik 

T untuk parameter AR(1) atau φ adalah – 1,59. Pada output di atas semua 

nilai p-value (0,814, 0,964, 0,998, 1,000) lebih dari 0,05. Dalam kata lain 

H0 ditolak. Jadi model ARIMA (1, 2, 1) bisa dijadikan model untuk 

analisis data ini. Maka kita tidak perlu mencari model pembanding. 

Pada tahap (3) yaitu diagnosis model, model yang dibuat belum tentu 

sesuai dengan data yang dimiliki, maka perlu mendiagnosis model yang 

dibuat dengan menyesuaikan dengan ramalan. Dengan menggunakan uji 

Ljung – Box dan melihat grafik ACF residual pada hasil penelitian terlihat 



 

hasil uji Ljung Box dan plot ACF residual konsisten sehingga model 

ARIMA (1, 2, 1) telah signifikan dan memenuhi asumsi yang disyaratkan 

sehingga model ARIMA (1, 2, 1) cukup memuaskan berarti bisa dibuat 

peramalan data ke depan. 

Tahapan terakhir adalah peramalan. Kita dapat melihat proyeksi 

jumlah penduduk untuk 2 tahun ke depan yaitu tahun 2006 sebanyak 

1096913 orang penduduk (lihat forecast periode 67) dan tahun 2007 

sebanyak 1.126.789 orang penduduk (lihat forecast periode 79). 

Setelah dilakukan proyeksi jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa 

tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jepara terus meningkat. Pada 

teorinya, diketahui 3 komponen yang mempengaruhi laju pertumbuhan 

penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Penulis ingin mengetahui 

bahwa ketiga komponen itu berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan 

penduduk. Maka penulis mengadakan penelitian dengan menentukan 

variabel sendiri yang berhubungan dengan ketiga faktor tersebut lalu 

masing-masing variabel dibuat satu pertanyaan. Untuk mengetahui 

distribusi frekuensi masing-masing variabel yang pengumpulan datanya 

menggunakan angket (kuisioner), masing-masing soal diberi skor atau 

nilai dengan kriteria dari skor 5 jika jawaban responden sangat setuju (SS) 

sampai skor 1 jika jawaban responden sangat tidak setuju (STS). Angket 

ini diberikan pada 70 sampel di luar sampel tetapi tetap didalam satu 

populasi penelitian. 



 

Setelah didapat hasilnya dan diolah menggunakan SPSS 11.0 

didapatkan hasil bahwa semua nilai korelasi pada Item-Total Correlation > 

0,2355 maka dapat disimpulkan bahwa semua soal valid. Sedangkan untuk 

mengetahui soal tersebut reliabel atau tidak dapat dilihat pada nilai alpha = 

0,8270 dicocokkan dengan nilai tabel r  product moment adalah 0,2355, 

ternyata alpha lebih besar dari r tabel artinya signifikan atau reliabel. Jadi 

semua item soal telah valid dan reliabel sehingga sudah layak angket 

tersebut disebarkan. Angket ini diberikan pada 70 sampel satu populasi 

penelitian. 

Setelah didapatkan data baru, maka data dianalisis menggunakan 

analisis faktor. Analisisnya adalah: 

1. Pada Analisis faktor (1) menilai variabel yang layak, didapatkan hasil 

10 variabel yang mempunyai MSA di atas 0,5 dan bisa dianalisis lebih 

lanjut. 

2. Pada Analisis faktor (2) factoring dan rotasi, dapat disimpulkan bahwa. 

a. Dari kesepuluh variabel yang diteliti, dengan proses factoring bisa 

direduksi menjadi tiga faktor. 

b. Faktor yang terbentuk : 

− Faktor 1 terdiri atas variabel PERSEBARAN, 

LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI dan TEMPAT 

TINGGAL  

 Jika akan diberi nama maka, faktor ini bisa diberi nama 

FAKTOR EKSTERNAL (lokasi). 



 

Interpretasi variabel : 

Interpretasi didasarkan pada skala 1 sampai 5. Oleh karena itu 

angka bergerak dari negatif (angka 1 untuk sangat tidak setuju) 

ke positif ( angka 5 untuk sangat setuju), maka secara logika, 

semakin angka output mendekati 5, semakin responden 

berpresepsi positif, begitupun sebaliknya. 

Oleh karena korelasi persebaran, lingkungan sosial ekonomi 

dan tempat tinggal adalah positif, jadi semakin persebaran 

penduduk yang tidak merata, semakin berpengaruhnya 

lingkungan sosial ekonomi terhadap penduduk, semakin 

strategi tempat tinggalnya dan lingkungan alam yang bagus 

serta semakin luas rumah  untuk penduduk maka laju 

pertumbuhan penduduk semakin tinggi. 

− Faktor 2 terdiri atas variabel MATI, USIA dan 

PENDAPATAN. 

Jika akan diberi nama maka, faktor ini akan diberi nama 

FAKTOR INTERNAL. 

Interpretasi variabel : 

Oleh karena korelasi mati, usia dan pendapatan adalah positif, 

jadi  semakin tinggi angka kematian, semakin muda usia 

perkawinan dan semakin  besar pendapatan penduduk maka 

akan memacu pertumbuhan penduduk yang tinggi. 



 

− Faktor 3 terdiri atas variabel EFEKTIFITAS, 

KEMANDULAN /KESUBURAN, LAHIR dan 

KONTRASEPSI. 

Jika akan diberi nama maka, faktor ini akan diberi nama 

FAKTOR FERTILITAS. 

Interpretasi variabel : 

Oleh karena korelasi efektifitas, lahir dan kontrasepsi adalah 

positif, jadi  semakin baik efektifitas alat kontrasepsi dalam 

mencegah kehamilan, semakin terkendali tingkat kelahiran, 

semakin banyak orang yang menggunakan alat kontrasepsi, 

maka laju pertumbuhan penduduk semakin terkendali  

Oleh karena korelasi kemandulan /kesuburan negatif, maka 

kemandulan yang tidak disengaja berhubungan dengan 

ketidakkemampuan fisik/alat reproduksi menjalankan 

fungsinya sehingga dapat mencapai fertilitas rendah sedangkan 

masa kesuburan dapat meningkatkan angka fertilitas. 

3. Pada Analisis faktor (3) validasi faktor, dengan membagi 2 bagian 70 

responden, terlihat pada output. terlihat semuanya tetap mengacu pada 

hasil tiga faktor walaupun angka factor loading berbeda-beda. Hal ini 

berarti faktor yang terbentuk mula-mula adalah stabil, dan faktor 

tersebut bisa digeneralisasi untuk populasi yang ada. 

4. Pada Analisis faktor (4) faktor scores, dihasilkan FAC1_1, FAC2_1 

dan FAC3_1 untuk digunakan pada analisis regresi dimana variabel 



 

independent (X) ada 3 yaitu FAC1_1 (dalam penelitian ini faktor 

eksternal), FAC2_1 (dalam penelitian ini faktor internal) dan FAC3_1 

(dalam penelitian ini faktor fertilitas). Sedangkan a dan b adalah 

kosntanta hasil model regresi. Pada Tabel Coefficients di dapat 

persamaan regresi Y = a + b1.Eksternal + b2.Internal + b3.Fertilitas, 

dengan a = 7,142, b1 = 0,515, b2 = -0,388 dan b3 = 0,370. 

Maka misalkan untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk 

menurut asumsi responden dari kecamatan Kedung adalah 

Y = 7,142 + (0,515.Eksternal) + (-0,388.Internal) + (0,370.Fertilitas) 

    =7,142 + (0,515.(-1,28082) + (-0,388.(-0,72354)) + (0,370.2,988897) 

    = 7,8690 

Jadi laju pertumbuhan penduduk menurut asumsi responden dari 

kecamatan Kedung adalah sebesar 7,8 %. Hasil ini dibandingkan pada 

data prosentase laju pertumbuhan penduduk yang asli (5,84 %). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam hal ini penduduk 

berasumsi bahwa jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan 

meningkat dengan adanya penyebab 3 faktor yaitu faktor eksternal, 

faktor internal dan faktor fertilitas. 

 

Berarti dapat dibuktikan bahwa meningkatnya jumlah penduduk 

ternyata benar dipengaruhi kelahiran (fertilitas), kematian (dalam faktor 

penelitian ini adalah faktor internal) dan migrasi (dalam faktor penelitian 

ini adalah faktor eksternal). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. 

1. Pada analisis runtun waktu menggunakan model ARIMA (1, 2, 1), 

didapatkan proyeksi  jumlah penduduk Kabupaten Jepara untuk tahun 

2006 sebanyak 1096913 orang penduduk (lihat forecast periode 67) dan 

tahun 2007 sebanyak 1.126.789 orang penduduk (lihat forecast periode 

79). 

2. Pada analisis faktor multivariat didapatkan hasil sebagai berikut: 

a. Pada proses analisa faktor (1) dari 12 variabel yang diproses, Terlihat 

ada 10 variabel yang layak karena sudah mempunyai MSA di atas 

0,5 sehingga variabel persebaran, mati, efektifitas, 

kemandulan/kesuburan, lahir, kontrasepsi, lingkungan sosial 

ekonomi, usia, pendapatan dan lokasi tempat tinggal. bisa dianalisis 

lebih lanjut.. 

b. Pada proses analisa faktor (2) yaitu factoring dan rotasi, dari 

kesepuluh variabel yang diteliti, dengan proses factoring bisa 

direduksi menjadi tiga faktor. Faktor yang terbentuk : 

1. Faktor 1 terdiri atas variabel PERSEBARAN, LINGKUNGAN 

SOSIAL EKONOMI dan TEMPAT TINGGAL  
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Jika akan diberi nama maka, faktor ini bisa diberi nama FAKTOR 

EKSTERNAL (MIGRASI). 

2. Faktor 2 terdiri atas variabel MATI, USIA dan PENDAPATAN. 

Jika akan diberi nama maka, faktor ini akan diberi nama FAKTOR 

INTERNAL (KEMATIAN). 

3. Faktor 3 terdiri atas variabel EFEKTIFITAS, KEMANDULAN 

/KESUBURAN, LAHIR dan KONTRASEPSI. 

Jika akan diberi nama maka, faktor ini akan diberi nama FAKTOR 

FERTILITAS (KELAHIRAN). 

c. Pada proses analisa faktor (3) yaitu validasi faktor, faktor yang 

terbentuk mula-mula adalah stabil, dan faktor tersebut bisa 

digeneralisasi untuk populasi yang ada. Jadi pertumbuhan penduduk 

dipengaruhi oleh faktor eksternal (lokasi), faktor internal dan faktor 

fertilitas. 

d. Pada proses analisa faktor (4) yaitu membuat faktor score, ketiga 

faktor tersebut bisa digunakan untuk analisis regresi, dimana variabel 

independent (X) ada 3 yaitu FAC1_1 (dalam penelitian ini faktor 

eksternal), FAC2_1 (dalam penelitian ini faktor internal) dan 

FAC3_1 (dalam penelitian ini faktor fertilitas). Jadi laju 

pertumbuhan penduduk menurut asumsi responden dari kecamatan 

Kedung adalah sebesar 7,8 %. Hasil ini dibandingkan pada data 

prosentase laju pertumbuhan penduduk yang asli (5,84 %). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden dalam hal ini penduduk 
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berasumsi bahwa jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan 

meningkat dengan adanya penyebab 3 faktor yaitu kelahiran 

(fertilitas), kematian (dalam faktor penelitian ini adalah faktor 

internal) dan migrasi (dalam faktor penelitian ini adalah faktor 

eksternal). 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis sarankan untuk pembaca 

khususnya masyarakat Kabupaten Jepara untuk dapat mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk agar dapat mengendalikan 

pertumbuhan penduduk yang pesat.  

Sedangkan untuk para pemakai data kependudukan, khususnya para 

perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti sangat membutuhkan data 

penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun maka sebaiknya dibuat 

proyeksi jumlah penduduk karena hampir semua rencana pembangunan perlu 

ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut 

umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan gambaran seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Jepara dan sebagai bahan antisipasi 

juga pengendali pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol. 
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Data Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Periode Januari 2001 sampai 

Desember 2005 sebagai berikut : 

Jumlah Penduduk 
Bulan 

2001 2002 2003 2004 2005 

Januari 970954 977447 981044 1040073 1060323 

Februari 971483 977761 983544 1042222 1061446 

Maret 972543 977929 993945 1043638 1063896 

April 973011 978112 1003754 1046356 1064943 

Mei 973980 978224 1009845 1046675 1065859 

Juni 974835 978389 1021325 1047643 1067811 

Juli 975092 978435 1024658 1049464 1069975 

Agustus 975562 978531 1028435 1051157 1071436 

September 975728 978660 1029974 1052228 1073945 

Oktober 976256 978936 1034256 1054378 1074945 

Nopember 976980 978993 1036485 1057634 1075737 

Desember 977217 979025 1039827 1059638 1078037 

 
 

Sumber : Data Registrasi Penduduk tiap-tiap 
Kecamatan di Kabupaten Jepara 

LAMPIRAN 1 
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DIAGRAM GARIS JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN JEPARA 
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DIAGRAM BATANG JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN JEPARA 
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PERHITUNGAN MANUAL ANALISIS RUNTUN WAKTU (ARIMA) 

a. Autokorelasi dan Autokovariansi 

∑
=

=
N

t
tZ

N
Z

1

_ 1

 

975562975092974835973980973011972543971483970954(
60
1

+++++++=

+ 975728 + 976256 + 976980 + 977217 + 977447 + 977761 + 977929 + 

978112 + 978224 + 978389 + 978435 + 978531 + 978660 + 978936 + 

978993 + 979025 + 981044 + 983544 + 993945 + 1003754 + 1009845 + 

1021325 + 1024658 + 1028435 + 1029974 + 1034256 + 1036485 + 

1039827 + 1040073 + 104222 + 1043638 + 1046356 + 1046675 + 1047643 

+ 1049464 + 1051157 + 1052228 + 1054378 + 1057634 + 1059638 + 

1060323 + 1061446 + 1063896 + 1064943 + 1065859 + 1067811 + 

1069975 + 1071436 + 1073945 + 1074945 + 1075737 + 1078037)
 

= 0,0167 x 61040634 

= 1019379. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ∑∑

=

∧∧ 60

1

22

0 60
11

i
ii ZZZZ

N
C  

 = 0,0167 x ((970954 -1019379)2 + (971483 – 1019379)2 + ... + (1078037 

– 1019379)2) 

 = 0,0167 x (2344980625 + 2294026816 + 2193610896 + 2149991424 + 

2061069201 + 1984167936 + 1961338369 + 1919929489 + 1905409801 + 

1859593129 + 1797675201 + 1777634244 + 1758292624 + 1732057924 + 

1718102500 + 1702965289 + 1693734025 + 1680180100 + 1676411136 + 

1668559104 + 1658036961 + 1635636249 + 1631028996 + 1628445316 + 
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1469572225 + 1284147225 + 646888356 + 244140625 + 90897156 +

 3786916 + 27867841 + 82011136 + 112254025 + 221325129 + 

292615236 + 418120704 + 428241636 + 521802649 + 588499081 + 

727758529 + 745071616 + 798853696 + 905107225 + 1009841284 + 

1079056801 + 1224930001 + 1463445025 + 1620787081 + 1676411136 + 

1769632489 + 1981763289 + 2076078096 + 2160390400 + 2345658624 + 

2559955216 + 2709931249 + 2977448356 + 3087580356 + 3176224164 + 

3440760964) 

=  1509708939. 

∑
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⎠
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⎠
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⎠
⎞

⎜
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⎛ −=

160

1
1111 60

1
t

ZZZZC   

= 0,0167 x ((970954 -1019379)(971483 – 1019379) + (971483 – 

1019379)(972543 – 1019379) + ... + (1075737 – 1019379)(1078037 – 

1019379)) 

= 0,0167 x (2319363800 + 2243257056 + 2171691648 + 2105060832 + 

2022253056 + 1972720128 + 1940523479 + 1912655867 + 1882362073 + 

1828372077 + 1787626638 + 1767936984 + 1745125976 + 1725066100 + 

1710517150 + 1698343385 + 1686943450 + 1678294560 + 1672480512 + 

1663289712 + 1646798517 + 1633330998 + 1629736644 + 1546970590 + 

1373734725 + 911427390 + 397406250 + 148968750 + -18553164 + 

10272934 + 47806624 + 95948320 + 157621815 + 254485962 + 472713042 

+ 554148337 + 654435043 + 736364192 + 771494144 + 850322440 + 

956041130 + 1043875522 + 1149682151 + 1338886745 + 1540108045 + 
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1648364496 + 1722391248 + 1872696639 + 2028372588 + 2117814720 + 

2251119360 + 2450465472 + 2633875972 + 2840542262 + 3032014356 + 

3131588628 + 3305847564) 

= 0,0167 x  87245939334 

= 1457007187. 

∑
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ZZZZC  

= 0,0167 x ((970954 -1019379)( 972543 – 1019379) + (971483 – 

1019379)( 973011– 1019379) + ... + (1074945 – 1019379)(1078037 – 

1019379)) 

= 1400221653 

∑
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+
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⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
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⎞

⎜
⎝
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360

1
1333 60

1
t

ZZZZC  

= 0,0167 x ((970954 -1019379)( 973011 – 1019379) + (971483 – 

1019379)( 973980– 1019379) + ... + (1073945 – 1019379)(1078037 – 

1019379)) 

= 1338590544 

C4 = 1272882670    C10 = 851640757,9 

C5 = 1205896385    C11 = 778772768,5 

C6 = 1137359625    C12 = 704906391,4 

C7 = 1067727900    C13 = 629599856,4 

C8 = 994348964    C14 = 554163998,8 

C9 = 925103437,5    C15 = 480029471,8 
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dengan Nilai Auto Korelasi rk = 
0C

Ck , maka 

r1 = 9651,0
1509708939
1457007187

0

1 ==
C
C        r9 = 6128,0

1509708939
5,925103437

0

9 ==
C
C

 

 r2 = 9275,0
1509708939
1400221653

0

2 ==
C
C      r10 = 5641,0

1509708939
9,851640757

0

10 ==
C
C

 

 r3 = 8866,0
1509708939
1338590544

0

3 ==
C
C

    r11 = 5158,0
1509708939

5,778772768

0

11 ==
C
C  

 r4 = 8431,0
1509708939
1272882670

0

4 ==
C
C           r12 = 4669,0

1509708939
704906391

0

12 ==
C
C  

 r5 = 7988,0
1509708939
1205896385

0

5 ==
C
C

        r13 = 4170,0
1509708939

4,629599856

0

13 ==
C
C

 

 r6 = 7535,0
1509708939
1137359625

0

6 ==
C
C

        r14 = 3671,0
1509708939

8,554163998

0

14 ==
C
C  

 r7 = 7072,0
1509708939
1067727900

0

7 ==
C
C

         r15 = 3179,0
1509708939

8,480029471

0

15 ==
C
C

 

 r8 = 6586,0
1509708939
994348964

0

8 ==
C
C

 

 

Dapat dilihat bahwa nilai r1 sampai dengan r15 sama dengan output Fungsi 

Autokorelasi Data Asli pada kolom ACF hal 53. Berarti analisis selanjutnya pada 

output MINITAB benar adanya. 
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DATA UJI COBA KUESIONER : 

NOMOR SOAL no 
responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
R2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
R3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
R4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 
R5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
R6 4 2 3 2 2 3 4 2 2 2 4 2 
R7 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
R8 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 
R9 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 

R10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
R11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
R12 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
R13 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
R14 5 4 2 1 3 5 5 3 3 4 5 1 
R15 5 4 2 1 4 2 5 4 4 4 5 1 
R16 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
R17 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 2 
R18 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
R19 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
R20 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 
R21 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
R22 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 
R23 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
R24 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 2 
R25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
R26 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 
R27 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
R28 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
R29 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 
R30 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
R31 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 
R32 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 
R33 4 3 1 5 5 1 4 3 5 3 4 5 
R34 5 3 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 
R35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R36 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
R37 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 
R38 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
R39 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
R40 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
R41 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
R42 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
R43 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
R44 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
R45 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
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R46 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
R47 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
R48 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
R49 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
R50 5 4 5 2 5 5 5 4 5 4 5 2 
R51 2 5 2 3 2 2 2 5 2 5 2 3 
R52 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 5 
R53 4 3 1 1 5 1 4 3 5 3 4 1 
R54 5 2 4 5 5 4 5 2 5 2 5 5 
R55 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 
R56 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
R57 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
R58 5 4 2 4 5 2 5 4 5 4 5 4 
R59 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
R60 3 3 1 5 1 1 3 3 1 3 3 5 
R61 5 4 2 3 4 2 5 4 4 4 5 3 
R62 5 3 2 4 5 2 5 3 5 3 5 4 
R63 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
R64 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 
R65 4 5 2 4 3 2 4 5 3 5 4 4 
R66 4 5 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 
R67 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 
R68 5 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 3 
R69 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
R70 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
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NO. RESPONDEN :   ........................................ 

NAMA LENGKAP :   ........................................ 

USIA    :   ........................................ 

ALAMAT   :   ........................................ 

KECAMATAN  :   ........................................ 
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DATA HASIL PENELITIAN : 

NOMOR SOAL no 
responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 
R2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
R3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
R4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 
R5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 5 4 4 
R6 4 2 3 2 3 2 4 4 4 2 1 3 
R7 4 4 3 4 5 4 2 3 4 3 4 5 
R8 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 1 5 
R9 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 

R10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
R11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
R12 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
R13 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
R14 5 4 2 1 3 5 5 3 3 4 5 1 
R15 5 4 2 1 4 2 5 4 4 4 5 1 
R16 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
R17 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 2 
R18 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
R19 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
R20 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 
R21 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
R22 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 
R23 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
R24 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 2 
R25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
R26 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 
R27 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
R28 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
R29 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 
R30 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
R31 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 
R32 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 
R33 4 3 1 5 5 1 4 3 5 3 4 5 
R34 5 3 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 
R35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R36 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
R37 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 
R38 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
R39 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
R40 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
R41 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 
R42 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
R43 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
R44 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
R45 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
R46 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
R47 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
R48 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 
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R49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 
R50 5 4 5 2 5 5 5 4 5 4 5 2 
R51 2 5 2 3 2 2 2 5 2 5 2 3 
R52 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 5 
R53 4 3 1 1 5 1 4 3 5 3 4 1 
R54 5 2 4 5 5 4 5 2 5 2 5 5 
R55 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 
R56 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 2 5 
R57 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 2 2 
R58 5 4 2 4 4 5 5 5 3 2 4 3 
R59 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
R60 3 3 1 5 1 1 3 3 1 3 3 5 
R61 5 3 4 2 3 3 4 4 5 3 2 5 
R62 5 3 2 4 5 5 5 4 4 3 3 3 
R63 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
R64 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 
R65 4 5 2 4 3 2 4 5 3 5 4 4 
R66 4 5 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 
R67 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 
R68 5 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 3 
R69 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 
R70 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 4 
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