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1. BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis dimana

ada pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk

di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kelahiran (fertilitas),

kematian (mortalitas) dan migrasi penduduk. Pertambahan penduduk

dipengaruhi oleh jumlah kelahiran bayi dan akan dikurangi dengan adanya

jumlah kematian di segala golongan usia, serta migrasi dapat menambah

jumlah penduduk dengan adanya imgran (pendatang) (Mantra, 2003).

Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu menyebabkan jumlah penduduk

semakin meningkat, dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah akan

menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: tingkat pengangguran yang

tinggi, kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya.

Adanya berbagai permasalahan ini, peran pemerintahan sangat penting untuk

mempersiapkan kebutuhan dalam melakukan suatu berbagai perencanaan

yang akan dihadapi oleh penduduk di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan pembangunan pemerintahan daerah perlu adanya

suatu informasi untuk mengetahui jumlah penduduk di masa depan. Informasi

tersebut diperlukan untuk pemerintahan daerah dalam merencanakan suatu

program daerah dan kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Data yang tersedia untuk informasi tersebut bisa didapatkan melalui sensus

penduduk atau survey kependudukan. Untuk mengetahui pertumbuhan

penduduk dari tahun ke tahun yang akan mendatang maka diperlukan suatu

peramalan jumlah penduduk (BPS, 2015).

Peramalan jumlah penduduk memiliki berbagai manfaat sebagai kunci

dari suatu perencanan pembangunan yang dapat digunakan dari tingkat lokal

sampai tingkat nasional. Dalam perencanaan pembangunan ini akan berguna

agar penduduk daerah tersebut merasakan kenyamanan di daerah tempat

tinggal masing – masing. Perencanaan yang dapat dilakukan yaitu berupa
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pengoptimalan sumber daya air atau ketersediaan air bersih, penambahan

infrastruktur atau ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan – kebijakan

lainnya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat (BPS, 2010).

Kabupaten Gresik terletak dekat dengan Kota Surabaya yang

merupakan pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur,

keunggulan ini menjadikan Kabupaten Gresik sebagai alternatif terbaik dalam

investasi dan penanaman modal. Kabupaten Gresik yang mempunyai julukan

Gresik Kota Santri ini mengalami pasang surut jumlah penduduk dari tahun

ke tahun dan sebelumnya. Wilayah yang mempunyai jumlah penduduk

terbesar adalah kecamatan Menganti dan yang terkecil kecamatan Tambak

(BPS, 2020).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk pada wilayah Kabupaten

Gresik diperlukan pemahaman untuk meramalkan jumlah penduduk di masa

mendatang. Agar tidak terjadi peningkatan yang drastis pada populasi yang

dapat menimbulkan bencana, maka diperlukan perencanaan untuk

pengendalian jumlah penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk di

Katadata dari basis data Databoks dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Gresik tentang jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Gresik, diketahui

bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 1983-2018 cendenrung

bertambah secara sedikit demi sedikit setiap tahunnya dan pola data yang

ditunjukkan yaitu pola data trend yang relatif naik dalam jangka waktu

panjang. Sehingga untuk menentukan jumlah penduduk Kabupaten Gresik di

masa mendatang, penelitian ini menggunakan Metode secara Eksponensial

tepatnya Eksponential Smoothing (BPS, 2010).

Metode pemulusan eksponensial ganda dari Brown merupakan

metode yang lebih disukai untuk data non-stasioner atau data trend, karena

metode ini mempunyai satu parameter yaitu � (Sirait, Sinulingga dan Sitepu

2013). Pemulusan eksponensial (exponential smoooting) ini digunakan untuk

meramalkan jumlah penduduk yang memiliki data trend. Untuk

menghilangkan fluktuasi dalam data trend atau non-stasioner maka

diperlukan suatu penghalusan sehingga metode tersebut dapat dikatakan

metode penghalusan (smoothing method) dengan adanya penghalusan ini
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dapat berkurang jika ada kesalahan dalam peramalan. Metode pemulusan

eksponensial merupakan prosedur perbaikan secara berkesinambungan

terhadap objek pengamatan yang baru melakukan peramalan, dan metode

peramalan yang prosesnya memperkirakan kejadian di masa mendatang

menggunakan data di masa lalu. Maka dari itu, hal tersebut dapat dijadikan

bahan pertimbangan pemerintah daerah dengan data di masa lalu untuk

membuat kebijakan – kebijakan yang dibutuhkan oleh penduduk Kabupaten

Gresik di masa mendatang (Pranata, Hsb, Akhdansyah dan Anwar 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan

penelitian tugas akhir atau skripsi yang berjudul ”Peramalan Deret Waktu

Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Menggunakan Metode Pemulusan

Eksponensial Ganda dari Brown“. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan

jumlah penduduk Kabupaten Gresik dengan melakukan analisis

menggunakan Metode Pemulusan Eksponensial Ganda dari Brown. Penelitian

ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten

Gresik dalam merencanakan kebijakan di masa mendatang yang tepat sesuai

dengan kebutuhan Penduduk Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah yang

akan dibahas di penelitian ini, yakni:

”Peramalan Deret Waktu Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik

Menggunakan Metode Pemulusan Eksponensial Ganda Dari Brown“.

1. Bagaimana metode pemulusan eksponensial ganda dari Brown untuk

meramalkan jumlah penduduk Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana hasil peramalan jumlah penduduk di masa mendatang

menggunakan metode pemulusan eksponensial ganda dari Brown?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut:
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1. Mengetahui metode pemulusan eksponensial ganda dari Brown untuk

meramalkan jumlah penduduk Kabupaten Gresik.

2. Mengetahui hasil peramalan jumlah penduduk di masa mendatang

menggunakan metode pemulusan eksponensial ganda dari Brown.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan Penelitian ini adalah data yang diperoleh di Katadata dari

basis data Databoks dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik

mengenai Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik pada periode tahun 1983

sampai tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang Peramalan

Deret Waktu Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Menggunakan Metode

Pemulusan Eksponensial Ganda dari Brown.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Memberikan pengetahuan baru terkait Peramalan Deret Waktu Jumlah

Penduduk Kabupaten Gresik terutama pada Pemulusan Eksponensial Ganda

dari Brown. Dan mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Gresik

sebelumnya dan di masa mendatang.

c. Bagi Universitas

Memberikan referensi dan dokumen mengenai Peramalan Deret Waktu

Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Menggunakan Metode Pemulusan

Eksponensial Ganda dari Brown.

d. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik atau

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Memberikan suatu informasi tambahan mengenai jumlah penduduk

Kabupaten Gresik di masa mendatang agar kebijakan yang akan dikeluarkan

tepat untuk kesejahteraan penduduk Kabupaten Gresik.
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