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ABSTRAK
APLIKASI PERSAMAAN DIFERENSIAL MODEL POPULASI KONTINU
DALAM ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh :
Nuraini
Persamaan diferensial adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mampu
memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan nyata, salah satunya
permasalahan yang di dalam bidang demografi. Salah satu manfaat persamaan
diferensial dalam bidang demografi yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk
pada suatu daerah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil
estimasi atau perkiraan jumlah penduduk di kota Bandar Lampung menggunakan
model populasi kontinu yaitu model populasi eksponensial dan model populasi
logistik. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan hasil
estimasi penduduk menggunakan model populasi eskponensial II yaitu ( ) =
(
) , dengan laju pertumbuhan relatif penduduknya 1.96 %
923.175 ,
pertahun. Hasil estimasi penduduk kota Bandar Lampung tahun 2025
menggunakan model tersebut adalah 1.191.238 jiwa. Sedangkan perhitungan
hasil estimasi penduduk menggunakan model populasi logistik yaitu
.
.
( )=
dengan laju pertumbuhan perkapita populasi adalah
,
,
5,09% pertahun. Hasil estimasi penduduk kota Bandar Lampung tahun 2025
menggunakan model tersebut adalah 1.147.210 jiwa. Berdasarkan perhitungan
menggunakan kedua model populasi tersebut yang paling akurat (model terbaik)
dalam mengestimasi jumlah penduduk di kota Bandar Lampung adalah model
populasi logistik.

Kata Kunci : Estimasi Penduduk, Model Populasi Kontinu, Persamaan
Diferensial
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Matematika bukan hanya ilmu yang berhubungan dengan angka dan
perhitungan akan tetapi ilmu matematika dapat diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Karena matematika selalu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari
matematika terus berkembang dari waktu ke watu. Banyak penggunaan
matematika sebagai ilmu bantu untuk menyelesaikan pemahaman dalam berbagai
aspek. Matematika mempunyai peran penting dalam kehidupan.1 Banyak
dijumpai kaitan matematika dalam bidang lain seperti bidang sains, teknologi,
biologi, ekonomi, ilmu sosial, demografi, dan sebagainya. Karenanya matematika
juga merupakan ilmu pasti yang menjadi dasar bagi ilmu lain sehingga saling
berkaitan dengan ilmu lainnya.2
Seiring dengan perkembangan waktu matematikawan terus mengembangkan
matematika hingga matematika memiliki banyak cabang. Salah satu cabang dari
ilmu matematika adalah persamaan diferensial, banyak permasalahan di bidang
kehidupan manusia sehari-hari yang dapat dimodelkan dalam persamaan
1

Mujib dan Mardiyah, “Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Berdasarkan Kecerdasan
Multiple Intelligences,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (25 Desember 2017): 188.
2
Irda Yusnita, Ruhban Masykur, dan Suherman, “Modifikasi Model Pembelajaran Gerlach
Dan Ely Melalui Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan
Representasi Matematis,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 1 (2016): 30.

2

diferensial.3 Karena itu penting sekali mempelajari persamaan diferensial untuk
digunakan dalam menjelaskan masalah-masalah fisis. Adapun permasalahan
yang dapat dicari solusinya dengan persamaan diferensial yaitu salah satunya
permasalahan pada bidang demografi.4 Demografi adalah ilmu yang mempelajari
tentang masalah kependudukan. Dalam hal ini persamaan diferensial yang akan
dibahas berkaitan dengan kependudukan, yang lebih tepatnya digunakan untuk
mengetahui populasi penduduk dalam suatu wilayah.
Definisi Persamaan diferensial menurut Purcell EJ adalah turunan dari
variabel bebas dan variabel terikat.5 Atau untuk lebih jelasnya persamaan
diferensial adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang satu atau
lebih turunan. Manfaat penting dalam mempelejari persamaan diferensial yaitu
dapat diketahuinya kelakuan maupun sifat-sifat dari masalah yang ditinjau.6
Salah satu manfaat persamaan diferensial dalam bidang demografi adalah untuk
mengetahui jumlah penduduk pada suatu daerah tertentu. Maka dari itu dalam hal
ini peneliti akan membahas aplikasi persamaan diferensial model populasi
kontinu (eksponensial dan logistik) dalam mengestimasi jumlah penduduk di
kota Bandar Lampung. Yang dimaksud kontinu adalah berkelanjutan atau terus
menerus tanpa terputus oleh waktu..
3

Syafruddin Side dan Sutriani Hidri, “Penyelesaian Persamaan Lotka-Volterra dengan
Metode Transformasi Diferensial,” Matematika dan Statistika serta Aplikasinya 3, no. 1 (2015): 1.
4
Widya Putri, “Perbandingan Model Malthus dan Model Verhulst untuk Estimasi Jumlah
Penduduk Indonesia Tahun 2000-2014,” Jurnal Matematika Unand 4, No. 1 (2015): 1.
5
Rosliana Siregar, “Persamaan Differensial Eksak dengan Faktor Integrasi,” MES (Journal of
Mathematics Education and Science) 2, no. 1 (2016): 68.
6
Siregar.
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Penelitian ini dilatar belakangi karena kemajuan dan kemakmuran suatu
daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk.7
Berkaitan dengan permasalahan penduduk yang dibahas dalam penelitian ini,
Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A’raf sebagai berikut:

۟ ُى َءاﻣﻨ
ض َو ٰﻟ ِﻜﻦ
ٍ ﻮا َواﺗﱠﻘَﻮْ ۟ا ﻟَﻔَﺘَﺤْ ﻨَﺎ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭﻢ ﺑَ َﺮ ٰﻛ
َ ٓ ٰ َوﻟَﻮْ أَ ﱠن أَ ْھ َﻞ ْاﻟﻘُ َﺮ
ِ ْﺖ ﱢﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎٓ ِء َو ْاﻷَر
۟ ُُﻮا ﻓَﺄ َ َﺧ ْﺬ ٰﻧﮭُﻢ ﺑﻤﺎ َﻛﺎﻧ
۟ َﻛ ﱠﺬﺑ
﴾٩٦:ﻮا َﯾ ْﻜ ِﺴﺒُﻮنَ ﴿اﻷﻋﺮاف
َِ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya”. (Qs. Al-A’raf : 96)
Hikmah yang bisa dipetik dari ayat diatas adalah keberkahan hidup sutu
penduduk dalam daerah tertentu dilihat dari iman dan takwa penduduk tersebut.
Dari ayat ini jelas bahwa kunci kemakmuran suatu negeri bergantung kepada
penduduknya.
Ada dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh adanya pertambahan
penduduk.

Dampak

positif

pertambahan

penduduk

merupakan

modal

pembangunan karena terdapat angkatan kerja sesuai perkembangan penduduk
tersebut, sedangkan dampak negatif nya pertumbahan penduduk akan menjadi
beban pemerintah karena setiap jiwa membutuhkan kebutuhan hidup seperti

7

Arief Kurniawan, Iis Holisin, dan Febriana Kristanti, “Aplikasi Persamaan Deferensial
Biasa Model Eksponensial Dan Logistik Pada Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya,” Must: Journal
Of Mathematics Education, Science And Technology 2, No. 1 (2017): 129.
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sandang, pangan, papan, penyedia sarana dan prasarana sekolah serta sarana
sekolah dan lapangan pekerjaan.8
Al Gore menyampaikan bahwasannya ada tiga hal yang sangat berkaitan
apabila peradaban manusia bertabrakan dengan bumi. Pertama jumlah penduduk
yang terlalu padat menyebabkan polusi lingkunga, Kedua manusia sulit
menyaring hal positif dari perkembangan teknologi. Dan yang ketiga ketika
pembangunan justru menimbulkan kehancuran daya dukung kehidupan dan
kerusakan lingkungan akan menyebabkan dampak persoalan moral.9
Berbagai masalah yang timbul, misalnya kesenjangan penghasilan pedesaan
dan perkotaan serta meningkatnya kebutuhan lahan disebabkan karena
perkembangan penduduk yang cepat. Cepatnya perkembangan penduduk pada
daerah perkotaan juga mengakibatkan lahan tempat tinggal semakin sempit, dan
akhirnya daerah tersebut menjadi perkampungan kumuh.10
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fariza Makmun pada tahun 2014
kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 19.296 ℎ

, yang dari luas wilayah

tersebut ada 126 kelurahan dan 20 kecamatan. Menurut hasil penelitiannya
Jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2014 adalah 750.355 lakilaki dan 695.805 perempuan. Dan jumlah penduduk yang termasuk kedalam usia
kerja yang bekerja 330.999 dan 45.266 pengangguran. Dalam penelitiannya
8

Nilatus Syaadah, “Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Penyerapan Angkatan
Kerja" Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi 2, no.1(Oktober 2014): 61-62.
9
M. Baiquni, “Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan,” Jurnal
Sains & Teknologi Lingkungan 1, no. 1 (2009): 43.
10
Nilatus Syaadah, Op.Cit. 64.
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Fariza menyatakan bahwa kota dari jumlah penduduk yang ada pada thun 2014
kota Bandar Lampung terdiri atas 59 orang pengemis, 12 orang gelandangan,
serta

jumlah keluarga miskin sebesar 10.117 jiwa.11 Data hasil penelitian

menunjukan bahwa kota Bandar Lampung memilki Kepadatan penduduk sebesar
8.316 jiwa/

dan presentase per tahunnya sebesar 1,79 %.12

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sensus penduduk BPS (Badan
Pusat Statistik) kota Bandar Lampung tahun 2012-2016. Hasil sensus penduduk
kota Bandar Lampung tahun 2012 sebesar 923.175 jiwa, pada tahun 2013 sebesar
942.039 jiwa, hasil sensus penduduk tahun 2014 jumlah penduduk kota Bandar
Lampung sebesar 960.695 jiwa, dan mengalami kenaikan pada tahun 2015
jumlahnya sebesar 979.287 jiwa, dan ada 997.728 jiwa pada tahun 2016.13
Peneliti dapat menyimpulkan dari data jumlah penduduk yang telah dipaparkan
terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk kota Bandar Lampung
meningkat.
Memprediksi jumlah penduduk di kota Bandar Lampung beberapa tahun
yang akan datang adalah salah satu solusi yag dapat dilakukan untuk mengurangi
dampak negatif dari pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi adanya ledakan
populasi serta pemerintahan kota Bandar Lampung pun dapat merencanakan
11

Ageng Wahyudin Ismail, “Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas di Kelurahan Tanjung
Raya Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung," Jurnal Ekonomi Pembangunan 5, No.3
(November 2016): 279.
12
Fariza Fariza Makmun, “Pemetaan Kemiskinan di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung
(Studi Tentang Tipologi Kemiskinan),” Jurnal Ilmu Dakwah dan Pembangunan Komunitas 9, no. 1
(2014): 4.
13
Badan Pusat Statistik, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2016 (Bandar Lampung : BPS
kota Bandar Lampung, 2016): 44.
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tindakan yang tepat. Perencaaan tersebut salah satunya yaitu menyediakan sarana
dan prasarana untuk menghindari adanya dampak negatif dari pertumbuhan
penduduk.
Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memprediksi serta mengestimasi
jumlah penduduk yang akan datang adalah menggunakan aplikasi persamaan
diferensial model populasi kontinu. Dalam penelitian ini akan digunakan kedua
model populasi pertumbuhan tersebut untuk menghitung hasil estimasi penduduk
kota Bandar Lampung, kemudian peneliti akan menentukan model populasi
terbaik yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk kota
Bandar Lampung.
B.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan berbagai masalah dalam
kehidupan seperti pada bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi.
2. Selama ini Banyak model pertumbuhan penduduk yang digunakan untuk
mengestimasi jumlah penduduk yang kurang akurat dengan jumlah penduduk
sebenarnya.

C. Batasan Masalah
Berikut ini peneliti membatasi masalah, berdasarkan masalah yang telah
diidentifikasi:

7

1. Mendeskripsikan model populasi eksponensial untuk pertumbuhan penduduk
kota Bandar Lampung.
2. Membentuk pemodelan pertumbuhan pertumbuhan penduduk kota Bandar
Lampung kedalam model pertumbuhan populasi logistik.
3. Membandingkan dari kedua model pertumbuhan populasi yaitu populasi
eksponensial dan populasi logistik yang lebih akurat untuk mengestimasi
jumlah penduduk di kota Bandar Lampung.
D. Rumusan Masalah
Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:
1. Bagaimanakah hasil estimasi penduduk di kota Bandar Lampung jika dihitung
dengan menggunakan model populasi eksponensial?.
2. Bagaimanakah hasil estimasi penduduk di kota Bandar Lampung jika dihitung
dengan menggunakan model populasi logistik?.
3. Apakah ada model yang paling akurat untuk mengestimasi jumlah penduduk
kota Bandar Lampung?
E.

Tujuan Penelitian
Berikut ini peneliti merumuskan tujuan penelitian berdasarkan perumusan
masalah diatas :
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1. Untuk mengetahui hasil estimasi penduduk di kota Bandar Lampung dengan
menggunakan model populasi eksponensial.
2. Untuk mengetahui hasil estimasi penduduk di Kota Bandar Lampung dengan
menggunakan model populasi logistik.
3. Untuk mengetahui dan menentukan model yang lebih akurat dalam
mengestimasi jumlah penduduk di kota Bandar Lampung.
F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sarana untuk mengembangkan ilmu
yang telah dipelajari selama ini.
2. Bagi Pembaca
a. Sebagai wacana dan pengetahuan tentang aplikasi persamaan diferensial
model populasi kontinu dalam mengestimasi jumlah penduduk di kota
Bandar Lampung.
b. Sebagai bahan pustaka bagi siswa ataupun mahasiswa tentang penerapan
matematika dalam kehidupan nyata.
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3. Bagi Lembaga
a. Mengembangkan penelitian karya ilmiah khususnya dalam bidang
matematika yang ada di UIN Raden Intan Lampung.
b. Menambah keberagaman karya ilmiah yang ada diperguruan tinggi
terutama di UIN Raden Intan Lampung.
4. Bagi Khasanah Ilmu Pengetahuan
Memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang matematika
untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tepat, efektif, dan efisien.
G. Definisi Operasional
1. Model populasi kontinu menurut Kartika Hala dalam penelitiannya adalah
model persamaan diferensial yang dipakai untuk memprediksi jumlah
pertumbuhan populasisecara kontinu.14
2. Pengertian estimasi penduduk menurut Swarson siegel adalah perkiraan
jumlah penduduk pada waktu tertentu.15

14

Kartika Hala, Jantje Prang, dan Hanny Komalig, “Proyeksi Pertumbuhan Mobil Pribadi
Roda Empat (Plat Hitam) Kota Manado Menggunakan Persamaan Differensial Model Pertumbuhan
Populasi Kontinu (Model Logistik),” Jurnal Matematika 5, no. 2 (2016): 81.
15
S. Siegel Jacob dan A. Swanson David, “The Methods and Materials of Demography,”
Elsevier Academic Press, California, USA, 2004.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Persamaan Diferensial
Model matematika yang diperoleh dari perumusan abstraksi sebagai
permasalahan fenomena yang terjadi di alam dan lingkungan hidup manusia
sehari-hari dapat di bentuk kedalam persamaan diferensial. Permasalah dari
berbagai bidang keilmuan salah satunya pada bidang demografi dapat di cari
penyelesaiannya melalui model matematika1.
Menurut Purcell EJ suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu
atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas disebut sebagai
persamaan diferensial2. Suherman mengatakan bahwa persamaan diferensial
adalah persamaan yang memuat derivatif-derivatif (turunan-turunan) sekurangkurangnya satu derivatif dari suatu fungsi yang tidak diketahui3. Sedangkan
menurut Murray R. Spiegel persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang
meliputi turunan-turunan atau diferensial-diferensial4.

1

Widya Putri, “Perbandingan Model Malthus Dan Model Verhulst Untuk Estimasi Jumlah
Penduduk Indonesia Tahun 2000-2014,” Jurnal Matematika Unand 4, No. 1 (2015).
2
Rosliana Siregar, “Persamaan Differensial Eksak dengan Faktor Integrasi,” MES (Journal of
Mathematics Education and Science) 2, no. 1 (2016): 68.
3
Suherman, Persamaan Diferensial. (Bandar Lampung: Aura Publishing. 2015).
4
Murray R. Spiegel, Advanced mathematics: for engineers and scientists. (New York: The
McGraw-Hill Companies, Inc., 1971).
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang didalamnya memuat satu
atau lebih derivatif-derivatif.
B. Model Populasi Kontinu
Proyeksi pertumbuhan populasi adalah salah satu solusi untuk mengurangi
dampak negatif dari pertumbuhan populasi. Model persamaan diferensial kontinu
adalah model yang biasa dipakai untuk menghitung pertumbuhan populasi pada
tahun-tahun berikutnya. Ada dua macam Model persamaan diferensial kontinu
yaitu model Malthus (model eksponensial) dan model Verhulst (model logistik)5.
1. Model populasi eksponensial
Thomas Malthus pada tahun 1978, menciptakan sebuah model pertumbuhan
penduduk dasar yang biasa dikenal dengan nama model pertumbuhan
eksponensial. Pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan
laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi6.
Populasi model eksponensial dapat digambarkan oleh persamaan diferensial
sebagai berikut :
∫

⇔ ln ( ) =
5

=∫ .
+

Kartika Hala, Jantje Prang, dan Hanny Komalig, “Proyeksi Pertumbuhan Mobil Pribadi
Roda Empat (Plat Hitam) Kota Manado Menggunakan Persamaan Differensial Model Pertumbuhan
Populasi Kontinu (Model Logistik),” de CARTESIAN 5, no. 2 (2016): 81.
6
Zuli Nuraeni, “Aplikasi Persamaan Diferensial dalam Estimasi Jumlah Populasi,” Delta:
Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika 5, no. 1 (2017): 11.
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( )

⇔

=

( )=

⇔

(1.1)

Jika diberikan kondisi awal
= ln

= 0 dan

sehingga bila nilai

(0) =

maka diperoleh nilai

disubstitusikan kedalam (1.1) akan

menghasilkan
( )=

( )=

⇔

( )=

⇔

(1.2)

Persamaan 1.2 merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan
eksponensial7.

2. Model Populasi Logistik
Model pertumbuhan logistik (logistic growth model) merupakan salah
satu model pertumbuhan populasi yang mengasumsikan bahwa pada masa
tertentu jumlah populasi akan mendekati titik keseimbangan (equilibrium).
Grafik pertumbuhan populasi logistik mendekati konstan karena pada titik
ini jumlah kelahiran dan jumlah kematian dianggap sama8.

7

Arief Kurniawan, Iis Holisin, dan Febriana Kristanti, “Aplikasi Persamaan Deferensial
Biasa Model Eksponensial dan Logistik pada Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya,” MUST: Journal
of Mathematics Education, Science and Technology 2, no. 1 (2017): 132.
8
Henny Henny, Widowati Widowati, dan Heri Robertus, “Model Pertumbuhan Logistik
dengan Waktu Tunda,” Jurnal Matematika dan Komputer 11, no. 1 (2008): 43.
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Model yang pertama kali diperkenalkan oleh Verhulst (1804-1849) ini
merupakan pengembangan dari model populasi eksponensial. Karena model
pertumbuhan alami tidak cukup tepat untuk populasi yang cukup besar dan
tempatnya terbatas sehingga menimbulkan adanya kendala karena padatnya
populasi yang akan mengurangi populasi itu sendiri. Hal itulah yang
melatarbelakangi adanya penelitian mengenai model ini. Model yang
merupakan penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial ini
dipengaruhi oleh lingkungan seperti persediaan makanan9.
Populasi model logistik dapat digambarkan oleh persamaan diferensial
sebagai berikut :
=

1−
=

1−

=

1−
−

9

Nuraeni, Loc.Cit.

ln

−

=
=

− ln( − ) =

+

14

ln

=

−
=

−

=

( − )

=

−

+

=

(1 +
=

+

)=

1+

Dari persamaan diatas substitusikan nilai awal
maka diperoleh nilai

= ln

. Selanjutnya nilai

kedalam persamaan sehingga diperoleh :

=
=
=

1+
1+

−

−

+1

= 0 dan

=

,

di subtitusikan

15

=

−1 +1

Berdasarkan asumsi tersebut, maka diperoleh solusi persamaan
logistik sebagai berikut :
( )=
dengan, K =

(

)

= − ln

Ket :

( )

(

(

)

)
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1+

−1

.

: jumlah populasi pada saat t
: jumlah populasi awal saat t = 0
: daya tampung dari suatu daerah untuk populasi
: laju pertumbuhan perkapita populasi
: waktu11.

C. Galat (Kesalahan)
Hasil perhitungan menggunakan kedua model pertumbuhan penduduk yaitu
model populasi eksponensial dan model populasi logistik akan dibandingkan
hasilnya yang lebih akurat yang akan digunakan untuk memprediksi jumlah
penduduk kota Bandar Lampung pada tahun-tahun berikutnya yaitu tepatnya

10
11

Kurniawan, Holisin, dan Kristanti, Op.Cit. 134-137.
Hala, Prang, dan Komalig, Loc.Cit.
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pada tahun 2025 yang akan datang. Model yang terbaik (akurat) adalah model
yang menghasilkan data-data yang cukup mendekati (galat terkecil) dengan data
sebenarnya12.
Galat atau bisa juga disebut dengan Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) dapat dicari dengan rumus:
MAPE = ∑
Ket :

100 %.

= data sebenarnya

= data hasil prediksi13.

D. Definisi Estimasi Jumlah Penduduk (Population Estimate)
Perencanaan program dan penentuan kebijakan sangat dibutuhkan untuk
Informasi mengenai jumlah penduduk pada suatu waktu tertentu atau masa yang
akan datang. Oleh karena itu perlu dibuat adanya suatu perkiraan mengenai
jumlah penduduk. Ada beberapa istilah dan metode yang digunakan untuk
membuat perkiraan jumlah penduduk. Istilah-istilah tersebut yang umum
digunakan adalah perkiraan penduduk (population estimate), ramalan penduduk
(population forecast), dan proyeksi penduduk (population projection)14.
Estimasi penduduk (population estimate) adalah penaksiran atau perkiraan
penduduk, biasanya tentang jumlahnya pada waktu tertentu. Estimasi terbagi
12

Kurniawan, Holisin, dan Kristanti, Op.Cit.133.
T. Ofori dkk., “Mathematical Model of GhanaΓÇ▓ s Population Growth,” International
Journal of Modern Management Sciences 2, no. 2 (2013): 61.
14
S. Siegel Jacob dan A. Swanson David, “The Methods and Materials of Demography,”
Elsevier Academic Press, California, USA, 2004. 523
13

17

menjadi tiga jenis menurut Swarson dan Siegel, yaitu estimasi antar sensus
(intercensal estimate), estimasi pasca sensus (post-censal estimate), dan
proyeksi. Proyeksi merupakan bagian dari estimasi penduduk. Penggunaan
metode pada proyeksi penduduk lebih rinci dibandingkan metode estimasi
lainnya. Karena pada metode proyeksi menggunakan perkembangan fertilitas,
mortalitas, dan migrasi untuk kurun waktu tertentu sehingga menghasilkan
tingkat kepercayaan yang lebih tinggi15.
Fungsi dari proyeksi penduduk adalah untuk mengetahui keadaan penduduk
pada masa depan (forward projection) atau keadaan penduduk pada masa lalu
(backward projection). Menurut Rowland, proyeksi penduduk adalah ramalan
jumlah penduduk yang didasarkan atas perhitungan dari jumlah penduduk masa
lalu, dan masa mendatang dengan menggunakan asumsi tertentu dari perubahan
tingkat pertumbuhan penduduk dan komponen-komponennya.
Beberapa metode proyeksi dan estimasi penduduk yaitu model populasi,
metode rasio, metode perumahan, dan lain-lain16. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan estimasi jenis proyeksi dengan model yang digunakan adalah
model populasi yaitu model populasi kontinu.

15
16

Ibid.524.
Ibid.525.

18

E. Definisi Pertumbuhan Penduduk
Keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau
mengurangi jumlah penduduk disebut Pertumbuhan penduduk. Beberapa hal
yang mempengaruhi Perkembangan penduduk adalah jumlah bayi lahir tetapi
secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi
pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial mobilitas dimana imigrasi
akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah
penduduk dalam suatu wilayah, penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan
dalam jumlah penduduk17.
Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk yang tidak
merata menimbulkan diantaranya, kelebihan penduduk yang akibatnya bagi
angkatan kerja sulit mendapatkan pekerjaan, serta Pendapatan penduduk yang
rendah dan angka pengangguran meningkat. Salah satu masalah yang timbul
dalam bidang angkatan kerja adalah tidak seimbangnya antara permintaan akan
tenaga kerja (demand for labour) dan penawaran tenaga kerja (suply of labour)18.
Thomas Robert Malthus dalam teorinya menyatakan bahwa jumlah
persediaan bahan pangan yang dibutuhkan akan dilampaui oleh jumlah
penduduk. Dan Malthus pun prihatin karena jangka yang dibutuhkan oleh
penduduk untuk berlipat dua jumlahnya sangat pendek. Menurut Lincolin

17

Eny Rochaida, “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur,” Jurnal Ekonomi 18, no.1 (2016): 14.
18
Nilatus Syaadah, “Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Penyerapan
Angkatan Kerja" Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi 2, no.1(Oktober 2014): 61-62.
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timbulnya berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan
disebabkan karena Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, karena
pertumbuhan penduduk yang tinggi pula akan menyebabkan pertambahan jumlah
tenaga kerja semakin tinggi, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan
kesempatan kerja yang baru sangat terbatas19.
Berdasarkan penjelasan mengenai dampak negatif pertumbuhan penduduk
yang tinggi terhadap berbagai kehidupan manusia tentunya bukan berarti
pertumbuhan penduduk tidak dibutuhkan, tetapi perlu adanya keseimbangan
jumlah penduduk di dalam suatu wilayah agar terciptanya

kemajuan dan

kemakmuran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusufu tenaga kerja adalah
unsur yang paling mendasar dan dinamis dalam semua kegitaan ekonomi,
pengembangan alam, dan kesejahteraan sosial20.
F. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakuan peneliti
adalah sebagai berikut :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Hala, et.al, hasil penelitiannya
bertujuan untuk mengaplikasikan model persamaan diferensial kontinu model
logistik untuk memprediksi tingkat pertumbuhan mobil pribadi roda empat
(plat hitam) kota manado. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama

19

Siregar, Op.Cit. 53.
Eli H. Tartiyus, Mohammed Inuwa Dauda, dan Amade Peter, “Impact of Population
Growth on Economic Growth in Nigeria,” IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSRJHSS) Volume 20 (2015): 116.
20

20

mengaplikasikan persamaan diferensial kontinu. Perbedaan penelitian ini
adalah pada model yang digunakan dan subjek yang diteliti21.
2. Penelitian oleh Arief Kurniawan, et.al, hasil penelitiannya bertujuan untuk
mendeskripsikan aplikasi persamaan diferensial pada model pertumbuhan
penduduk kota Surabaya yaitu model eksponensial dan model logistik dan
menentukan model yang terbaik antara model eksponensial dan model logistik
untuk pendugaan jumlah penduduk kota Surabaya. Hasil penelitiannya juga
menunjukkan bahwa dari kedua model pertumbuhan penduduk diperoleh
bahwa model yang lebih akurat untuk pendugaan jumlah penduduk kota
Surabaya adalah model logistik.
Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mendikripsikan aplikasi
persamaan diferensial model populasi eksponensial dan logistik serta
membandingkan dari kedua model yang lebih akurat untuk pendugaan jumlah
penduduk. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek yang diteliti22.
3. Penelitian oleh Widya Putri, hasil penelitiannya bertujuan untuk menentukan
model dan menghitung estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2000-2014.
Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa model Verhulst atau model
logistik lebih akurat dengan hasil estimasi BPS. Persamaan penelitian ini
adalah sama-sama membandingkan guna mencari hasil yang lebih akurat

21
22

Hala, Prang, dan Komalig, Op.Cit. 80.
Kurniawan, Holisin, dan Kristanti, Op.Cit. 29.
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untuk menentukan hasil estimasi penduduk. Perbedaan penelitian ini adalah
subjek yang diteliti23.
4. Penelitian oleh Lindo Febdian, Efendi, hasil penelitiannya bertujuan untuk
menentukan model pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat, model
yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linear, model
geometri, model eksponensial dan model logistik. Dari beberapa model
tersebut model logistik adalah model yang terbaik untuk menduga jumlah
penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Persamaan penelitian
ini adalah sama-sama menghitung hasil pertumbuhan penduduk model
pertumbuhan penduduk. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek yang
diteliti dan model yang digunakan24.
5. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengaplikasikan
persamaan diferensial model populasi kontinu dalam estimasi jumlah
penduduk di kota Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian-penelitian

sebelumnya

adalah

sama-sama

mengaplikasikan

persamaan diferensial untuk mengestimasi jumlah penduduk. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian lain adalah pada subjek yang diteliti dan
model yang digunakan dalam penelitian ini mengguakan dua model yaitu
model populasi eksponensial dan model populasi logistik.

23

Putri, Loc.Cit.
Lindo Febdian, “Menentukan Model Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat,”
Jurnal Matematika UNAND 2, no. 4 (2013).
24

22

F. Alur Penelitian
Alur penelitian disajikan dalam bagan sebagai berikut :
Studi Literatur

Pengumpulan Data Untuk Bahan
Penelitian

Menganalisis dan
mengolah data

Pemodelan
matematika

Model
Eksponensial

Model
Logistik
Hasil Estimasi
Penduduk

Perbandingan Hasil Estimasi
Model Eksponensial dan Model
Logistik

Bagan 2.1. Alur Penelitian Estimasi Penduduk
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Berdasarkan gambar bagan Alur penelitian, penelitian kajian pustaka yang
bersumber dari buku dan jurnal ini diawali dengan memahami aplikasi
persamaan diferensial model eksponensial dan model logistik. Kemudian peneliti
melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh data
jumlah penduduk kota Bandar Lampung, yang kemudian data jumlah penduduk
tersebut di urutkan dari tahun 2013-2016. Selanjutnya dari data tersebut peneliti
membuat bentuk pemodelan matematika dalam bentuk model eksponensial yang
terdiri dari model eksponensial I, model eksponensial II, model eksponensial III,
dan model eksponensial IV. Dan dari data tersebut juga peneliti membuat bentuk
pemodelan matematika dalam bentuk model logistik.
Setelah data sudah dibentuk kedalam model populasi (model eksponensial
dan model logistik) barulah peneliti menghitung hasil estimasi penduduk dari
tahun 2012-2016. Selanjutnya peneliti membandingkan hasil estimasi penduduk
dari kedua model tersebut yang lebih akurat yang akan digunakan untuk
memprediksi jumlah penduduk pada tahun 2025 yang akan datang.

BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Waktu dan Tempat Penelitian
Tempat dilakukannya penelitian ini di BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi
Lampung pada saat semester ganjil tahun ajaran 2017/2018.

B.

Jenis Penelitian
Penelitian ini jika dilihat dari tingkat penjelasannya termasuk kedalam jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari adanya
penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan kejadian pada suatu peristiwa1.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aplikasi persamaan
diferensial model populasi kontinu dalam estimasi penduduk di kota Bandar
Lampung.

C.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi literature dengan
mengkaji jurnal-jurnal dan buku-buku teks yang berkaitan dengan bidang yang
diteliti. Langkah-langkah untuk menghitung hasil estimasi penduduk kota
Bandar Lampung menggunakan aplikasi persamaan diferensial model populasi
kontinu antara lain :
1

Nanang Supriadi dan Rani Damayanti, “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Lamban Belajar dalam Menyelesaikan Soal Bangun Datar,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika
7, no. 1 (2016): 2.
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1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan bidang yang akan diteliti yaitu
mengenai persamaan diferensial model populasi kontinu dan data jumlah
populasi penduduk kota Bandar Lampung dari hasil sensus penduduk pada
tahun 2012-2016.
2. Dari perumusan persamaan diferensial model populasi logistik dan model
populasi

eksponensial,

peneliti

kemudian

membentuk

pemodelan

matematika dari data jumlah penduduk.
3. Menghitung hasil estimasi penduduk kota Bandar Lampung menggunakan
persamaan diferensial model populasi eksponensial dengan bentuk solusi
khususnya ( ) =

.

4. Menghitung hasil estimasi penduduk kota Bandar Lampung menggunakan
persamaan diferensial model populasi logistik dengan bentuk solusi
khususnya ( ) =

5. Langkah terakhir peneliti membandingkan keakuratan hasil estimasi
penduduk yang dihitung menggunakan model populasi eksponensial dan
model populasi logistik, dengan cara membandingkan hasil data yang
mendekati galat (error) terkecil dengan data sebenarnya untuk memprediksi
jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2025.
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D.

Teknik Pengumpulan Data
1.

Studi Literature
Salah satu Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Studi Literatur, yang mana dalam hal ini mengkaji
beberapa jurnal yang berkaitan2.

2.

Dokumentasi
Data sensus penduduk kota Bandar Lampung dalam penelitian ini
diperoleh menggunakan tekhnik dokumentasi.

2

Billy Suandito, “Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika,” Al-Jabar: Jurnal
Pendidikan Matematika 8, no. 1 (2017): 15.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Hasil Penelitian
1.

Data Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung
Data jumlah penduduk kota Bandar Lampung disajikan dalam tabel
Berikut
Tabel 4.1. Data Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 20122016
Tahun
Jumlah Penduduk
2012
923.175
2013
942.039
2014
960.695
2015
979.287
2016
997.728
Sumber data : BPS Provinsi Lampung
Berdasarkan tabel di atas penduduk kota Bandar Lampung
mengalami kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

selalu
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2.

Penyelesaian dengan Model Populasi Eksponensial
Menyelesaikan model populasi eksponensial dengan data jumlah
penduduk kota Bandar Lampung diasumsikan terlebih dahulu = 0 dan

923.175 maka diperoleh beberapa penyelesaian model eksponensial

dengan laju instrinsik (nilai

) yang berbeda-beda,

bentuk umum

penyelesainnya adalah
=

(

Dengan

)

923.175 maka bentuknya menjadi :

( ) = 923.175

(

)

Beriku ini adalah bentuk penyelesaian dengan model eksponensial :
a.

Model eksponensial I (2012-2013), bentuk persamaannya
(

( ) = 923.175

Nilai
=

)

terlebih dahulu dicari dengan menggunakan rumus :

ln

Berdasarkan data diketahui

Maka diperoleh

= 0,019802

= 923.175
= 942.039
=1

Sehingga diperoleh bentuk umunya : ( ) = 923.175

Dengan laju pertumbuhan relatifnya 1,98 % pertahun

,

b. Model eksponensial II (2012-2014), bentuk persamaannya :
( ) = 923.175

(

)

(

)
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Nilai

=

terlebih dahulu dicari dengan menggunakan rumus :
ln
= 923.175

Berdasarkan data diketahui

= 960.695
Maka diperoleh

= 0,019610

=2

Sehingga diperoleh bentuk umunya : ( ) = 923.175

,

(

)

Dengan laju pertumbuhan relatifnya 1,96 % pertahun

c. Model eksponensial III (2012-2015), bentuk persamaannya :
( ) = 923.175

Nilai

=

(

)

terlebih dahulu dicari dengan menggunakan rumus :

ln
= 923.175

Berdasarkan data diketahui

= 979.287
Maka diperoleh

= 0,029134

=3

Sehingga diperoleh bentuk umumnya : ( ) = 923.175

,

(

)
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Dengan laju pertumbuhan relatifnya 2,91 %
d. Model eksponensial IV (2012-2016), bentuk persamaannya :
( ) = 923.175

Nilai

=

(

)

terlebih dahulu dicari dengan menggunakan rumus :

ln

Berdasarkan data diketahui

= 923.175
= 997.728

Maka diperoleh

= 0,019240

=4

Sehingga diperoleh bentuk umunya : ( ) = 923.175

,

(

)

Serta diperoleh 1,92 % laju pertumbuhan relatifnya.
Berikut

tabel

perbandingan

hasil

jumlah

penduduk

dengan

menggunakan model populasi eksponensial dan hasil sensus penduduk kota
Bandar Lampung.
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Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung dengan Model
Populasi Eksponensial
Tahun

Hasil
Sensus

2012
2013
2014
2015
2016

923.175
942.039
960.695
979.287
997.728

Hasil Perhitungan Model Eksponensial
I
II
923.175 923.175
941.637 941.457
960.470 960.101
979.678 979.114
999.271 998.504
Total Galat

III
923.175
950.466
978.564
1.007.493
1.037.277

IV
923.175
941.108
959.391
978.028
997.027

Galat (Masing-Masing Model)
I
0
0,042%
0,023%
0,039%
0,154%
0,0516%

II
0
0,061%
0,061%
0,017%
0,077%
0,0432%

III
0
0,88%
1,826%
2,799%
3,812%
1,8634%

IV
0
0,098%
0,135%
0,128%
0,070%
0,0862%

Hasil perhitungan jumlah penduduk dari keempat model populasi
eksponensial yang memiliki galat terkecil atau paling mendekati hasil
perhitungan sensus adalah model eksponensial II dengan bentuk
umum ( ) = 923.175

,

(

)

. Dengan laju pertumbuhan relatif

penduduknya 1.96 % pertahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang
terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk kota
Bandar Lampung pada tahun 2025 adalah model eksponensial II.
Sehingga dengan menggunakan model populasi eksponensial II
tersebut, dapat diprediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada
tahun 2025 adalah

(13) = 923.175

,

(

)

= 1.191.238. Jadi

prediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung dengan model
eksponensial adalah 1.191.238 jiwa.
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3.

Penyelesaian dengan Model Populasi Logistik
Langkah pertama untuk menentukan model populasi logistik dari data
jumlah penduduk kota Bandar Lampung tahun 2012-2016 adalah
menentukan nilai K (Daya Tampung) dan nilai

(laju pertumbuhan

populasi) terlebih dahulu.
Cara mencari Nilai K yaitu menggunakan rumus

=

(

)

,

berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2012-2016 diketahui :
= 942.039

= 923.175

= 960.695

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus diatas didapatkan nilai

= 1.547.263. Sedangkan nilai

(
(

dapat dicari dengan rumus

)
)

Dengan mensubstitusikan nilai
atau 5,09%.

,

,

maka diperoleh

=

= 0,05092

Adapun rumus untuk mencari jumlah penduduk dengan model populasi
logistik adalah :
( )=

1+

−1
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Ket :

( )

: jumlah populasi pada saat t
: jumlah populasi awal saat t = 0
: daya tampung dari suatu daerah untuk populasi
: laju pertumbuhan perkapita populasi
: waktu

Menyelesaikan model populasi logistik dengan data jumlah penduduk
kota Bandar Lampung mensubsitusikan nilai K = 1.547.263 dan
923.175 terlebih dahulu maka diperoleh bentuk umum penyelesainnya:

( )=

1.547.263
0,67602 ,

+1

Dari bentuk umum diatas dapat dicari jumlah populasi pada saat
a.
b.
c.
d.
e.

Untuk = 0 didapatkan (0) = 923.177
Untuk = 1 didapatkan (1) = 942.041

Untuk = 2 didapatkan (2) = 960.696
Untuk = 3 didapatkan (3) = 979.124
Untuk = 4 didapatkan (4) = 997.304

Berikut tabel perbandingan hasil perhitungan jumlah penduduk dengan
menggunakan model populasi logistik dan hasil sensus penduduk kota
Bandar Lampung.
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Tabel.4.3. Hasil Perhitungan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung dengan Model
Populasi Logistik
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016

Hasil Sensus
Hasil Model Logistik
923.175
923.177
942.039
942.041
960.695
960.696
979.287
979.124
997.728
997.304
Total Galat

Galat
0,00022%
0,00021%
0,0001%
0,012%
0,042%
0,0109%

Dengan menggunakan model populasi logistik

tersebut, dapat

diprediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2025 adalah
(13) =

,

.

,

.

(

)

= 1.147.210 .

Jadi

prediksi

jumlah

penduduk kota Bandar Lampung dengan model logistik adalah 1.147.210
jiwa.
4.

Perbandingan Hasil Perhitungan Jumlah Penduduk dengan Model Populasi
Logistik dan Model Populasi Eksponensial
Berikut ditampilkan hasil perhitungan jumlah penduduk menggunakan model
populasi eksponensial dan model populasi logistik
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Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Perhitungan Jumlah Penduduk dengan Model
Populasi Eksponensial dan Model Populasi logistik.
Galat
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016

Hasil
Sensus
923.175
942.039
960.695
979.287
997.728

Hasil Model
Eksponensial
923.175
941.457
960.101
979.114
998.504
Total Galat

Hasil Model
Logistik
923.177
942.041
960.696
979.124
997.304

Model
Eksponensial
0
0,061%
0,061%
0,017%
0,077%
0,0432%

Model Logistik
0,00022%
0,00021%
0,0001%
0,012%
0,042%
0,0109%

1,020,000
1,000,000
980,000
960,000

hasil sensus

940,000

Model Eksponensial

920,000

Model Logistik

900,000
880,000
2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 4.1. Perbandingan Hasil Perhitungan Jumlah Penduduk dengan Model
Populasi Eksponensial dan Model Populasi logistik.
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B.

Pembahasan
Penyelesaian dengan model populasi eksponensial memiliki laju
pertumbuhan penduduk (nilai k) yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jika
> 0 menunjukkan bahwa dari tahun sebelumnya jumlah penduduk

bertambah., jika

< 0 menunjukkan bahwa dari tahun sebelumnya jumlah

= 0 menunjukkan bahwa jumlah

penduduk berkurang, dan jika

penduduk tetap yaitu tidak berkurang ataupun bertambah.

Estimasi (perkiraan) jumlah penduduk kota Bandar Lampung
menggunakan penyelesaian model eksponensial dapat dilihat laju
pertumbuhan penduduk (nilai k) yang berbeda-beda pada tiap tahunnya,
pada tahun 2012-2013 terlihat dari laju pertumbuhan relatif penduduknya
ada penambahan jumlah penduduk sebesar 1,98%, dari tahun 2012-2014
ada penambahan jumlah penduduk sebesar 1,96%, dari tahun 2012-2015
ada penambahan penduduk sebesar 2,91%, dari tahun 2012-2016 ada
penambahan penduduk sebesar 1,92%.
Berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk menggunakan model
populasi eksponensial yang telah disajikan pada tabel 4.2 dapat
disimpulkan dari keempat model populasi eksponensial yang memiliki
galat (error) terkecil adalah model populasi eksponensial II dengan bentuk
umum

( ) = 923.175

,

(

)

. Sehingga dapat disimpulkan pula

bahwa model populasi eksponensial II adalah model terbaik yang dapat
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digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk pada tahun 2025 yang
akan datang. Hasil prediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung tahun
2025 menggunakan model populasi eksponensial adalah 1.191.238 jiwa.
Berbeda

dengan

penyelesain

menggunkan

model

populasi

eksponensial, model populasi logistik dapat diselesaikan dengan terlebih
dahulu menghitung daya tampung (nilai

) . Dan laju pertumbuhan

populasi (nilai ) model populasi logistik pada penelitian ini sama yaitu
= 0,05092 atau 5,092%.

Hasil perhitungan jumlah penduduk kota

Bandar Lampung tahun 2025 menggunakan model populasi logistik adalah
1.147.210 jiwa.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil perhitungan menggunakan
model populasi logistik memiliki galat lebih kecil jika dibandingkan
dengan model populasi eksponensial, seperti yang telah disajikan pula pada
grafik 4.1terlihat bahwa grafik model logistik lebih mendekati dengan hasil
sensus. Maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa model
logistik dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk kota Bandar
Lampung pada tahun 2025. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief
Kurniawan model terbaik adalah model yang menghasilkan data-data yang
cukup dekat (galat terkecil) dengan data sebenarnya1. Akan tetapi model
populasi logistik memiliki keakuratan perhitungan yang terbatas, karena
1

Arief Kurniawan, Iis Holisin, dan Febriana Kristanti, “Aplikasi Persamaan Deferensial
Biasa Model Eksponensial dan Logistik pada Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya,” MUST: Journal
of Mathematics Education, Science and Technology 2, no. 1 (2017): 129.
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apabila jumlah penduduk yang akan diprediksi pada tahun t tetapi jumlah
penduduk pada tahun sebelumnya melebihi besarnya daya tampung (nilai
K) maka hasil prediksi sudah tidak akurat lagi.
Kesimpulan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan model
populasi adalah model yang terbaik (galat terkecil) yang akan digunakan
untuk memprediksi kota Bandar Lampung pada tahun 2025.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berikut ini dapat disimpulkan, berdasarkan hal-hal yang telah dibahas:
1.

Hasil perhitungan estimasi penduduk menggunakan model populasi
eksponensial memiliki 4 macam model sesuai dengan laju instrinsik (nilai
k) yang berbeda-beda setiap tahunnya. Setelah didapatkan hasil
perhitungan estimasinya peneliti dapat menyimpulkan bahwa model
eksponensial II adalah model terbaik yang dapat digunakan untuk
memprediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2025
dengan

bentuk

pemodelan

( ) = 923.175

,

(

)

dan

hasil

prediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2025
menggunakan model tersebut adalah 1.191.238 jiwa.
2.

Hampir semua hasil perhitungan estimasi penduduk kota Bandar
Lampung menggunakan model populasi logistik mendekati hasil
perhitungan sensus BPS kota Bandar Lampung. dan hasil prediksi jumlah
penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2025 menggunakan model
populasi logistik adalah 1.147.210 jiwa.

3.

Dari kedua hasil perhitungan estimasi peneliti dapat menyimpulkan
model populasi logistik adalah model terbaik yang dapat digunakan untuk
memprediksi jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2025.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas peneliti memberikan
saran kepada pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengantisipasi terjadinya
ledakan penduduk sebaiknya menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
dengan memperkecil daya tampung (nilai K) penduduk kota Bandar Lampung

LAMPIRAN

41

Lampiran 1.
Hasil Perhitungan
Tabel Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016
Tahun

( )

Tahun ke-

2012
2013
2014
2015
2016

=0

923.175

=2

960.695

=4

997.728

=1

942.039

=3

979.287

1. Hasil perhitungan jumlah penduduk kota Bandar Lampung

dengan model

populasi eksponensial
a. Hasil perhitungan jumlah penduduk menggunakan model eksponensial I
Bentuk umum persamaannya ( ) = 923.175


Untuk = 0

( ) = 923.175

,

( ) = 923.175 (1)
( ) = 923.175

( )

,

(

)
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Untuk = 1

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 ( 1,0199993602)


( ) = 941.637,90935

Untuk = 2

,

( ) = 923.175

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1,0403986947)



( ) = 960.470,06498

Untuk = 3

( ) = 923.175

( ) = 923.175

,

( )

,

( ) = 923.175 (1,0612060029)



( ) = 979.678,85173
Untuk = 4

( ) = 923.175

( ) = 923.175

,

,

( )

( ) = 923.175 (1,082429444)

( ) = 999.271,80196
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b. Hasil perhitungan jumlah penduduk menggunakan model eksponensial II
Bentuk umum persamaannya ( ) = 923.175


Untuk = 0

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1)
( ) = 923.175


Untuk = 1

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 ( 1,0198035391)
( ) = 941.457,13221



Untuk = 2

( ) = 923.175

,

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1,0399992583)

( ) = 960.101,31528


Untuk = 3

( ) = 923.175

,

( )

,

(

)
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,

( ) = 923.175

( ) = 923.175 (1,0605949243)



( ) = 979.114,71924

Untuk = 4

( ) = 923.175

,

( ) = 923.175

,

( )

( ) = 923.175 (1,0815984573)

( ) = 998.504,65582

c. Hasil perhitungan jumlah penduduk menggunakan model eksponensial III
Bentuk umum persamaannya ( ) = 923.175


Untuk = 0

( ) = 923.175

,

( )

( ) = 923.175 (1)


( ) = 923.175

Untuk = 1

( ) = 923.175

,

( )

( ) = 923.175 ( 1,0295625466)
( ) = 950.466,40396

,

(

)
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Untuk = 2

( ) = 923.175

,

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1,0599990374)



( ) = 978.564,61135

Untuk = 3

( ) = 923.175

,

( ) = 923.175

,

( )

( ) = 923.175 (1,0913353083)

( ) = 1.007.493,4732


Untuk = 4

( ) = 923.175

( ) = 923.175

,

,

( )

( ) = 923.175 (1,1235979593)

( ) = 1.037.277,5461

d. Hasil perhitungan jumlah penduduk menggunakan model eksponensial IV
Bentuk umum persamaannya ( ) = 923.175

,

(

)
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Untuk = 0

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1)


( ) = 923.175

Untuk = 1

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1,0194262816)


( ) = 941.108,85752

Untuk = 2

( ) = 923.175

,

,

( ) = 923.175

( )

( ) = 923.175 (1,0392299436)



( ) = 959.391,10318

Untuk = 3

( ) = 923.175

,

( ) = 923.175

,

( )

( ) = 923.175 (1,059418317)



( ) = 978.028,5048

Untuk = 4

( ) = 923.175

( ) = 923.175

,

,

( )
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( ) = 923.175 (1,0799988756)

2.

( ) = 997.027,96198

Hasil perhitungan jumlah penduduk kota Bandar Lampung

dengan

populasi Logistik
( )=
Rumus mencari
Diketahui

=

1+

−1

= 942.039

= 923.175

= 960.695

=

=

942.039(942.039 923.175 − 2(923.175 960.695) + 942.039 960695
(942.039) − 923.175 960.695

8,4770049 14
547.870.896

= 1.547.263

Rumus mencari

=

(
(

)
)
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=
=

ln

Sehingga ( ) =
a. Untuk t= 0
( )=

=

923.175(960.695 − 942.039)
960.695(942.039 − 923.175)
.

.

.

.

.

.

= 0,95034928

= ln 0,95034928

= 0,05092
( ,

.

.
)

,

1.547.263
1 + (0,67602) ,

( )

1.547.263
1,67602

= 923.177

b. Untuk t= 1
( )=

=

1.547.263
1 + (0,67602) ,
1.547.263
1,6424587815

( )
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= 942.041

c. Untuk t= 2

1.547.263
1 + (0,67602) ,

( )=

=

( )

1.547.263
1,6105637199

= 960.696

d. Untuk t= 3

1.547.263
1 + (0,67602) ,

( )=

=

( )

1.547.263
1,5802520984

= 979.124

e. Untuk t= 4
( )=
=

1.547.263
1 + (0,67602) ,

( )

1.547.263
= 997.304
1,5514453064
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Lampiran.2.
Perhitungan Galat
Rumus mencari galat :
MAPE = ∑ =
1.

100 %.

Perhitungan Galat pada Model Populasi Eksponensial
a. Galat pa da model eksponensial I
 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2012
=

=

.

=0

100 %.
.

.

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2013
=

=

.

100 %.
.

.

= 0,042%

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2014
=
=

.

100 %.
.

= 0,023 %

.

X 100 %
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 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2015
=
=

100 %.

.

.

.

= 0,039 %

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2016
=
=

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 0,154 %

b. Galat pada model eksponensial II
 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2012
=

=

.

=0

100 %.
.

.

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2013
=

=

.

= 0,061%

100 %.
.

.

X 100 %
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 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2014
=

100 %.

.

=

= 0,061%

.

.

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2015
=

=

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 0,017 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2016
=

=

.

100 %.
.

.

= 0,077 %

X 100 %

c. Galat pada model eksponensial III
 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2012
=

=

=0

.

100 %.
.

.

X 100 %
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 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2013
=

100 %.

.

=

.

.

= 0,88 %

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2014
=
=

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 1,826%

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2015
=

=

.

100 %.
.

.

.

= 2,799 %

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2016
=

=

.

100 %.
.

= 3,812 %

.

.

X 100 %
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d. Galat pada model eksponensial IV
 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2012
=
=

.

=0

100 %.
.

.

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2013
=
=

.

100 %.
.

.

= 0,098 %

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2014
=
=

.

100 %.
.

.

= 0,135%

X 100 %

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2015
=
=

.

100 %.
.

= 0,128 %

.

X 100 %
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 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2016
=

=
2.

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 0,070 %

Perhitungan Galat pada Model Populasi Logistik
Galat pada model Logistik
 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2012
=

=

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 0,00022%

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2013
=

=

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 0,00021%

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2014
=

=

.

100 %.
.

= 0,0001%

.

X 100 %
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 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2015
=

=

100 %.

.

.

.

X 100 %

= 0,012%

 Galat untuk jumlah penduduk pada tahun 2016
=

=

.

100 %.
.

= 0,042 %

.

X 100 %

