
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam lima negara dunia dengan penduduk terbanyak.
Berdasarkan jumlahnya, Indonesia berada pada urutan ke empat setelah Cina,
India, dan Amerika Serikat. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia
memiliki jumlah penduduk terbesar pertama, dan terbesar ketiga di benua Asia
(Sugiharyanto, 2007). Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah
penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 orang,
yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan (BPS, 2010).
Berikut merupakan grafik yang menunjukan populasi penduduk Indonesia dari
masa lalu hingga sekarang.

Gambar 1.1: Jumlah Penduduk Indonesia

Peramalan data populasi digunakan untuk dua tujuan: untuk memperkirakan
populasi di masa depan, dan memperkirakan populasi di masa lalu ketika data
untuk periode tersebut tidak tersedia. Data populasi di suatu negara merupakan
salah satu data yang dibutuhkan dalam berbagai bidang. Terjadinya pertambahan
jumlah penduduk di Indonesia mempengaruhi proses pembangunan dan
perkembangan aktivitas suatu wilayah serta meningkatnya kebutuhan akan
ruang/lahan. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia membutuhkan serangkaian
proyeksi populasi untuk tujuan perencanaan. Dengan meningkatnya jumlah
penduduk kota maka menuntut pula penyediaan kebutuhan hidup baik kebutuhan
yang bersifat fisik seperti seperti perumahan, sarana dan prasarana, maupun
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bersifat non fisik seperti pendidikan, ekonomi, dan rekreasi.
Terdapat sejarah panjang mengenai pemodelan pola usia dari fertilita dan

mortalita [1]. Perkiraan pola usia fertilita dan mortalita tersebut menunjukan
keteraturan yang terus menerus dan kuat dari waktu ke waktu, [2, 3] .Keteraturan
pola usia yang ditunjukkan dalam pola demografi tersebut memungkinkan peramal
populasi dalam menyederhanakan asumsi serta model dasar. Beberapa perkiraan
akan fokus pada variabel indikator, seperti tingkat fertilita total (TFR), tingkat
harapan hidup, ataupun tingkat net migrasi, yang kemudian akan diubah kedalam
asumsi distribusi usia [4].

Pendekatan utama dalam memodelkan pola usia dari komponen demografi
diperoleh dari other countries and historical settings [5], parametric model
schedules [6], relational models [7], functional models [8, 9], dan hierarchical
Bayesian models [10, 11]. Dari semua ini, model yang paling berhasil dan banyak
digunakan untuk meramalkan pola dan ketidakpastian masa depan adalah model
relasional dan fungsional, khususnya model Lee-Carter dalam perhitungan
perkiraan tingkat mortalita [12].

Bentuk usia dari kesuburan, mortalita, dan migrasi yang tetap sama dari
waktu ke waktu menjadikan model ini sebagai alat yang kuat dalam memprediksi
hal dimasa mendatang. Dalam Lee-Carter, kelompok usia satu atau lima tahun
akan diubah kedalam persamaan deret waktu. Namun, Lee-Carter masih memiliki
beberapa kekurangan. Pertama, mereka mengasumsikan pola perubahan tertentu
dalam distribusi mereka di setiap usia, namun pada dasarnya rasio penurunan pada
usia berbeda dan bervariasi. Kedua, metode ini tidak memberikan informasi
mengenai tren masa depan. Maka yang dapat terlihat melalui metode ini ialah
perkiraan mengenai apa yang akan terjadi jika tren masa depan akan sama seperti
yang lalu. Ketiga, metode ini tidak mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang
akan ada dimasa depan, sehingga banyak orang berpikir bahwa model ini kurang
memikirkan ketidakpastian tentang tingkat harapan hidup di masa depan. Pada
realisasinya, metode ini memiliki kekurangan dimana ia dapat menghasilkan
perkiraan yang tidak masuk akal untuk kelompok usia tertentu . Dari kekurangan
ini, telah dikembangkan beberapa ekstensi untuk mengakomodasi cohort effect,
korelasi antar jenis kelamin, dan smoothing , serta untuk meramalkan tingkat
fertilita.

Dapat dilihat juga bahwa metode Lee-Carter ini memerlukan tambahan
perhitungan probabilitas mengenai ketidakpastian di dalam ramalan serta perkiraan
populasi. Adanya ramalan mengenai probabilitas dapat memberikan keuntungan
dalam segala jenis proyeksi, dimana ia dapat menentukan kemungkinan bahwa
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nilai populasi masa depan akan berada dalam rentang yang diberikan [13]. Di sisi
lain, mereka tidak tahu seberapa besar kemungkinan atas nilai populasi masa
depan, tetapi mereka mengetahui mengenai skenario yang masuk akal dimana
mewakili kemungkinan paling tinggi dan ekstrim. Namun, meskipun keuntungan
mengenai ramalan probabilita ini telah diketahui, tetap saja hal ini belum banyak
digunakan oleh berbagai lembaga statistik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak
jenis ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan serta memasukkan ramalan ini
kedalam proyeksi tidaklah selalu mudah.

Perkiraan populasi probabilistik dalam kerangka Bayesian telah berasal lebih
dari 60 tahun lalu, yaitu karya-karya Leo Tornqvist dan rekan-rekannya [14].
Namun, setelah karya tersebut muncul, tidak ada pengembangan ataupun
penelitian lain mengenai bayesian population forecast hingga pada tahun 1997,
Daponte dkk. [15] memulai kembali penelitian mengenai peramalan ini. Adanya
kemajuan mengenai perhitungan cepat dan metode numerik memungkinkan
penggunaan yang lebih luas dari pendekatan Bayesian di berbagai aplikasi,
termasuk ramalan populasi. Pada tingkat global, Raftery dkk. (2012) mengusulkan
model generik untuk semua negara di dunia, berdasarkan indikator agregat (TFR
dan harapan hidup) dan tabel kehidupan model. Bryant dan Graham [16]
menyarankan pendekatan Bayesian yang komprehensif untuk merekonsiliasi
sumber data yang berbeda untuk Selandia Baru, negara dengan ketersediaan
statistik populasi yang sangat baik.

Bryant and Graham [16] menggunakan kerangka kerja perhitungan untuk
memperkirakan populasi Selandia Baru yang terbagi berdasarkan wilayah, usia,
jenis kelamin, dan waktu. Mereka menggabungkan berbagai macam sumber data,
mulai dari vital events registers, data sensus, dan school and electoral rolls. Model
ini constraint nilai komponen geografi sebenarnya dengan persamaan perhitungan
populasi. Usia, waktu, jenis kelamin dan pola regional ditentukan oleh efek utama
dan dua cara interaksi dalam model Poisson-gamma, mirip dengan pendekatan
non-Bayesian dari Smith et al. [17].

Pada waktu yang sama, Wheldon et al. [18] melakukan estimasi Bayesian
dan proyeksi populasi untuk merekonstruksi data populasi masa lalu.
Pendekatannya didasarkan pada pemodelan tiga komponen populasi, yaitu fertilita,
mortalita, dan net migrasi. Ia juga memperhitungkan berbagai kualitas angka
populasi yang tersedia dari sensus. Data sensus diperlakukan sebagai perkiraan
bias dari jumlah populasi yang benar-benar tidak diketahui. Pendekatan mereka
tidak memberikan pemodelan sistematis dari profil usia dan tidak
memperhitungkan perubahan perilaku dari waktu ke waktu.
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Terdapat banyak literatur yang telah berfokus pada pemodelan peristiwa
demografi namun hanya sedikit pendekatan untuk meramalkan pola usia. Dalam
Skripsi ini, penulis memfokuskan pada generalisasi dan memperluas model
Lee-Carter dalam memprediksi mortalita dan fertilita pada beberapa kelompok
usia, serta memadukannya ke dalam mekanisme cohort projection. Penulis
membuat metode yang dapat diadaptasi untuk memasukkan semua komponen
demografi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Bayesian menawarkan kerangka
kerja probabilitas alami untuk mempresiksi populasi masa depan. Maka dari itu,
dalam memperluas Lee-Carter, penulis akan menggunakan pendekatan Bayesian
seperti yang telah diungkit sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penting mengetahui bagaimana
memprediksi populasi negara Indonesia berdasarkan tingkat fertilita dan mortalita
dengan hasil yang lebih fleksibel. Oleh karena itu dibuat dua perumusan masalah
di dalam Skripsi ini.

1. Metode apakah yang fleksibel dan konsisten untuk meperkirakan pola usia
dari fertilita dan mortalita negara Indonesia?

2. Apakah metode Lee-Carter dengan modifikasi Bayesian (extended
Lee-Carter) lebih cocok diterapkan dalam mempredikisi populasi penduduk
negara Indonesia dibandingkan dengan metode Lee-Carter?

3. Bagaimana pola populasi penduduk pria dan wanita Indonesia pada tahun
2017 hingga 2050?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari Skripsi ini adalah untuk secara eksperimental
memverifikasi metode sesuai dengan rumusan masalah. Di bawah ini adalah tujuan
utama dari penulisan Skripsi.

1. Mendapatkan metode yang fleksibel dan konsisten untuk memperkirakan pola
usia dari fertilita dan mortalita negara Indonesia.

2. Mengetahui metode terbaik untuk penerapan dalam mempredikisi populasi
penduduk negara Indonesia.
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3. Mengetahui pola populasi penduduk pria dan wanita Indonesia pada tahun
2017 hingga 2050.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penulisan Skripsi.

1. Faktor - faktor demograsi untuk memproyeksi populasi negara Indonesia
adalah fertilita dan mortalita.

2. Metode yang akan digunakan adalah Lee-Carter dan Bayesian.

3. Distribusi prior parameter sesuai dengan salah satu tinjauan pustaka yang
digunakan.

4. Data yang digunakan diasumsikan valid.

Data populasi penduduk yang digunakan hanya data dari sensus penduduk
tahun 2010. Data mortalita dan fertilita hanya tersedia dalam satuan
kelompok usia, dimana satu kelompok usia terdiri dari 5 usia.

5. Tidak ada eror yang terjadi dalam simulasi Markov Chain Monte carlo pada
software openBUGS.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut.

1. Dapat memahami penggunaan metode Lee Carter dalam memprediksi
komponen demografi.

2. Dapat memahami persamaan Bayesian serta fungsinya sebagai alat
pengambilan keputusan untuk memperbaharui tingkat kepercayaan dari
suatu informasi.

3. Sebagai salah satu contoh penggunaan simulasi Markov Chain Monte Carlo
dalam memecahkan persamaan Bayesian yang rumit.
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1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut.

1. Melihat peningkatan standar kehidupan melalui tingkat harapan hidup
penduduk, sebab tidak ada ukuran yang lebih baik kecuali lamanya hidup
sesorang di negara yang bersangkutan.

2. Perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan,
perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian dan
lain-lain yang dilakukan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran jika
mempertimbangkan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang akan
datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Skripsi adalah sebagai berikut.

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, ruang
lingkup permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta
batasan-batasan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pada
bab ini juga diuraikan sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan
Skripsi.

2. Bab II menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung
penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang ada digunakan untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus untuk menjawab tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga akan
diberikan penjabaran literatur empiris yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan.

3. Bab III menjelaskan mengenai model yang akan diuji guna menjawab tujuan
penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga dijelaskan gambaran proses-
proses yang akan dilakukan untuk mencari tujuan dalam penelitian Skripsi
ini.

4. Bab IV menjelaskan proses pengolahan data dari data mentah sampai
didapatkan hasil akhir untuk dianalisa dan dibahas. Hasil yang didapat
merupakan pola usia berupa grafik baik dalam parameter demografi serta
populasi.
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5. Bab V menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian Skripsi berdasarkan
pengumpulan, pengolahan serta analisis data yang telah dilakukan. Selain itu
juga diberikan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut kepada
pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian yang dilakukan ini.
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