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Abstrak  

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian perpustakaan, observasi, dan 

pengisian kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada 74 responden yang diambil 

berdasarkan teknik simple random sampling yaitu dengan mengambil secara 

acak 74 orang dari 292 orang populasi  yang merupakan masyarakat. Data-

data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan analisis kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat korelasi yang positif 

antara variabel jarak dan keadaan demografi dengan variabel  kepemilikan 

kartu tanda penduduk masyarakat Kampung Long Hurai Kecamatan Long 

Bagun. Setelah digunakan rangkaian hasil uji statistik diperoleh  jarak dan 

keadaan demografi memiliki korelasi terhadap kepemilikan kartu tanda 

penduduk. Hasil uji signifikan diperoleh hasil Ttest  lebih besar dari pada nilai 

Ttabel  sehingga H0 ditolak H1  diterima. Hal tersebut menunjukan terdapat 

koefisien determinasi yang signifikan antara jarak dan keadaan demografi 

dengan kepemilikan kartu tanda penduduk  adalah sebesar 40,7 % sedangkan 

59,3 %  berhubungan dengan faktor-faktor lain yang tidak termasuk di dalam 

fokus penelitian ini. 

 

Kata Kunci: jarak, keadaan demografi,KTP-el. 
 

Pendahuluan  

 Undang – undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa E-government memanfaatkan 

kemajuan teknologi  komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan 

yang ada, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara - negara lain. 

Sistem pemerintahan  dengan berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi 

elektronik pada saat ini  dapat  meningkatkan partisipasi publik serta sebagai 

                                                 
1
 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: bulannoviana95@gmail.com 



Hubungan Antara Jarak dan Keadaan Demografi (Bulan) 

 

 

119 

salah satu penerapan implementasi E-government dalam pelayanan publik. 

Dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan 

dalam bidang pemerintahan adalah KTP-el merupakan identitas resmi serta 

bukti diri yang saat ini berlaku diseluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  

Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem pembuatan KTP konversional di 

Indonesia  yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berfungsi sebagai identitas diri 

yang berlaku secara nasional sangat berperan penting lokal untuk pengurusan 

izin, pembukaan rekening Bank, serta keakuratan data penduduk untuk 

mendukung program pembangunan dan juga berfungsi penerbitan SIM paspor, 

Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Atas Hak Tanah, Polis Asuransi serta  

penerbitan dokumen yang menawarkan identitas lainnya. 

Terutama di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu  itu 

sendiri yang dimana  database penduduk juga masih harus diperhatikan salah 

satunya  di Kampung Long Hurai  yang merupakan  Kampung yang  terletak  

cukup jauh dari Kecamatan Long Bagun yang dimana  mayoritas masyarakat 

disana bermata pencaharian sebagai petani. Dan juga masyarakat di Kampung 

Long Hurai   ada sebagian yang mengabaikan kepemilikan KTP-el, 

dikarenakan banyak faktor yang menghambat kepemilikan  KTP-el tersebut,  

diantaranya adalah faktor jarak tempuh yang jauh yang harus dilalui oleh 

masyarakat yang Kampungnya terletak jauh dari pusat pembuatan KTP-el. 

Selain itu keadaan demografi kependudukan disana  dapat berubah setiap 

tahunnya  dan juga disetiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta 

penuaan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam kepemilikan KTP-el yang 

menjadi keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang 

menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk secara 

terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir 

(menambah jumlah penduduk) tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi 

oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. 

 Selain  dilihat dalam pertumbuhan penduduknya, jarak yang jauh juga  

yang dilalui oleh masyarakat tentunya  dengan melihat keadaan penduduk yang 

memerlukan biaya untuk menuju pusat pembuatan KTP-el hal ini yang yang 

membuat jarak dan keadaan demografi masyarakat sangat berpengaruh dalam 

pembuatan KTP-el masyarakat Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, di atas diperoleh pemahaman bahwa 

pemerintah  Kecamatan Long Bagun harus segera menginformasikan kepada 

penduduk khususnya di Kampung Long Hurai agar segera menyesuaikan KTP 

lama dengan KTP yang  baru sesuai dengan identitas penduduk tersebut yang 
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dimiliki oleh penduduk dan pembuatan  KTP-el  bagi  masyarakat yang belum 

memiliki database kependudukan yang akurat   agar lengkap dan terkoordinasi 

di sesuaikan dengan KTP berbasis NIK. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Jarak 

 Jarak merupakan besaran skala dilihat dari panjang keseluruhan 

lintasan yang ditempuh seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui 

lintasan tertentu Dalam geografi jarak dapat diukur dengan dua cara yaitu jarak 

geometrik (absolut/mutlak) dinyatakan dalam satuan panjang kilometer dan 

jarak waktu (relatif) yang diukur dengan satuan waktu ( jarak tempuh).  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jarak 

Menurut Fidel Miro (2009:20) faktor-faktor tersebut meliputi: 

1. Faktor waktu tempuh, sangat tergantung oleh ketersediaannya prasarana 

transportasi dan sarana transportasi yang dihandalkan (reliable 

transportation system)  

2. Faktor  ongkos/biaya perjalanan, biaya perjalanan ikut berperan dalam 

menentukan mudah tidaknya tempat tujuan dicapai karena ongkos 

perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang kalangan 

menengah kebawah enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan. 

3. Faktor pendapatan, orang yang melakukan perjalanan pada umumnya 

orang mudah melakukan perjalanan kalau didukung oleh keadaan 

demografi yang mapan walaupun jarak perjalanan secara fisik jauh. 

Keadaan Demografi 

 Menurut Multilingual Demographic Distionary (IUSSP, 1982) 

demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai 

jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya 

(perubahannya). 
Menurut Philip M. Hauser dan Dudley Duncan (1959) demografi 

mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta 

perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul 

karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas 

sosial (perubahan status).   

 

Komponen-komponen Demografi  
Menurut Rahmat Budi (2011:21) komponen-komponen demografi 

adalah: 

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah 

penduduk disamping migrasi masuk kelahiran bayi membawa konsekuensi 

pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut. Jumlah kelahiran yang 

besar dimasa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi akan menyebabkan 
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bayi-bayi tersebut tetap hidup dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya disaat kematian bayi masih tinggi yang lima 

belas tahun kemudian bayi-bayi ini akan membentuk kelompok perempuan usia 

subur. Beberapa ukuran dasar fertilitas yang sering digunakan adalah : 

a) Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate) 

b) Angka kelahiran menurut umur (Age Spesific fertility Rate) 

c) Angka fertilitas total (Total Fertility Rate) 

 

KTP-el 
 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (14) Undang Undang No. 

23 Tahun 2006 ditetapkan mengenai pengertian dari KTP antara lain sebagai 

berikut: “KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. kartu tanda penduduk elektronik adalah 

dokumen kependudukan yang memuat system keamananan/pengendalian baik 

dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada 

database kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 

(satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK 

merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. 

Nomor NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam 

penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen 

identitas lainnya. 

  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, 

selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009, Pasal 1 angka (3) 

menetapkan bahwa yang dimaksud dengan KTP berbasis NIK adalah KTP 

yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan 

khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi 

Pelaksana. 

Hubungan Antar Jarak Dan Keadaan  Demografi Dengan Kepemilikan 

Kartu Tanda Penduduk KTP-el 

Menurut Stafford (2005) kesempatan untuk komunikasi yang sangat 

terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan 

hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan karena keterbatasan 

alat serta tempat yang tidak trategis untuk berkomunikasi dengan lancar. 

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif dan dengan berdasarkan tingkat eksplenasinya (tingkat penjelasan) 

penelitian ini merupakan penelitian asosiatif., Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan masyarakat  yang berada di Kampung Long Hurai 
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Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu yang berdasarkan data 

laporan kependudukan Kampung Long Hurai  Kecamatan Long Bagun Bulan 

Agustus Tahun 2017,  yaitu berjumlah 292 jiwa. Dalam  penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : Penelitian 

Kepustakaan (library research), Observasi (Pengamatan), Kuesioner/Angket, 

dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah analisis product moment, korelasi 

parsial, regresi linear berganda. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Dari karakteristik responden yang terdiri dari 74 orang di Kampung Long  

Hurai  Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. 

Dijelaskan bahwa sebagian besar Jarak   dapat mempengaruhi waktu 

tempuh dan panjangnya suatu jalan. Hal ini ditunjukkan dengan analisis sub 

variabel  waktu tempuh  35 (47,29%) yang tergolong dalam kategori sangat 

lama, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner waktu tempuh yang dirata-

ratakan Kemudian panjangnya suatu jalan juga mempengaruhi. Hal ini 

ditunjukan dengan analisis variabel panjangnya suatu jalan 41 (55,40%) yang 

tergolong dalam kategori sangat jauh, ini merupakan jawaban keseluruhan 

kuisioner panjangnya suatu jalan yang dirata-rataka. ini berarti tergolong 

cukup tinggi dengan kata lain  masyarakat yang memiliki kepemilikan kartu 

tanda penduduk belum cukup baik dengan melihat waktu tempuh  dan 

panjangnya suatu jalan  yang menjadi suatu masalah  untuk mengurus 

kepemilikan kartu tanda penduduk. 

Dijelaskan bahwa sebagian besar Keadaan Demografi dapat mempengaruhi 

Kondisi Penduduk dan Ukuran Struktur. Hal ini ditunjukkan dengan analisis 

sub variabel Kondisi penduduk  25 (33,78%) yang tergolong dalam kategori 

baik, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner kondisi penduduk  yang 

dirata-ratakan. Kemudian ukuran struktur juga dapat mempengaruhi. Hal ini 

ditunjukan dengan sub variabel mengenai tingkat kelahiran 54 (72,97%) yang 

tergolong banyak. ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner yang dirata-

ratakan. Kemudian mengenai tingkat kematian 49 (66,21%) yang tergolong 

cukup banyak, ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner yang dirata-

ratakan. Kemudian mengenai tingkat migrasi 39 (52,70%) yang tergolong 

cukup banyak,ini merupakan jawaban keseluruhan kuisioner tingkat migrasi 

yang dirata-ratakan. Ini berarti tergolong sangat tinggi dengan kata lain bahwa 

keadaan demografi  penduduk dilihat dari segi pembangunan yang dimana 

masyarakat membutuhkan fasilitas  tambahan. 

Dijelaskan sebagian besar bahwa kepemilikan kartu tanda penduduk sangat 

penting. Hal ini ditunjukkan dengan analisis sub variabel mengenai identitas 

jati diri  44 (59,45%) yang tergolong dalam kategori sangat penting, ini 

merupakan jawaban keseluruhan kuisioner masyarakat yang dirata-ratakan. 

Kemudian data base juga dapat berpengaruhi. Hal ini ditunjukan dengan sub 
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variabel mengenai data base 34 (45,94%) yang tergolong sangat penting sekali. 

Ini berarti tergolong sangat tinggi dengan kata lain bahwa Kepemilkan  Kartu 

Tanda Penduduk diKampung Long Hurai sudah baik. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 15.0 diperoleh hasil 

korelasi product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0, 273. Jadi terdapat 

hubungan antara  jarak  dengan  kepemilikan  kartu  tanda  penduduk (KTP-el)  

di Kampung Long Hurai  Kecamatan Long sebesar 0,273. Serta diketahui pula 

Ftest < Ftabel (5,833>4,06) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan jarak 

memiliki hubungan  signifikan dengan kepemilkan kartu tanda penduduk 

(KTP-el)  pada masyarakat Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun. 

Hasil korelasi product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,624. Jadi terdapat 

hubungan antara keadaan demografi  dengan Kepemilkan Kartu Tanda 

Penduduk sebesar 0,624. Serta diketahui pula Ftest <Ftabel (47,117>4,06) maka 

korelasi signifikan atau dapat dikatakan keadaan demografi  memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan dengan kepemilikan kartu tanda 

penduduk (KTP-el) di Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun 
Selanjutnya analisis korelasi parsial,berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS 15.0 Setelah variabel keadaan demografi dibuat tetap 

(dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar  0,169. Untuk 

mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan atau tidak, 

maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest dengan menggunakan SPSS 

diperoleh sebesar  0,169, sedangkan ttabel dengan taraf kesalahan 10% diperoleh 

sebesar 4,06. Ternyata ttest kurang dari ttabel (2,016 < 4,06) dengan demikian 

koefisien korelasi variabel jarak  dengan kepemilikan kartu tanda penduduk 

(KTP-el) masyarakat Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun. dimana 

variabel keadaan demografi sebagai variabel pengontrol adalah tidak signifikan 

atau tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi kepemilikan kartu tanda 

penduduk (KTP-el) Masyarakat Kampung Log Hurai Kecamatan Long Bagun. 

Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau tidak murni maka harus 

membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh Ftest sebesar 0,169 

lebih besar dari Ftabel pada taraf kesalahan 10% sebesar 4,06 atau Ftest < Ftabel 

(2,016 < 4,06). Artinya korelasi parsial yang terjadi adalah tidak murni atau 

dapat dikatakan tidak  terdapat hubungan atau pengaruh yang murni antara 

jarak dan  kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP-el) .dengan mengendalikan 

keadaan demografi sebagai kontrol. 

Hasil dari korelasi variabel jarak  sebagai kontrol, korelasi antara  keadaan 

demografi dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP-el) masyarakat 

Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun. sebesar 0,599. Setelah variabel 

jarak dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 

0,599. Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan 
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atau tidak, maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest dengan menggunakan 

SPSS diperoleh sebesar 0,599, sedangkan ttabel dengan taraf kesalahan 10% 

diperoleh sebesar 4,06. Ternyata ttest lebih dari ttabel (39,034 > 4,06) dengan 

demikian koefisien korelasi variabel keadaan demografi dengan kepemilikan 

kartu tanda penduduk (KTP-el) masyarakat Kampung Long Hurai Kecamatan 

Long Bagun. dimana variabel jarak sebagai variabel pengontrol adalah  

signifikan atau  dapat digeneralisasikan keseluruh populasi keadaan demografi  

dengan kepemilikan  kartu tanda penduduk (KTP-el) masyarakat Kampung 

Long Hurai Kecamatan Long Bagun. Untuk mengetahui korelasi parsial murni 

atau tidak murni maka harus membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang 

diperoleh Ftest sebesar 0,599 lebih besar dari Ftabel pada taraf  kesalahan 10% 

sebesar  4,06 atau Ftest < Ftabel (39,034 > 4,06). Artinya korelasi parsial yang 

terjadi adalah  murni atau dapat dikatakan  terdapat hubungan atau pengaruh 

yang murni antara keadaan demografi dan kepemilikan kartu tanda penduduk 

(KTP-el) Masyarakat Kampung Long Hurai Kecamatn Long Bagun. dengan 

mengendalikan jarak sebagai variabel kontrol. 

 Hasil korelasi parsial berganda antara Jarak  (X1) dan Keadaan 

Demografi (X2) dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Y) 0,638. 

Multiple R = 0,638 ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan arah 

hubungan yang positif dari hubungan jarak dan keadaan demografi dengan 

kepemilikan kartu tanda penduduk. Untuk mengukur derajat 

kecocokan/ketetapan (goodness of fit) variabel jarak dan keadaan demografi 

dengan kepemilikan kartu tanda penduduk digunakan koefisien determinasi 

(R²) atau angka R Square. Dari hasil perhitungan angka R Square maka yang 

dihasilkan adalah 0,407 Hal ini berarti 0,407 atau 40,7 % kepemilikan kartu 

tanda penduduk memiliki hubungan dengan jarak dankeadaan demografi, 

sedangkan sisanya sebesar (100%-40,7% = 59,3%).  

 Kemudian untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus 

mengetahui harga Ftest dan membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan 

yang telah ditentukan dengan taraf kesalahan 10%. Diketahui Ftest sebesar  1,00 

(Lihat Lampiran 9) dan Ftabel pada taraf kesalahan 10% sebesar 4,06 (Lihat 

Lampiran 10). Artinya Ftest  <  Ftabel  ( 1,00 < 4,06) maka korelasinya signifikan, 

atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang murni atau dapat dikatakan 

terdapat hubungan yang murni antara Keadaan Demografidengan Kepemilikan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dengan mengendalikan variabel Jarak. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Dengan menggunakan analisis korelasi product moment diperoleh hasil 

sebagai berikut :  
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2. Jarak memiliki koefisian korelasi dengan Kepemilikan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP-el) pada Kampung  Long Hurai Kecamatan Long Bagun. 

Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi tersebut signifikan. Hal 

ini berarti jarak memiliki hubungan yang kuat, positif dan signifikan 

dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP-el) pada kampung Long 

Hurai Kecamatan Long Bagun.  

3. Keadaan demografi memiliki koefisian korelasi dengan kepemilikan kartu 

tanda penduduk pada kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun. 

Kemudian setelah diuji dengan Ftest  maka korelasi tersebut signifikan. Hal 

ini berarti Keadaan demografi memiliki hubungan yang kuat, positif dan 

signifikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk pada Kampung Long 

Hurai Kecamatan Long Bagun. Dengan menggunakan analisis korelasi 

persial, diperoleh hasil sebagai berikut :  

a. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

keadaan demografi sebagai variabel kontrol, maka hubungan antara 

jarak dengan kepemilikan kartu tanda penduduk pada kampung Long 

Hurai Kecamatan Long Bagun cukup tinggi. Kemudian setelah 

dilakukan test maka hubungan tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti 

hubungan antara jarak dan kepemilikan kartu tanda penduduk dengan 

keadaan demografi sebagai variabel kontrol pada Kampung Long Hurai 

Kecamatan Long Bagun adalah tidak  murni. Tidak  murni disini 

bermakna hubungan yang dimiliki oleh variabel tersebut tidak akan 

berubah dan  hanya memiliki perubahan yang sangat kecil walaupun 

hubungan tersebut dihubungkan dengan variabel lain yang dinamakan 

variabel kontrol.  

b. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

jarak sebagai variabel kontrol, maka hubungan antara keadaan 

demografi dengan kepemilikan kartu tanda penduduk di Kampung 

Long Hurai Kecamatan Long Bagun tergolong sangat tinggi. Kemudian 

setelah dilakukan test maka hubungan tersebut signifikan. Hal ini 

berarti hubungan antara keadaan demografi dan kepemilikan Kartu 

tanda penduduk  dengan jarak sebagai variabel kontrol di Kampung 

Long Hurai Kecamatan Long Bagun adalah murni. Murni disini 

bermakna hubungan yang dimiliki oleh variabel tersebut tidak akan 

berubah atau hanya memiliki perubahan yang sangat kecil walaupun 

hubungan tersebut dihubungkan dengan variabel lain yang dinamakan 

variabel kontrol. 

4. Dengan menggunakan analisis korelasi ganda, maka dapat diketahui besar 

hubungan sebagai berikut: 

Jarak dan keadaan demografi secara bersama-sama tergolong cukup  tinggi. 

Kemudian setelah diuji dengan Ftest  maka korelasi tersebut signifikan. Hal 

ini berarti jarak dan keadaan demografi secara bersama-sama memiliki 

hubungan yang kuat, positif dan signifikan dengan Kepemilikan Kartu 
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Tanda Penduduk  pada Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun. 

Artinya Jarak dan Keadaan Demografi tergolong cukup tinggi. sedangkan 

pada variabel Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kampung Long Hurai 

Kecamatan Long Bagun berhubungan dengan variabel lain. Jadi pada 

hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini diterima.  

5. Secara keseluruhan hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini dapat 

diterima atau terbukti kebenarannya, Hipotesis yang diterima berupa :  

a. Terdapat Hubungan Antara Jarak Dan Keadaan Demografi dengan 

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Masyarakat Kampung 

Long Hurai Kecamatan Long Bagun. 

  Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Jarak yang jauh  yang harus lebih diperhatikan agar kampung terpencil 

dapat diutamakan agar semakin maju dalam perkembangannya, seperti 

memperbaiki atau ditambahnya alat transportasi darat maupun air dan dapat 

segera memperluas atau membuka jalan  agar lebih luas  agar dapat 

mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selain 

itu dari pihak pemerintah seharusnya dapat memberikan fasilitas-fasilitas 

yang dapat menunjang tercapainya kesuksesan program dari pemerintahan 

itu sendiri seperti penyediaan blangko KTP-el dan memperbaiki akses 

internet agar mempermudah para pegawai di Dinas Kependudukan Dan 

Pencacatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu. 

2. Kondisi penduduk dilihat dari segi pembangunan yang dimana masyarakat 

membutuhkan fasilitas tambahan berupa gedung sekolah SMP, gedung 

sekolah SMA, gedung Mushola bagi yang beragama muslim, tempat ibadah 

bagi yang beragama Kristen protestan dan penambahan alat penerang 

seperti PLN dan PLTS serta akses internet. 

3. untuk meningkatkan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk  di wilayah 

Kampung ini, seperti melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman 

kepada masyarakat cara dan prosedur pembuatan KTP-el dengan benar. 
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