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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan memegang peran yang sangat penting didalam Negara menuju 

lebih baik dimana pembangunan tersebut dilaksanakan secara terus menerus. 

Perubahan di dalam struktur pebangunan ekonomi yang di dalam suatu masyarakat 

sehingga bisa membawa kemajuan dalam arti penyempurnaan mutu kehidupan 

masyarakat dan juga taraf hidup rakyat.  Sebagai Negara yang sedang berkembang 

Indonesia melaksanakan pembangunan secara seimbang merata guna menuju 

masyarakat adil dan makmur menurut Pancasila dan UUD 1945.(Sukirno, 

2014:13). 

Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, Upaya penyediaan lapangan kerja 

adalah suatu hal yang amat sulit dilakukakan karena tenaga kerja  yang cepat 

sebagai akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk ( Rusli 1996) Pertumbuhan 

penduduk dipengaruhi oleh besarnya migrasi, kelahiran, dan kematian. Migrasi 

kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sehingga penduduk hanya di pengaruhi 

oleh kelahiran dan kematian. Perkiraan di dalam proyeksi penduduk menunjukan 

bahwa masih bertambah terus menerus karena masih tinggi perbedaan Antara 

tingkat kelahiran kasar dan kelahiran umum.Dalam bidang kependudukan di 

Indonesia ada Empat aspek pokok yang perlu diperhatikan yaitu (Irawan dan 

Suparmoko, 2012:45)
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1. Tingkat perkembangan penduduk yang Relatif tinggi 

2. Struktur umur yang tidak seimbang 

3. Tidak seimbangnya distribusi 

4. Rendahnya kualitas dari tenaga kerja 

Pada saat ini di Negara berkembang ataupun Negara maju penurunan fertilitas 

sangat di upayakan karena tidak terkendalinya penduduk yang dianggap sebagai 

faktor penghambat daripada pembangunan tersebut. mengenai pengendalian 

penduduk sejarahnya yaitu melalui0usaha penurunan fertilitas di Indonesia. 

Diawali dengan turut sertanya Pemerintah menandatangani deklarasi PBB tentang 

kependudukan ( United Nation Declaration On Popolation ) yaitu pada tahun 1970 

diikuti dengan berdirinya suatu Lembaga Keluarga Berencana Nasional (Setiawan, 

2015:23). 

 Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh fertilitas yang diukur dengan 

berapa jumlah anak yang lahir hidup dari seorang wanita atau ibu. Fertilitas disini 

tentukan dan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu factor demografi dan non demografi. 

Faktor demografi yaitu contohnya umur, usia perkawinan pertama, lama 

perkawinan, paritas atau jumlah persalinan yang pernah dialami oleh seorang ibu 

sedangkan faktor non demografi yaitu seperti keadaan ekonomi penduduk, tingkat 

pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi (Rusli, 2016:97). 

 Fertilitas ialah hasil reproduksi yang nyata dari seorang ibu atau wanita, 

sedangkan dibidang demografi fertilitas adalah suatu istilah yang digunakan dalam 
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menggambarkan berapa jumlah anak yang benar-benar dilahirkan secara hidup          

( Munir 2014:141.) 

 Penduduk yang sangat besar dan distribusi yang tidak merata ialah salah 

satu masalah kependudukan di Indonesia. Hal itu diikuti oleh masalah yang lebih 

spesifik yaitu angka fertilitas dan mortalitas yang masih relatif tingi. Kondisi ini 

yang dianggap sangat tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal 

itu diperkuat oleh kenyataan bahwa penduduk yang berkualitas rendah lebih 

diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan ( Munir, 2014 :170 ). 

 Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Krejengan mengalami Peningkatan 

pada beberapa tahun terakhir. Hal0ini terlihat pada jumlah penduduk yang terus 

berkembang dari tahun ke tahun. Data pada Tahun 2013 menunjukan banyaknya 

fertilitas dengan jumlah 752 jiwa dan tingkat mortalitas 804 jiwa, tahun 2014 

menunjukan banyaknya fertilitas dengan julah 832 jiwa dan tingkat mortalitas 698 

jiwa, sedangkan pada tahun 2015 fertilitas meningkat sebesar 964 jiwa dengan 

tingkat mortalitas semakin menurun yaitu 658 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapa 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 1. 1 Jumlah Fertilitas dan Mortalitas Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo 

Sumber :  Data sekunder (Kecamatan Krejengan, 2016) 

Tabel 1. 1 Perbandingan jumlah bayi lahir pada beberapa kecamatan di kabupaten 

probolinggo 

Kecamatan Bayi lahir 

Sukapura 230 

Sumber 327 

Kuripan 409 

Pakuniran 583 

Kotaanyar 540 

Pajarakan 546 

Lumbang 491 

Tegalsiwalan 583 

Krejengan 609 

                     Sumber: Dinas Kesehatan kab.probolinggo 2018 

 

Dari table 1.1 diatas menunjukan bahwa jumlah kelahiran bayi di kecamatan 

Krejengan masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kecamatan di 

kab.Probolinggo masih lebih tinggi menurut dinas kesehatan kab.Probolinggo pada 

tahun 2018.   
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Tabel 1. 2 Keadaan Penduduk desa Opo-opo Kecamatan Krejengan Menurut 

Kelompok Umur 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan 

0-4 161 143 

5-9 179 178 

10-14 216 211 

15-19 188 140 

20-24 126 155 

25-29 133 142 

30-34 151 185 

35-39 169 204 

40-44 191 201 

45-49 195 165 

50-54 140 114 

55-59 82 111 

60-64 63 72 

65-69 47 60 

70-74 28 62 

75+ 46 75 

Jumlah 2.115 2.218 

                Sumber: BPS Kecamatan Krejengan  (2018) 

Tabel 1. 3 Keadaan Penduduk Kecamatan Krejengan  Menurut Kelompok Umur 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan 

0-4 1.548 1.547 

5-9 1.657 1.602 

10-14 1.780 1.835 

15-19 1.519 1.476 

20-24 1.322 1.505 

25-29 1.480 1.562 

30-34 1.496 1.773 

35-39 1.662 1.1624 

40-44 1.645 1.745 

45-49 1.465 1.476 

50-54 1.160 1.211 

55-59 960 917 

60-64 681 689 

65-69 510 610 

70-74 285 529 

75+ 273 611 

Jumlah 20.039 19.681 

              Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo (2018) 
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Dari Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki terdiri dari 

20.039. dan jumlah penduduk perempuan terdiri dari 19.681.  

Dari permasalahan tersebut dipilihlah empat variabel yang diambil guna untuk 

menyusun skripsi ini yaitu pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, usia kawin 

pertama, lama pemakaian alat kontrasepsi. 

B.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah 

dapat diambil sebagai berikut : 

 Seberapa besar pengaruh pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, usia kawin 

pertama, lama pemakaian alat kontrasepsi terhadap fertilitas di kecamatan 

Krejengan  Kab.Probolinggo ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan keluarga, pengaruh tingkat 

pendidikan, usia kawin pertama, lama pemakaian alat kontrasepsi terhadap fertilitas 

di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. 
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D. Manfaat peneitian 

           Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-

pihak yang bersangkutan, diantaranya yaitu : 

1. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti untuk bisa 

memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas di desa 

opo-opo kec.Krejengan 

2. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai faktor.yang mempengaruhi 

fertilitas di desa opo-opo kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. 

3. Menjadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian 

yang juga berhubungan dengan masalah kependudukan khususnya fertilitas. 

4. Memberikan ilmu pengetahuan khususnya pemerintah desa tentang faktor apa saja 

yang mempengaruhi fertilitas khususnya di kecamatan Krejengan  kabupaten 

Probolinggo. 

 

 


