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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan 

ruang lingkup atau objek yang bisa dijadikan sebagai dasar penelitian, sehingga 

penelitian jelas dan terarah. Kajian teori dipakai dalam penelitian ini adalah: 1) teori 

kependudukan; 2) faktor yang mempengaruhi fertilitas; 3) penelitian terdahulu; 4) 

kerangka konseptual; 5) hipotesis penelitian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

sebagai berikut. 

A. Tinjaun Penelitian Sebelumnya 

Cahya (2014), menggunakan analisis regresi linier berganda dalam 

penelitiannya mengenai faktor yang mempengaruhi fertilitas pada keluarga nelayan 

Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan digunakan variabel terikat yaitu 

fertilitas nelayan (Y), sedangkan variabel bebas adalah pendapatan keluarga (X1), 

Pendidikan istri (X2), usia kawin pertama (X3), dan lama ikut KB (X4).Hasil 

penelitian R² diperoleh nilai sebesar 0,642 dan sisanya 0,358 dipengaruhi faktor 

lain diluar model yang artinya pendapatan keluarga (X1), Pendidikan istri(X2), usia 

kawin pertama (X3), dan lama ikut KB (X4) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat fertilitas keluarga nelayan (Y). 

Endang (2016), menggunakan analisis regresi linier berganda dalam 

penelitiannya mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi fertilitas pada keluarga 

petani Desa Karangrejo Kecamatan Sumbersari digunakan variabel terikat yaitu 

fertilitas nelayan (Y), sedangkan variabel bebas adalah pendapatan keluarga (X1), 
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Pendidikan istri (X2), usia kawin pertama (X3). Hasil penelitian R² 

diperoleh nilai sebesar 0,563 dan sisanya 0,437 dipengaruhi faktorlain diluar model 

yang artinya pendapatan keluarga, Pendidikan istri, usia kawin pertama dan lama 

ikut KB mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat fertilitas pada 

keluarga petani Desa Karangrejo Kecamatan Sumbersari. 

Hidayati (2015), dalam penelitiannya mengenai faktor sosial ekonomi 

yang mempengaruhi fertilitas pada keluarga petani di Desa Klorongan Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun digunakan variabel terikat yaitu yaitu fertilitas di Desa 

Klorongan (Y), sedangkan variabel bebas adalah pendidikan istri (X1),Pendidikan 

suami (X2), pendapatan keluarga (X3) dan lama penggunaan alat kontrasepsi (X4). 

Hasil penelitian R² diperoleh nilai sebesar 0,925 dan sisanya 0,075 dipengaruhi 

faktor lain diluar model yang artinya pendidikan istri (X1),Pendidikan suami (X2), 

pendapatan keluargaa (X3) dan lama penggunaan alat kontrasepsi (X4) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat fertilitas di Desa Klorongan 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Obyek 

yang akan di teliti, (2) Lokasi penelitian, (3) Waktu penelitian dan (4) Banyaknya 

variabel bebas yang digunakan, (5) metode analisis yang digunakan. Sedangkan 

persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tema 

tentang fertilitas. 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Kependudukan 

 Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Indonesia selama enam bulan atau lebih atau yang berdomisili kurang dari enam 

bulan tetapi tujuannya menetap. Tiga komponen yang mengakibatkan Pertumbuhan 

penduduk yaitu : fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Keberhasilan pembangunan 

adalah faktor yang menentukan pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun 

penduduk Indonesia berbeda menurut strukturnya dengan struktur Negara yang 

lebih maju. Struktur penduduk di Indonesia dikatakan masih belia , atau sebagian 

masi berusia muda. Mengingat yang bisa bekerja hanyalah orang-orang dewasa , 

dan pada umumnya hanya ada satu yang bekerja dalam satu keluarga berarti untuk 

setiap orang yang bekerja ialah harus menanggung beban dari anggota keluarga dari 

yang cukup banyak dan besar. Semakin banyak yang ditanggung oleh orang yang 

bekerja maka semakin rendah kesejahteraan penduduk. (Subagiata. 2013:10). 

 Masalah kependudukan adalah masalah lingkungan hidup yang bisa 

menjadi sumber timbulnya berbagai persoalan lingkungan hidup baik fisik ataupun 

sosial, masalah kependudukan bukan merupakan masalah baru karena didalam 

perkembangan sejarah dari dulu banyak yang sudah dilakukan berbagai eksperimen 

guna menghitung jumlah penduduk  ( Daryanto 2015:1 ). Dengan adanya 

permasalahan penduduk yang begitu rumit atau sulit maka pemerintah berusaha 

untuk menekan jumlah dari pertambahan penduduk dengan berbagai macam cara 

contohnya dengan digalangkannya program KB dan juga penundaan usia 

perkawinan, ini semua adalah salah satu tujuan dari pertambahan penduduk sebab 



11 
 

 
 

dengan adanya pertumbuhan penduduk yang lambat, disisi lain pendapatan nasional 

lebih cepat maka hal ini akan mempunyai dampak positif bagi pendapatan 

masyaakat. Masalah tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk dengan 

kepadatan penduduk memang menjadi masalah bagi kelompok masyarakat.jumlah 

penduduk semakin padat pada tiap-tiap kilometer maka akan memengaruhi tingkat 

kesempatan untuk berusaha, maka diadakan penyebaran penduduk untuk mengatasi 

masalah ini. 

 

2. Teori ekonomi kependudukan 

Terdapat dua aspek pengertian ekonomi kependudukan (Ananta, A, dkk, 

1986). Pertama, ekonomi kependudukan pada prinsipnya adalah ilmu yang 

mengkaji keterkaitan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi, Dalam 

pengertian ini ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang 

bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk dan dampak 

dinamika penduduk terhadap perekonomian. Kedua, ekonomi kependudukan 

adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan teori, 

pendekatan dan alat analisis ekonomi. Pengertian dinamika penduduk mencakup 

perubahan jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh 

variabel fertilitas, mobilitas dan mortalitas.Dalam pengertian pertama, pada 

prinsipnya ekonomi kependudukan mengkaji tentang posisi penduduk dalam 

pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, penduduk dapat diposisikan sebagai 

pelaku (inputproduksi) pada proses pembangunan dan sebagai penikmat 

(konsumen) dari output (hasil-hasil) pembangunan. Sebagai input produksi, 

penduduk merupakan penyedia tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. 
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Perubahan-perubahan dalam variabel demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi) 

akan mempengaruhi perubahan-perubahan kuantitas, kualitas dan sebaran tenaga 

kerja. Pada tahap selanjutnya perubahan-perubahan kuantitas, kualitas dan sebaran 

tenaga kerjaakan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini dapat 

dikemukakan bahwa analisis ekonomi ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan 

bagian dari ekonomi kependudukan. Dalam posisi penduduk sebagai penikmat 

hasil-hasil pembangunan, kajian ekonomi kependudukan dapat dibedakan atas. 

a. Kajian tentang dampak pembangunan ekonomi dan perubahan-perubahan 

sumberdaya alam/ekonomi terhadap dinamika penduduk (perubahan-perubahan 

jumlah, struktur dan persebaran penduduk). Dalam perkembangannya, khususnya 

kajian ekonomi terhadap terbatasnya sumberdaya alam jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk yang terus meningkat, kemudian lebih banyak dibahas dalam 

ekonomi lingkungan. 

b. Kajian mengenai dampak pembangunan ekonomi terhadap karakteristik ekonomi 

penduduk. Persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi 

pendapatan dan sebagainya pada awalnya juga merupakan kajian ekonomi 

kependudukan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut kemudian terus 

berkembang sampai akhirnya muncul sebuah kajian tersendiri yang dinamakan 

dengan ekonomi pembangunan ( development economics). Berdasarkan hal 

tersebut terlihat bahwa pada pengertian pertama, ekonomi kependudukan pada 

dasarnya mencakup topik-topik yang dibahas dalam ekonomi ketenagakerjaan, 

ekonomi lingkungan dan ekonomi pembangunan. Namun karena kajian tentang 

ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan dan ekonomi pembangunan sudah 
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berkembang demikian pesatnya, maka topik-topik yang dibahas dalam ekonomi 

kependudukan menjadi lebih spesifik ke arah variabel dinamika penduduk yaitu 

fertilitas, mortalitas, migrasi, penuaan penduduk dan sebagainya. 

3. Teori Fertilitas  

Fertilitas yaitu merupakan hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita 

atau ibu, sedangkan didalam bidang demografi Fertilitas ialah suatu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benr dilahirkan hidup 

(Munir, 2014:141) .beberapa faktor yang mengatur besar kecilnya jumlah kelahiran 

dalam suatu penduduk misalnya struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada 

waktu kawin pertama, banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, penggunaan 

alat kontrasepsi dan juga pendapatan atau kekayaan (Hatmaji, 2014:57). Fertilitas 

juga sering disebut sebagai natalis yang artinya mencakup peranan kelahiran pada 

perubahan penduduk dan reproduksi manusia. 

 Konsep-konsep yang terkait dengan pengertian fertilitas yang perlu 

diketahui adalah : 

a.  Fecunditas ialah kemampuan secara potensial bagi seorang wanita untuk 

melahirkan anak 

b. Sterilisasi adalah suatu ketidakmampuan seorang pria atau wanita dalam 

menghasil kansuatu kelahiran. 

c. natalitas adalah kelahiran yang merupakan komponen dari perubahan penduduk. 

d. lahir hidup ( live birth ) adalah anak yang dilahirkan hidup (menunjukan tanda-

tanda kehidupan) pada saat dilahirkan. Tampa memperlihatkan lamanya didalam 

kandungan walaupun akhirnya meninggal dunia.  
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e. abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kelahiran kurang 

dari 28 minggu. 

f. Lahir mati (stiil birth) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang masih 

berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda – tanda kelahiran, 

tidak dihitung dalam kelahiran. 

 Salah satu komponen yang bisa didapat mempengaruhi perubahan jumlah 

dan komposisi penduduk dalam suatu Negara adalah fertilitas. Mempelajari 

masalah fertilitas berarti juga mempelajari suatu tingkah laku fertilitas. Seperti 

halnya seorang individu pada umumnya dengan faktor ekstern meliputi lingkungan 

dan budaya. Pembahasan mengenai fertilitas sangatlah beragam dan telah banyak 

dilakukakn berbagai metode baik kualitatif  maupun kuantitaif yang secara 

keseluruhan ialah menentukan variable yang berhubungan dengan tingkah laku 

fertilitas. Banyaknya anak lahir hidup yang merupakan hasil reproduksi nyata dari 

seorang ibu atau sekelompok wanita. ( Saleh, 2013:43 ) 

 Pola fertilitas dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu individu yang 

merasa tidak memperoleh keuntungan ekonomi karena membatasi kelahiran, dan 

kelompok individu yang merasa mendapatkan keuntungan ekonomi karena 

membatasi kelahiran. Perubahan pola pertama ke pola kedua disebabkan oleh 

adanya perubahan sosial ekonomi. ( Rusli , 2016:7 ). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi 

menjadi dua faktor yaitu demografi dan non demografi. Faktor demografi 

diantaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan , umur perkawinan pertama, 

paritas dan proporsi perkawinan. Sedangkan non demografi ialah keadaan ekonomi 
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penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuaan, urbanisasi dan 

industrialisasi. Variable-variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap fertilitas, dan ada juga yang berpengaruh tidak langsung.  

 Dalam proses reproduksi seorang perempuan usia subur melalui tiga tahap 

yaitu konsepsi, hubungan kelamin, kehamilan, dan kelahiran. Dalam menganalisa 

pengaruh sosial budaya terhadap fertilitas , keempat proses diatas adalah faktor-

faktor yang mempunyai kaitan langsung. 

Davis dan Judith Blake menyebutkan 12 variabel Antara yang di kelompokan 

sebagai berikut: 

I. Faktor-faktor yang mengatur tidak terjadinya hubungan kelamin. 

 1. Umur mulainya hubungan kelamin 

   2. Selibat permanen: proporsi wanita yang tidak pernah mengadakan 

hubungan kelamin 

 a) Bila kehidupan suami istri cerai atau pisah 

 b) Bila kehidupan suami istri terakhir karena suami meninggal dunia 

II. Faktor-faktor yang mengatur terjadinya hubungan kelamin suami istri 

 3. Abstinensi sukarela 

 4. Berpantang karena terpaksa ( oleh impotensi, sakit, pisah sementara) 

 5 Frekuensi hubungan seksual 

III. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsepsi 

 6. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

tidak disengaja 

7. Menggunakan atau tidak menggunakan metode kontrasepsi: 
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 a.) menggunakan cara-cara 

 8.Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

tidak disengaja.  

9. Menggunakan atau tidak menggunakan metode atau alat kontrasepsi 

a. ) Menggunakan cara-cara mekanik dan bahan kimia 

 b.) Menggunakan cara-cara lain 

       10. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

disengaja (strelisasi subinsisi, obat-obatan dan sebagainya) 

IV. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran 

 11. Mortalitas janin yang di sebakan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja 

 12. Mortalitas janin oleh faktor-faktor yang disengaja 

Kesebelas faktor-faktor itu memiliki pengaruh nilai positif dan negatif 

terhadap fertilitas. Akibat variabel – variabel terhadap masyarakat satu dengan yang 

lain berbeda – beda yang mempengaruhi fertilitas . Ronald freedman berpendapat 

bahwa yang mempengaruhi fertilitas ialah faktor lingkungan juga.  

4. Kajian wanita PUS  

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 

antara 15 sampai 49 tahun Kelahiran anak dalam sebuah ikatan pernikahan tentulah 

sangat dinanti-nantikan. Dalam memandang kelahiran anak tersebut, setiap 

keluarga tentunya memiliki pandangan masing-masing terkait hal tersebut. 

Pandangan terhadap kehadiran anak tersebut didasari oleh pandangan terhadap nilai 

anak. Setiap pasangan suami istri dalam memutuskan untuk memiliki anak dan 

jumlah anak yang diinginkan ditentukan oleh pandangan terhadap nilai anak. Pada 



17 
 

 
 

masyarakat Indonesia, nilai anak lebih dinilai berkaitan dengan nilai budaya 

pasangan suami istri yang bersangkutan. Terlebih lagi dengan kenyataan bahwa 

masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman suku, etnis, dan adat budaya yang 

berbeda. Biasanya setiap suku atau etnis memiliki aturan atau tatanan budaya yang 

berbeda-beda dan tatanan budaya tersebut akan diwariskan secara turun-temurun 

guna menjaga kelangsungan budaya suku atau etnis tersebut. Oleh karena itu, 

dengan aturan dan tatanan budaya yang berbeda, maka berbicara mengenai 

keturunan , pandangan terhadap nilai anak akan berbeda dalam berbagai budaya. 

Singkatnya, anak merupakan sumber kebahagiaan dan sumber daya yang berharga 

sebagai perwujudan di masa depan bagi setiap suku bangsa. Menurut San S. 

Hutabarat (1976: 274), tiap suku bangsa mempunyai value of children sendiri-

sendiri, misalnya anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai tenaga kerja, anak 

sebagai jaminan sosial di hari tua, banyak anak banyak rezeki, anak adalah karunia 

Tuhan yang tidak dapat ditolak, dan anak sebagai ikatan perkawinan.Artinya, setiap 

keluarga dalam setiap suku atau etnis memiliki nilai dan arti tersendiri terhadap 

kelahiran anak. Lebih lanjut, pandangan terhadap nilai anak bagi keluarga yang kini 

masih menjadi pedoman dan tradisi kehidupan menurut Budiyono (2010: 3) antara 

lain: 

a. Suatu perkawinan harus mempunyai anak (anak sebagai ikatan perkawinan) 

Kelahiran anak merupakan bukti ikatan perkawinan yang nantinya akan dapat 

memberikan ketenteraman dan kebahagiaan dalam pernikahan. Biasanya 

ketidakhadiran anak dalam pernikahan dapat menimbulkan perselisihan antara 

suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian. 
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b. Anak adalah karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak. Sebagai seorang yang 

beragama tentu akan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak 

Tuhan, sehingga kelahiran anak dalam keluarga, semuanya merupakan kehendak 

Tuhan yang tak dapat ditolak oleh manusia 

c. Anak sebagai jaminan hidup di haritua. Pandangan tersebut menekankan bahwa 

memiliki anak, apalagi jumlah anaknya banyak diharapkan di masa tua nanti 

kehidupan orang tuanya tidakakan mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan 

pangan guna kelangsungan hidup 

d. Mempunyai anak dapat membantu pekerjaan orang tua. Manusia pada masa lampau 

penghidupannya sangat tergantung pada luaslahan pertanian yang diolah, 

pekerjaannya berat, butuh tenaga banyak dan waktu lama untuk mengolahnya. Oleh 

karena itu, memperbanyak jumlah anak akan membantu meringankan pekerjaan 

orang tuanya tersebut. 

e. Anak sebagai penerus nama dan sejarah orang tua. Dengan memiliki anak 

diharapkan nantinya akan menjadi pelanjut keturunan dan nama suatu keluarga, 

sebagai penerus sejarah atas nama keluarga. 

f. Anak sebagai pewaris harta orang tua. Anak nantinya akan mewarisi harta kekayaan 

orang tuanya. Pewarisan harta kepada anak merupakan adat budaya turun-temurun 

sebagai tanda tanggungjawab orang tua terhadap anak yang nantinya warisan 

tersebut dapat menjadi sumber penghidupan dan modal untuk meningkatkan 

kehidupannya di masa depan. 

Berdasarkan beberapa pandangan terhadap nilai anak tersebut, terlihat bahwa 

pandangan terhadap nilai anak dalam keluarga berkaitan dengan segi sosial budaya, 
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ekonomi, dan agama. Dari segi sosial budaya, anak merupakan bukti ikatan 

perkawinan, anak sebagai penerus nama/sejarah keluarga, anak sebagai kepuasan 

batin. Dilihat dari segi ekonomi, anak dapat bernilai sebagi pewaris harta orang tua, 

anak sebagai jaminan di hari tua, anak dapat membantu pekerjaan orang tua, serta 

banyak anak banyak rezeki. Dilihat dari segi agama, anak dapat bernilai seperti : 

anak sebagai karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak, berapapun jumlah anak maka 

Tuhan pasti akan menjaminnya, dan kelahiran anak lagi dalam keluarga semua 

terserah kuasa Tuhan. 

C. Faktor Yang Mempengaruhi fertilitas  

1. Pengaruh Pendapatan keluarga 

 Pendapatan adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi suatu 

keputusan seseorang atau keluarga dalam merencanakan jumlah anaknya. Menurut 

Terence Hull dalam (Singarimbun,2016: 68) menyatakan bahwa wanita dalam 

kelompok yang penghasilannya rendah maka akan mengakhiri masa reproduksinya 

lebih awal dibandingkan dengan wanita wanita yang mempunyai penghasilan 

sedang atau tinggi. Timbulnya perbedan tersebut menyebabkan fertilitas wanita 

yang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat dibandingkan wanita yang memperoleh 

penghasilan rendah. Semakin besar penghasilan keluarga maka akan berpengaruh 

terhadap besarnya keluarga dan pola konsumsinya dan ekonomi karena terdorong 

oleh hal tersebut .  

Kenaikan pendapatan menyebabkan harapan orang tua untuk berubah suatu 

keluarga akan tergantung pada pendapatan keluarga itu sendiri. Semua orang tua 

menginginkan kualitas anak yang baik, hal ini  berarti akan meningkatkan biaya 
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pengeluaran lebih banyak dan perubahan pada pendapatan keluarga tersebut 

fertilitas. Kualitas diartikan atas dua asumsi yaitu selera orang tua tidak berubah 

dan harga barang-barang konsumsi yang lain tidak dipengaruhi keputusan rumah 

tangga untuk konsumsi. Becker berpendapat bahwa apabila pendapatan suatu 

keluarga naik maka banyaknya anak yang dimilik juga bertambah, jadi hubungan 

Antara pendapatan dengan fertilitas positif (Hadmaji,2004:80) sedangkan Wrong 

percaya bahwa norma yang menunjukan penduduk dari golongan rendah akan 

mempunyai fertilitas yang tinggi, dapat dikatakan sebagai suatu hokum sosial. Jadi 

hubungannya dengan fertilitas adalah positif dan negatif (Lucas,2014:68) 

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan wanita dianggap sebagai salah satu variabel yang sangat 

penting guna melihaat variasi tingkat fertilitas. Karena variabel ini banyak berperan 

dalam perubahan status, sikap dan pandangan mereka di dalam masyarakat. 

Pendidikan istri adalah faktor yang paling penting dalam analisis demografis 

contohnya dalam usia kawin pertama, fertilitas dan mortalitas. Selain itu, 

pendidikan juga memberikan kesempatan yang lebih banyak dan luas kepada 

wanita untuk lebih berperan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga faktor tersebut  

akhirnya mempengaruhi tingkah laku reproduksi wanita karena diharapkan 

pendidikan berhubungan negative dengan fertilitas (Saleh, 2013:57) 

 Menurut Todaro (2014:21) semakin tinggi tingkat pendidikan wanita atau 

seorang istri cenderung untuk memperbaiki dan kualitas anak yaitu dengan cara 

memperkecil jumlah anak, sehingga akan mempermudah dalam perawatannya, 

membimbing dan juga memberikan pendidikan yang lebih tinggi. 
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 Pendidikan disini dianggap sebagai input dan output perubahan demografi, 

yang mendorong kesadaran orang untuk tidak memiliki banyak anak ialah 

pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi maka akan lebih 

cenderung memilih mempunyai anak yang jumlah kecil tapi bermutu, dibanding 

dengan memiliki anak banyak tapi tidak terurus. Disisi lain fertilitas juga 

memberikan kesempatan kepada pemerintah dan orang tua untuk lebih 

memperhatikan buah hati atau anak mereka. Mungkin bukan faktor dominan, tetapi 

tidak dapat disangka bahwa jumlah anak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

peluang seorang anak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Wanita 

dengan pendidikan yang cukup tinggi diharapkan mau dan bisa menerima 

pemikiran tentang keluarga kecil. Dan guna mencapai keluarga yang berkualitas 

anak mereka mengikuti program KB (Ananta, 2015, 1980). 

3. Pengaruh Usia perkawinan pertama 

 Usia perkawinan pertama dalam suatu pernikahan berarti umur terjadinya 

suatu hubungan kelamin Antara sang pria dan wanita yang sudah terikat dalam 

perkawinan dengan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban darimasing-

masing. Pada masyarakat yang sedang berkembang, usia perkawinan pertama 

cenderung muda sehingga nilai fertilitasnya tinggi (Singarimbun,02016:69) 

 Menurut Wirosuhadjo (2010:82) sejalan dengan pemikiran bahwa semakin 

muda seseorang melakukan perkawinan maka semakin panjang masa 

reproduksinya. Maka dapat diharapkan semakin muda seseorang melakukan 

perkawinan maka semakin banyak anak yang akan dilahirkan, jadi hubungan 

Antara usia perkawinan dan  fertilitas adalah negatif. Dalam masyarakat orang yang 
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menikah memperoleh status baru, dimana status ini merupakan status social yang 

dianggap paling penting. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada saaat seseorang 

menikah pada usia muda maka masa subur atau reproduksinya akan lebih panjang 

dalam suatu ikatan perkawinan sehingga mempengaruhi peningkatan fertilitas. 

4. Pengaruh Lama Pemakaian Alat Kontrasepsi 

 Salah satu cara yang ditempuh untuk mengurangi jumlah kelahiran 

penduduk adalah dengan cara pemakaian KB atau alat kontrasepsi.Lamanya 

pemakaian alat kontrasepsi akan menentukan jumlah anak yang akan dilahirkan. 

wanita yang menggunakannya dalam jangka waktu yang cukup lama secara 

langsung akan membatasi jumlah yang akan dilahirkan, dalam arti jumlah jumlah 

anak yang akan dilahirkan lebih sedikit dan juga sebaliknya wanita yang tidak 

menggunakan alat KB akan cenderung mempunyai anak yang lebih banyak. 

Sehingga alat tersebut dapat berperan sangat penting dalam penurunan fertilitas. 

 Pada umumnya pasangan suami istri yang belom mendapatkan pekerjaan 

yang layak dan juga pendapatan yang bias dikatakan cukup untuk membiayai semua 

kebutuhan anaknya biasanya cenderung untuk mebatasi jumlah anak dan 

memperpanjang jarak kelahirannya melalui penggunaan alat KB tersebut. Hal ini 

dikarenakan kemampuan ataupun. Keinginan untuk mempunyai seorang anak 

berhubungan erat dengan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan orang tua yang 

bersangkutan. 

 Jumlah fertilitas pada umumnya berbeda menurut status sosialnya, sebab 

kemampuan memiliki anak berhubungan begitu erat dengan kondisi ekonomi dan 

lingkungan orang tua yang bersangkutan. Sehingga untuk menekan angka fertilitas 
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pemerintah menerapkan program KB guna meningkatkan peran masyarakat melalui 

pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan 

keluarga dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga 

kecil yang bahagia dan sejahtera (Mantra, 2010: 197). 
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D. Kerangka Konseptual 

Faktor yang mempengaruhi fertilitas di Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  

 

 

Gambar 2.2 maka yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah faktor 

pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, usia kawin pertama, dan lama pemakaian 

alat kontrasepsi terhadap fertilitas di Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo. 

  

Pendapatan Keluarga 

(X1) 

Tingkat Pendidikan (X2) FERTILITAS (Y) 

Usia perkawinan 

pertama (X3 

Lama Pemakaian alat 

kontrasepsi (X4) 
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E. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan pada landasan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendapatan keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat fertilitas 

di desa opo-opo kec. Krejengan kab.probolinggo 

2. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat fertilitas di desa opo-

opo kec krejengan kab.probolinggo 

3. Usia perkawinan pertama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat fertilitas 

di desa opo-opo kec.krejengan kab.probolinggo 

4. Lama pemakaian KB berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat fertilitas di 

desa opo-opo kec.krejengan kab.probolinggo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


