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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2013) dengan analisis 

regresi linier berganda menunjukkan bahwa umur kawin pertama, lama periode 

reproduksi, pemakaian alat kotrasepsi, mortalitas dan lamanya penggunaan alat 

kotrasepsi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap fertilitas akan tetapi variabel 

yang sangat dominan pada penelitian ini yaitu lama periode reproduksi sedangkan 

variabel lamanya wanita bekerja tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

fertilitas. 

Penelitian yang dilakukan Oktavia, Putro dan Sari (2014) dengan menggunakan 

variabel terikat fertilitas (Y) dan menggunakan variabel bebas tingkat pendidikan (X1), 

struktur umur (X2), kematian bayi (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

tingkat pendidikan, struktur umur dan kematian bayi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap fertilitas di Kota Pekanbaru. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayeni (2016) menunjukkan bahwa 

fertilitas berbanding lurus terhadap tingkat pendapatan dan usia perkawinan pasangan 

usia subur peserta KB namun berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan pasangan 

usia subur peserta KB di kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 

Bukittinggi. 

Penelitian yang dilakukan Arialdi dan Muhammad (2016) melakukan 

penelitian yang menunjukkan hasil bahwa Pendidikan dan pendapatan berpengaruh 
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negatif terhadap fertilitas dengan tingkat signifikan yang berbeda, sedangkan 

urbanisasi meiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap fertilitas. 

Penelitian yang dilakukan Marlina, Normelani dan Hastuti (2017) mempunyai 

kesimpulan bahwa 66,67% fertilitas di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin 

Selatan di pengaruhi oleh umur kawin pertama istri karena responden mengaku bahwa 

umur kawin pertama istri itu antara 17-20 tahun, sedangkan 63,56% fertilitas di 

Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan dipengaruhi oleh pekerjaan istri 

B. Landasan Teori 

1. Fertilitas 

Fertilitas merupakan jumlah dari anak yang dilahirkan hidup dengan 

pengertian bahwa anak yang pernah dilahirkan dalam kondisi hidup 

menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika seorang perempuan melahirkan anak 

dalam kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi maka anak 

tersebut tetap dikatakan anak lahir hidup (ALH). Pengukuran fertilitas lebih 

kompleks dibandingkan dengan mortalitas, karena seorang perempuan 

mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup hanya satu kali sedangkan seorang 

perempuan dapat melahirkan lebih dari satu anak (Sukirno,2004) 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh jumlah 

penduduk yang bertambah setiap tahunnya adalah faktor dari fertilitas. Fertilitas 

adalah kemampuan seorang perempuan untuk menghasilkan keturunan yang 

dikaitkan dengan kesuburan wanita. Akan tetapi dalamoperkembangan 
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ilmuodemografi fertilitasolebih diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata 

dari seorang wanita atau sekelompok wanita. ( Lembaga Demografi UI,2010:73) 

Untuk mengukur besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk, 

dapat dilihat dari beberapa faktor misalnya struktur umur, tingkat pendidikan, 

umur pada kawin pertama, banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, 

penggunaan alat kotrasepsi dan pendapatan keluarga (Hatmadji, 2004). 

Nasir (2012) dalam Putri dan Yasa (2015) menyatakan bahwa faktor 

fertilitas merupakan masalah utama dalam kependudukan, maka dari itu 

penekanan jumlah kelahiran merupakan solusi dalam mengendalikan 

pertumbuhan penduduk. Menurut Mantra (2000) faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor 

demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi diantaranya adalah 

struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas dan proporsi 

perkawinan. Sedangkan faktor non demografi antara lain yaitu keadaan ekonomi 

penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan 

industri.  

Salah satu elemen yang mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi 

penduduk di suatu Negara yaitu fertilitas dengan cara memperhatikan tingkah 

laku individu masing-masing yang dikaitkan dengan faktor internal dan eksternal 

yang berupa lingkungan dan budaya. Mengukur fertilitas dapat dilihat dari 

banyaknya anak lahir hidup yang merupakan hasil reproduksi nyata dari 

seseorang (Saleh, 2003) 
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Teori yang dikemukakan oleh Davis and Blake (1956) yang dikenal 

dengan intermediate variabel atau biasa disebut dengan variabel antara yaitu 

variabel yang mempengaruhi fertilitas secara langsung dan seperti halnya factor 

social, ekonomi dan budaya adalah contoh variabel yang dipengaruhi secara tidak 

langsung. Pada tahun 1956 Kingsley Davis dan Judith Blake dalam bukunya yang 

berjudul “social structure and fertility :an analytic framework” 

mengajukanobahwaoterdapatotigaotahapopenting dalamoprosesokelahiran, 

yaitu tahapohubunganokelamin (intercouse), tahap konsepsi (conception) dan 

tahap kehamilan (gestation). 

Pada tahun 1973 Ronald Freedman mengembangkan variabel antara yang 

dikemukakan oleh Davis and Blake yaitu variabel antara yang mempunyai 

hubungan sangat erat dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. 

Perlakuan perempuan yang erat hubungannya dengan variabel antara akan sangat 

dipengaruhi oleh anggapan masyarakat tentang umur pernikahan. 

2. Tingkat Pendidikan Terhadap Fertilitas 

Pendidikan adalah proses untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kepribadian seorang individu (Sumarsono, 2009). Pembangunan 

daerah yang berkelanjutan sangat membutuhkan pengetahuan dan cara seseorang 

merespon suatu inovasi yang membangun gagasan dalam perencanaan 

pembangunan. Oleh karena itu, tingginya tingkat pendidikan sangat berfungsi 

dalam memprediksi kondisi tentang proses dan inovasi tersebut. 
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 Terbukanya pendidikan yang tinggi pada saat ini menjadi faktor bagi 

kalangan menengah keatas. Karena, pendidikan merupakan faktor kebutuhan 

pokok dan kebutuhan yang tidak bisa disampingkan dan pada umumnya 

seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi memiliki wawasan yang luas dan 

menyadari arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. (Adioetomo 

& Samosir, 2010) 

Badan Pusat Statistik (2018) menyatakan bahwa pendidikan formal adalah 

jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang meliputi SD/MI/ 

sederajat, SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/sederajat dan PT. Secara umum 

orang tua akan mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik mungkin akan 

tetapi orang tua yang mempunyai pendapatan rendah setiap bulannya maka orang 

tua tersebut akan membatasi ruang gerak untuk mendidik anak dengan baik. 

Sedangkan pada tingkat nasional, pengeluaran pemerintah akan semakin sedikit 

untuk kepentingan pendidikan apabila pertumbuhan penduduk bergerak secara 

cepat, sehingga kualitas akan kalah dengan kuantitas. Hal ini akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi yang bergerak begitu cepat karena persediaan modal 

manusia berkurang akibat pertumbuhan ekonomi. 

Variabel tingkat pendidikan dianggap sebagasai salah satu yang paling 

penting dalam melihat pertumbuhan penduduk. Dikarenakan, pada variabel ini 

banyak berperan dalam perubahan status, sikap dan pandangan hidup dalam 

masyarakat. Selain itu, pendidikan juga memberikan kesempatan yang luas untuk 
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lebih banyak berperan dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Sehingga faktor 

tersebut akhirnya mempengaruhi tingkah laku reproduksi perempuan karena 

diharapkan pendidikan mempunyai hubungan yang negative terhadap fertilitas.  

Pendidikan memberikan sumbangan secara langsung terhadap 

pertumbuhan pendapatan nasional, melalui peningkatan keterampilan 

produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah berharap bahwa pendidikan dapat menjadi sarana dan prasarana yang 

baik dalam menerapkan kebijakan pemerataan pembangunan. Apabila 

pemerataan tingkat pendidikan dan strata sosial nya memungkinkan disetiap 

daerah maka kesenjangan sosial dapat diatasi dengan mudah. Ananta (1993) 

menyatakan apabila ada masyarakat menengah kebawah tetapi memiliki 

pendidikan yang tinggi maka akses yang dimiliki akan sama dengan masyarakat 

menengah kaatas 

Pendidikan dianggap sebagai input dan output perubahan demografi, 

dimana pendidikan yang tinggi sering mendorong kesadaran untuk tidak 

memiliki banyak anak. Disamping itu, para orang tua juga diberikan kesempatan 

oleh fertilitas untuk memperhatikan anak lebih. Mungkin bukan faktor yang 

dominan, akan tetapi tidak dapat disangka bahwa jumlah anak berpengaruh besar 

terhadap  

Upaya untuk menurunkan fertilitas yaitu dengan cara meningkatkan 

pendidikan perempuan yang diikuti kesempatan bekerja diluar rumah. Adanya 

kesempatan memperoleh penghasilan maka dapat mendorong perempuan untuk 
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menunda perkawinan dan memungkinkan mereka untuk mempunyai penghasilan 

sendiri sehingga bisa memutuskan dengan siapa dan kapan mereka memilih 

untuk menikah. Selain itu, cara ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi 

perempuan bagaimana saat membesarkan anak dengan menghasilkan 

penghasilan sendiri. 

3. Usia Kawin Pertama Terhadap Fertilitas 

Masyarakat menganggap bahwa orang yang menikah itu dapat dikatakan 

mendapatkan status baru, dimana status ini merupakan status sosial yang 

dianggap penting. Yang dimaksud usia pernikahan disini adalah umur seseorang 

pada waktu memasuki ikatan sosial atau biasa disebut dengan istilah perkawinan. 

Seperti yang diketahui bahwa pada saat seorang menikah pada usia yang relatif 

lebih muda, maka masa subur atau reproduksi akan lebih panjang dalam ikatan 

perkawinan sehingga dapat mempengaruhi fertlitas. 

Singarimbun (2008) pada masyarakat yang sedang berkembang, usia 

perkawinan pertama cenderung muda sehingga nilai fertilitasnya tinggi. Dengan 

kata lain semakin cepat usia kawin pertama, maka semakin besar kemungkinan 

mempunyai anak. 

Menurut Badan Pusat statistik (BPS) pada tahun 2011, usia kawin pertama 

dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini disebabkan oleh 

kecenderungan perempuan yang memiliki resiko tinggi untuk melahirkan. 

Menurut Humas Badan Koordinasi Keluarga Berencana yang biasanya dipanggil 
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Kuswana menyatakan bahwa hasil reproduksi wanita menjadi seorang ibu dapat 

dimulai pada usia 20 tahun.  

Permasalahan yang ada pada bidang kependudukan memerlukan perhatian 

yang cukup, khususnya pada masalah pernikahan yang nantinya akan 

menghambat pembangunan. Usia kawin pertama nantinya akan memberikan 

sumbangan terhadap angka kelahiran Iswarati (2010) dalam Putri dan Yasa 

(2015). Apabila seseorang memulai perkawinan dari usia muda maka akan 

semakin panjang masa reproduksinya dan pemikiran ini sejalan dengan pengaruh 

usia kawin pertama terhadap fertilitas di Indonesia.  

4. Pendapatan Terhadap Fertilitas 

Faktor fertilitas yang dilihat berdasarkan Pendekatan Ekonomi menurut 

Leibenstein (1957) memiliki anak dapat dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut 

kegunaan (utility) dan biaya (cost). Dalam sudut kegunaan yaitu memberikan 

kepuasan kepada orang tua sedangkan dari sudut biaya (cost) dilihat dari berapa 

jumlah pengeluaran untuk mendidik dan membesarkan anak. 

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Gery Becker (1981)  teori ini 

lebih menekankan biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak. Dapat 

disimpulkan pendapat yang dikemukakan oleh Gery Becker bahwa pendapatan 

orang tua yang tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah anak yang diminta 

melainkan pengeluaran orang tua untuk mendidik dan membesarkan seorang 

anak.  
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Pada umumnya orang tua banyak yang menginginkan anak yang 

mempunyai kualitas yang tinggi sehingga orang tua membutuhkan banyak biaya 

yang dikeluarkan dan perubahan pendapatan keluarga sangat mempengaruhi 

fertilitas. Kualitas dapat diartikan sebagai pengeluaran biaya rata-rata untuk anak 

oleh suatu keluarga berdasarkan atas dua asumsi yaitu, selera orang tua tidak 

berubah dan harga barang-barang konsumsi lainnya tidak dipengaruhi keputusan 

rumah tangga untuk konsumsi. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah 

(terutama bagi para petani) anak di anggap sebagai sumber hidup, kekuatan untuk 

bekerja dan sumber pendapatan bagi keluarga. Selain itu anak bisa menjadi 

investasi untuk di kemudian hari.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa salah 

satu komponen yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah 

besarnya tingkat fertilitas. Sedangkan salah satu yang mempengaruhi tingkat 

fertilitas yaitu aspek sosial ekonomi, dari kerangka pikir tersebut variabel yang 

berfungsi sebagai variabel bebas adalah Tingkat Pendidikan (X1), Usia Kawin 

Pertama (X2), dan Pendapatan (X3) dan variabel terikatnya adalah fertilitas (Y).  

 

Fertilitas 
(Y)

Tingkat 
Pendidikan 

(X1)

Pendapatan 
(X3)

Usia Kawin 
Pertama 

(X2)
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D. Hipotesis 

a. Diduga faktor tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap fertilitas 

pekerja wanita di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten 

Jombang 

b. Diduga faktor usia kawin pertama berpengaruh signifikan terhadap fertilitas 

pekerja wanita di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten 

Jombang 

c. Diduga faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap fertilitas pekerja 

wanita di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 

 


