
 
 

 
 

9 

BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Terkait dengan penelitian terdahulu dimana penulis mengangkat 

beberapa penelitian yang di gunakan sebagai acuan untuk menambah bahan 

kajian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal 

yang terkait dengan penelitian yaitu : 

Nama peneliti  Judul penelitian  Hasil penelitian 

Endru Setia Adi 

(2013) 

Faktor yang 

mempengaruhi 

fertilitas di desa 

Kandangtapus 

Kecamatan Senduro 

Kabupaten 

Lumajang. 

Pendapatan Keluarga, 

tingkat pendidikan, usia 

kawin pertama, 

pemakaian alat 

kontrasepsi, jenis alat 

KB, curah jam kerja, 

banyaknya angkota 

keluarga, jumlah saudara 

kandung, keinginan ibu 

memiliki anak. 

A Mahendra ,SE,MSI 

(2017) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

fertilitas di 

indonesia. 

PDRB, Pendidikan, 

prsentase wanita berumur 

15-49 tahun yang 

menggunakan alat 

konsentrasi, yang 

berpengaruh seknifikan 

terhadap fertilitas.  

Ferry hadiyanto 

(2017) 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi 

fertilitas di jawa 

barat. 

Tempat tinggal, ststus 

bekerja, memakai alat kb, 

pendiddikan, yang 

berpengaruh seknifikan 

terhadap fertilitas.  

  

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitiuan yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada penilitian Endru Setio Adi terdapat sedikit perbedaan variabel yang diteliti 

yaitu pada penelitian endru setio adi menggunakan variabel tingkat pendidikan, 

usia kawin pertama, usia kawin pertama, mengunakaan alat kontrasepsi, jenis 

alat KB, curah jam kerja, banyaknya jumlah saudar kandung, 
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2. dan keinginan ibu memiliki anak. Maka pada penelitian ini tidak mengunakan 

variabel tersebut. 

3. Pada penelitian A Mahendra terdapat sedikit perbedaan variabel yang di teliti 

yaitu, PDRB, pendidikan, persentase wanita yang berumur 15-49 btahun yang 

mengunakan alat konsentrasi.Maka pada penelitian ini tidak mengunakan 

variabel tersebut. 

4. Pada penelitian Ferry Hardianto terdapat sedikit perbedaan variabel yang di 

teliti yaitu, Tempat tinggal, ststus bekerja, memakai alat kb, pendiddikan, yang 

berpengaruh seknifikan terhadap fertilitas. Maka pada penelitian ini tidak 

mengunakan variabel tersebut. 

B.  Landasan  Teori 

1. Teori Kependudukan 

Penduduk merupakan mereka yang ada di dalam dan bertempat tinggal atau 

berdominasi di dalam suatu wilayah lahir secara turun menurun dan besar di 

negara itu. Penduduk atau warga negara dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Orang yang tinggal atau menempati daerah tersebut. 

2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah itu dan mempunyai                  

surat resmi untuk dapat menetap dan tinggal di tempat tersebut.  

  Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menepati 

wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah-masalah kependudukan di 

pelajar dalamilmu demografi. Berbagai aspek manusia di pelajari dalam 

sosiologi, ekonomi, dan geografi.  

  Dalam jumlah penduduk yang besar dapat menekan standar hidup 

masyarakat, terutama dengan jumlah penduduk yang dapat dikaitkan dengan 

luas tanah dan lahan pertanian yang telah tersedia dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi penduduk.dengan jumlah tanah yang luas penduduk 

dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memenuhi standar hidup. 

  Struktur penduduk di Provinsi Pulau Jawa dikatakan masih muda, 

atau sebagian besar penduduk Pulau Jawa berusia muda. Mengingat hanya 

orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu 
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keluarga hanya ada satu orang yang dapat bekerja ini berarti bahwa dalam 

setiap orang yang bekerja dapat menanggung beban hidup dari anggota 

keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung 

oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk.  

(Subagiarta 2006). 

2. Teori Fertilitas  

Fertilitas merupakan bagian dari istilah demografi yang dapat di artikan 

sebagai hasi reproduksi yang nyata dari seorang perempuan dan  seklompok 

perempuan. Dengan kata lain fertilitas dapat menyangkut banyaknya bayi 

yang lahir hidup. Fertilitas merupakan kemampuan seorang wanita untuk 

menghasilkan kelahiran hidup. Menurut  (Kotmanda 2010).  

Menurut (Naadeak 2013). dalam buku dasar-dasar Demografi terbitan FEUI 

di jelaskan bahwa konsep penting yang dapat di pegang dalam mengkaji 

fenomena fertilitas yaitu sebagai berikut : 

1. Lahir Hidup merupakan suatu kelahiran seorang bayi tidak 

memperhitungkan  lamanya di dalam kandungan di mana seorang bayi 

dapat menunjukan tanda-tanda kehidupan. Misalnya bernafas, ada denyut 

jantung  

2. Lahir Mati merupakan kelahiran seorang bayi dalam kandungan yang 

berumur 3 atau 4 bulan  tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan. 

3. Abortus merupakan kematian bayi di dalam kandungan seorang ibu dengan 

umur kurang dari 3atau 4 bulan. Ada dua macam abortis yang pertama 

yaitu di sengaja (induced) dan tidak di sengaja (spontaneus). Abortus yang 

di sengaja yaitu dilakukan dengan cara aborsi, sedangkan yang tidak di 

sengaja yaitu di kenal dengan keguguran. 

4. Masa Reproduksi merupakan suatu di mana seorang perempuan mampu 

menghasilkan suatu individu baru dengan cara melahirkan seorang anak 

yang dinyatakan sebagai usia subur yaitu berusia 15-49 tahun. Dalam  

masa subur seorang perempuan dapat dinyatakan sebagai indung telur yang 

melepas sel telur yang sudah siap untuk dibuahi ke dalam seluruh indug 

telur.  
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Fertilitas disebut juga dengan natalitas yang artinya pertumbuhan populasi 

dalam lingkungan yang spesifik atau sesuai yang bisa dinyatakan dalam 

bentuk angka maupun laju dari jumlah individu yang baru dihasilkan dibagi 

dengan waktu. (Nasrudin Anshoriy 2010). Konsep - konsep lain yang terkait 

dengan pengertian fertilitas yang penting untuk diketahui adalah: 

a. Fecunditas merupakan kepastian reproduksi seorang wanita untuk 

melahirkan anak. 

b. sterilisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghilangkan 

semua jenis didalam organisme seorang laki-laki dan perempuan untuk 

menghasilkan ketidaksuburan. 

c. Natalitas merupakan angka kelahiran penduduk yang di gunakan untuk 

mengetahui  komponen dari perubahan penduduk. 

Menurut  (Ali Mohamaddan 2011). fertilitas merupakan suatu istilah 

yang dipergunakan dalam suatu istilah Demografi yang mengambarkan 

sejumlah anak yang di lahirkan hidup. Fertilitas juga dapat diartikan sebagai 

suatu ukuran yang ditentukan untuk mengukur hasil reproduksi seorang 

perempuan yang diukur dari statistic jumlah lahir hidup.  fertilitas adalah 

jumlah anak yang di lahirkan hidup dengan pengertian bahwa anak yang 

pernah di lahirkan dalam kondisi hidup menunjukan tanda-tanda kehidupan.  

(Sukarno 2010). 

Faktor – faktor dan variable-variabel yang berpengaruh tinggi dan 

rendah terhadap fertilitas yang dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor 

demografi dan faktor non demografi, faktor demografi yaitu meliputi umur, 

perkawinan, kawin pertama. Sedangkan dalam faktor non demografi yaitu 

meliputi pendidikan status perempuan, keadaan ekonomi, urbanisasi dan 

industrialisasi. Variabel diatas dipengaruhi langsung oleh fertilitas dan ada 

juga yang tidak di pengaruhi langsung oleh fertilitas  (Mantra 2012). Dalam 

variabel Fertilitas Apabila fertilitas tinggi maka indikator kesejahteraan 

semakin meningkat dan ketidak mampuan seseorang untuk membeli alat 

kontrasepsi.  
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C.  Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas  

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran atau 

perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup 

untuk semua negara seluruh dunia. Dalam menjamin mencapai tujuan 

didalam pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu di 

perhatikan adalah peoduktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan 

(UNDP 1995). dalam empat hal tersebut mengandung prinsip-prinsip yaitu : 

1. produktifitas penduduk harus dapat dikumpulkan untuk meningkatkan 

produktifitas dengan berpatisipasi dengan proses penciptaan pendapatan 

dan nafkah. kebutuhan ekonomi. 

2. Pemerataan penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan semua akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan 

sosial. 

3. Kesinambungan dalam sumber daya sosial dan ekonomi dapat dipastikan 

bahwa tidak hanya kegenerasi sekarang tetapi kegenerasi yang akan datang. 

Karena Semua sumber daya harus selalu di perbarui. 

4. Pemberdayaan pembangunan dimana semua penduduk harus berinisiatif 

dalam memulai kegiatan dalam pengambilan proses untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi. dalam  indeks pembangunan manusia (IPM) dapat 

mengukur indikator penting untuk membangun keberhasilan dan kualitas 

hidup manusia.   

Indeks Pembangunan Manusia dapat di ukur dengan statistik komposit 

yang dapat menggambarkan kesuksesan di dalam suatu negara dalam 

menjamin kualitas kehidupan warganya, dalam sisi Angka Melek Huruf  atau 

kesehatan, tingkat jenjang pendidikan dan ekonomi. 

Dalam  mengukur dimensi yang  layak digunakan untuk indikator daya 

beli yaitu adalah sebagai berikut. 

a. (AMH) Angka harapan hidup merupakan perkiraan rata umur yang di 

harapkan untuk dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Atau jumlah 

tahun yang akan di jalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Karena 
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b. dengan harapa hidup didalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

kesehatan seperti pengobatan dan pencegahan penyakit, maka didalam 

angka ini cukup baik dalam  menggambarkan kondisi kesahatan penduduk.  

c. Pendidikan adalah persentasi dari jumlah penduduk yang di ukur dari 

tingkat pengetahuan untuk membaca dan menulis dalam rata-rata lama 

sekolah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang menjalani 

pendidikan formal, Sementara itu  lama pendidikan menentukan 

kemampuan dan pengetahuan seseorang.  

d. Ekonomi adalah  yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dimana 

 yaitu produksi, distribusi dan konsumsi terhadap kebutuhan manusia  

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian. Ada tiga aspek mendasar  didalam 

pembangunan manusia sebagai berikut: 

1. Usia Harapan  hidup dapat di ukur dengan menggambarkan usia yang 

diharapkan oleh seseorang untuk dapat bertahan hidup. 

2. Pendidikan atau Pengetahuan dapat di ukur dengan tingkat pendidikan 

yang diukur dengan unsur yang mendasar oleh pembangunan manusia 

dengan indikator diantara angka melek huruf , lama sekolah, putus sekolah, 

dan berpatisipasi untuk sekolah. 

3. Setandar hidup layak di ukur dengan tingkat penduduk yang bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi   

Dalam penghitungan IPM yaitu: 

IPM = 1/3 (X1 + X2+ X3) 

Dimana : 

Usia Harapan  hidup. 

Pendidikan atau Pengetahuan. 

Setandar hidup layak. 

Indeks pembangunan manusia adalah suatu ukuran untuk melihat 

dampak kinerja pembangunan wilayah, IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks ini dapat 
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dikembangkan sebagai penelitian khusua untuk mencakup berbagai 

variable sehingga dapat benar-benar mencerminkan berbagai segi kehidupan 

manusia.  

 IPM di bagi 3 pendekatan yaitu umur yang panjang, dan kesehatan, 

pengetahuanatau pendidikan dan kehidupan yang layak. Untuk dapat 

mengukur dimensi ini digunakan angka harapan hidup (AHH) saat lahir. 

Untuk dapat mengukur dimensi ini digunakan indikator  lama sekolah, 

sedangkan untuk dapat mengukur standar kehidupan yang layak 

menggunakan indikator pengeluaran perkapita. 

1. (AHH) Angka harapan hidup adalah perkiraan rata umur yang di harapkan 

untuk dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Atau jumlah tahun 

yang akan di jalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Ada dua jenis 

penghitungan untuk menghitung  angka kelahiran hidup adalah anak yang 

lahir hidup dan anak yang masih hidup.  

2. Didalam mengukur dimensi pendidikan diasumsikan bahwa pendidikan 

dapat diharapkan oleh seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

harapan bersekolah yang dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu. 

Harapan Lama Sekolah dapat dihitung didalam penduduk yang  berumur 7 

tahun ke atas. HLS dapat digunakan dalam mengetahui kondisi 

pembangunan dalam sistem pendidikan di berbagai jenjang yang 

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan per tahun yang diharapkan 

dapat dicapai oleh setiap anak. 

3. Hidup layak merupakan ukuran kualitas hidup manusia untuk mencapai 

kehidupan yang layak dan dapat digambarkan tingkat kesahjateraan dapat 

dinikmati oleh setiap penduduk sebagai dampak semakin membaikknya 

perekonomian.  

Variabel indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) apabila Indek 

Pembangunan Manusia (IPM) tinggi berarti indikator kesejahteraannya 

meningkat berakibat tingginya kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi 

sehingga fertilitas menurun.
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2. Angka Melek Huruf (AMH) 

(AMH) Angka melek huruf adalah presentase penduduk  yang berusia 15 

tahun ke atas yang bisa menulis dan membaca terhadap seluruh penduduk 

yang berusia15 ke atas di dalam suatu daerah. Angka Melek Huruf dapat di 

gunakan untuk mencapai indikator pendidikan yang dapat di gunakan sebagai 

untuk mengetahui banyaknya anggota penduduk yang melek huruf di suatu 

daerah. Semakin tinggi nilai melek huruf berarti makin baik mutu penduduk 

di daerah tersebut.  

Angka Melek Huruf (AMH) sangat  berguna dalam mencapai indikator 

dasar yang dapat di capai dalam suatu daerah karena membaca adalah dasar 

utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Keaksaraan bukan hanya 

sekadar prioritas pada aspek baca, tulis, dan hitung (pendidikan), tetapi 

merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan dan kemajuan 

bangsa yang bermartabat dan berbudaya. Angka melek huruf yang tinggi atau 

buta huruf yang rendah  dapat menunjukan bahwa tingkat pendidikan yang 

efektif dan dapat memungkinkan bebagian besar penduduk dapat 

memperoleh pengetahuan untuk menggunakan kalimat sederhana dalam 

hidupnya sehari-hari dan untuk dapat mempelajarinya. 

indikator yang dapat mengukur kesejahteraan sosial yaitu dengan cara 

melihat rendah dan tingginya persentase jumlah  penduduk yang melek huruf. 

Dijadikan untuk mengukura didalam kemajuan suatu daerah. Dengan ini 

kemampuan menulis dan membaca yang dapat dimiliki seseorang dapat 

mendorong penduduk untuk dapat  berperan lebih aktif didalam proses 

pembangunan. 

Variabel Angka Melek Huruf (AMH) apabila Angka Melek Huruf 

(AMH) tinggi berarti indikator pengetahuanya meningkat berakibat bahwa 

kemampuan untuk membaca dan menulis sehingga fertilitas menurun. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah untuk mengetahui kondisi 

ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu atas dasar harga konstan 

maupun harga berlaku. PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah 



 
 

 
 

17 

yang dihasilkan oleh berbagai daerah tersebut, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa  yang dapat dihasilkan oleh suatu perekonomi disuatu daerah. 

PDRB-perkapita atas dasar harga berlaku menunjukan  bahwa jasa dan 

barang yang dapat dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, 

sedangkan PDRB-perkapita  atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa 

nilai tambah jasa dan barang yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB-perkapita menurut harga 

yang berlaku dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya 

perekonomi, sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan 

ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan 

ekonomi adalah suatu indikator ekonomi makro yang digambarkan berapa 

jauh tingkat keberhasilan pembangunan didalam suatu daerah dalam periode 

waktu tertentu.  indikator ini sangat berguna untuk dapat menentukan arah 

kebijakaan pembangunan yang akan mendatang. Dapat mengukur besarnya 

laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB-perkapita  atas 

dasar harga konstan. 

Didalam Pertumbuhan perekonomi yang tinggi yang  merupakan 

kondisi utama didalam suatu keharusan yang berlangsung dalam 

pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena 

jumlah penduduk bertambah dalam setiap tahun dengan sendirinya kebutuhan 

konsumsi dalam sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Maka dibutuhkan 

penambahan pendapatan setiap tahun.  (Tulus Tabunan 2011). 

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-perkapita) merupakan 

jumlah nilai tambah yang menghasilkan seluruh unit usaha disuatu daerah, 

dan juga merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dapat 

menghasilkan seluruh unit ekonomi di dalam suatu daerah. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB-perkapita) atas dasar harga berlaku digambarkan 

untuk nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihitung menggunakan harga 

pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-

perkapita) atas dasar harga konstan ditununjukkan nilai tambah 
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barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-perkapita) atas dasar harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.  

(Sadono Sukirno 2005). 

 PDRB-perkapita  daapat terbagi  menjadi dua yaitu :  

a. PDRB-perkapita atas Dasar Harga Berlaku merupakan sejumlah nilai dari 

jumlah pengluaran dan pendapatan yang dapat dinilai dengan barang dan 

jasa dengan pengluaran yang dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun 

yang dituju. 

b. PDRB-perkapita atas Dasar Harga Konstan merupakan sejumlah nilai yang 

berproduksi pengluaran dan pendapatan yang sama dengan nilai harga 

pasar yang menetap pada tahun mendasar (Robinson Tarigan, 2012). 

Variabel indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB perkapita) 

apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB perkapita) yang tinggi 

berarti menandakan ekonomi meningkat dan kemampuan untuk membeli alat 

kontrasepsi semakin tinggi dan fertilitas menurun. 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis  

Dari uraian diatas yang sesuai dengan penelitian terdahulu diduga bahwa 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB-perkapita) terhadap Fertilits di Provinsi 

Pulau Jawa. Sehingga, alur pemikiran  tersebut dapat dirumuskan pada 

gambar di bawah ini : 
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Sumber :A mahendra. Diolah 2019 

Gambar : 2.1 Kerangka Pemikiran. 

 

E. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian maka hipotesis 

yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Perkapita berpengaruh terhadap variabel bebas 

penduduk di Provinsi-Provinsi Pulau Jawa. 

Angka Melek Huruf 

(AMH) (X2) 

Fertilitas (Y) 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(PDRB-perkapita) 

(X3) 

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) (X1) 

 


