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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

       Sebagai suatu negara yang besar dalam jumlah penduduknya, Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang yang besar pengaruhnya terhadap 

komposisi jumlah  penduduk dunia. Berdasarkan data populasi penduduk dunia 

tahun 2002, jumlah penduduk Indonesia sekitar 217 juta jiwa. Dengan jumlah 

tersebut berarti Indonesia merupakan nomor empat terbesar di Dunia dalam hal 

jumlah penduduk setelah RRC (1.281 juta jiwa), India (1.050 juta jiwa) dan 

Amerika (287 juta jiwa). (2002 World population data sheet). Bahkan menurut 

situs Wikipedia.com (diakses pada tanggal 3 April 2009) perkiraan per 24 Januari 

2009, jumlah penduduk indonesia telah mencapai 237,51 juta jiwa.  

       Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah, setiap tahun 

tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk, karena 

sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil 

sementara sensus penduduk tahun 2000, lebih dari 59 persen penduduk tinggal 

di Pulau Jawa. Besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menyebabkan 

kepadatan penduduk pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu 945 penduduk 

per km, sementara luas pulau Jawa secara keseluruhan hanya sekitar 7 persen 

dari seluruh wilayah daratan Indonesia. 

       Meskipun secara absolut jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap 

tahunnya, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk terus menurun. 

Selama periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk Indonesia sudah 

dibawah 2% pertahun yaitu rata-rata mencapai 1,97% dengan jumlah penduduk 

tercatat sebanyak 146,94 juta jiwa pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 



 

178,50 juta jiwa pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian jumlah penduduk 

Indonesia sudah mencapai 205,84 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 

penduduk pertahun 1,49% antara tahun 1990-2000. Berturut-turut pada periode 

tahun 2000-2008 tingkat pertumbuhan penduduk berada diangka 1,3% sampai 

dengan 1,4%. Tingkat pertumbuhan ini relatif terus menurun tiap tahunnya, 

apabila terjadi kenaikan itupun tidak signifikan hanya berkisar antara 0% hingga 

1% pertahunnya. Jumlah penduduk tahun 2000 merupakan hasil Sensus 

Penduduk (SP) tahun 2000. Sementara itu, data penduduk tahun 2005 adalah 

angka hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang diselenggarakan oleh 

pemerintah pada tahun 2005 sedangkan data penduduk tahun 2006-2008 

diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan SUPAS 2005 (BPS, 2008: 113) 

 

Tabel 1.1:Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Indonesia 
1971-2008 

Tahun Jumlah Penduduk 
(juta) 

Tingkat Pertumbuhan 
pertahun 

(%) 

1971 119,21 - 

1980 146,94 2,23% 

1990 178,50 1,97% 

2000 205,1 1,49% 

2005 219,9 1,34% 

2006 222,2 1,40% 

2007 228,2 1,37% 

2008 231,4 1,36% 
Catatan: hanya penduduk bertempat tinggal tetap 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 
 

       Dengan jumlah penduduk yang begitu besar Bangsa Indonesia dihadapkan 

kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius yang pada akhirnya 

akan menghambat proses pembangunan. Menurut Prof. Soemitro 

Djojohadikusumo untuk Indonesia diperlukan adanya pengekangan laju 

pertumbuhan penduduk, karena faktor penduduk dapat mempengaruhi arah 

perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Besarnya jumlah 



 

pertambahan penduduk dapat menimbulkan masalah-masalah pengadaan 

kebutuhan pangan, lapangan kerja, sarana dan prasarana sosial serta ekonomi, 

selain itu pertambahan penduduk yang tinggi cenderung mempertajam 

kepincangan dalam pembagian pendapatan antar golongan masyarakat juga 

antara daerah pedesaan dan perkotaan. 

       Mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, Indonesia telah mengalami 

penurunan tingkat fertilitas total atau Total Fartility Rate (TFR). TFR Indonesia 

berdasarkan data BPS tahun 1990 tercatat sebesar 3,3 TFR ini lebih rendah 

dibandingkan TFR tahun 1980 yang sebesar 4,7. TFR Indonesia terus 

mengalami penurunan, pada tahun 2000 TFR Indonesia rata-rata sudah 

mencapai 2,3 dan hingga pada tahun 2006 tercatat TFR Wanita Indonesia 

mencapai angka 1,9 yang berarti bahwa rata-rata banyaknya anak yang 

dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah selesai masa reproduksinya (usia 15-

49 tahun) yang telah dikelompokkan menurut usia adalah 1,9 anak. Diharapkan 

nantinya pada tahun 2010 TFR dapat ditekan hingga mencapai dibawah 1,0. 

(BPS, 2007:125) 

 

Tabel 1.2:Tingkat Kelahiran Tiap Seribu Wanita Menurut Kelompok Usia  
di Indonesia Tahun 1980-2005 

Tahun 

Kelompok Usia 

TFR 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

1980 116 248 232 177 104 46 13 4,7 

1990 71 179 171 129 75 31 9 3,3 

2000 44 114 122 95 56 26 12 2,3 

2005 35 109 118 87 43 20 7 1,9 

Keterangan: tingkat kelahiran dalam satuan jiwa 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 

 



 

       Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat fertilitas (TFR) 

dari setiap kelompok usia wanita usia subur. Selain itu juga tampak bahwa 

semakin bertambah usia wanita maka semakin menurun fertilitasnya. Usia 15-49 

tahun  merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia 

tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. 

       Wanita pada kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun merupakan usia 

paling produktif. Dari tabel 1.2 diatas setiap 1000 wanita usia 20-24 tahun dan 

25-29 tahun masing-masing ada sebanyak 179 dan 171 bayi yang dilahirkan 

pada tahun 1990. Pada tahun 2000 terjadi penurunan sebanyak 1000 wanita 

pada kelompok usia yang sama ada sebanyak 114 dan 122 bayi yang lahir. 

Kemudian pada tahun 2005 tercatat bayi yang dilahirkan oleh wnita usia 20-24 

tahun dan 25-29 tahun adalah mencapai jumlah 109 dan 118 bayi yang lahir. 

       Walaupun Indonesia terus mengalami penurunan angka kelahiran yang 

cukup menggembirakan akan tetapi angka pertumbuhan penduduk Indonesia 

masih terbilang tinggi (lihat tabel 1.1), karena angka kematian (mortility rate) juga 

mengalami penurunan. Maka dari itu upaya-upaya penurunan angka 

pertumbuhan penduduk haruslah dilakukan dengan tujuan akhir tidak 

bertambahnya jumlah penduduk atau bisa dikatakan pertumbuhan penduduk 

sama dengan nol, dalam keadaan ini angka kelahiran sama dengan angka 

kematian. 

       Hal ini perlu dilakukan karena tingkat kelahiran yang tinggi akan 

mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga jumlah penduduk 

akan meningkat tajam. Jumlah penduduk yang sangat besar pada akhirnya akan 

menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, 

kesehatan dan lain sebagainya. 

       Dari sisi ekonomi misalnya, pertambahan income perkapita yang sangat 

lamban, tingkat tabungan dan investasi yang tetap rendah karena sebagian 



 

besar hasil produksi dimakan oleh penduduk yang pertumbuhannya bertambah 

pesat, mengurangi jumlah eksport dan meningkatnya jumlah import sehingga 

terjadi defisit dalam neraca pembayaran, persediaan makanan harus ditambah 

sehingga sektor-sektor sosial ekonomi lainnya harus mengurangi alokasi 

sumber-sumbernya untuk dialokasikan ke sektor pertanian sehingga akhirnya 

pertumbuhan sektoral dalam pembangunan tidak seimbang, jumlah 

pengangguran bertambah besar sehingga cenderung mempertahankan upah 

pekerja tidak terdidik pada upah yang sangat rendah, dan akhirnya meluasnya 

kemiskinan. 

       Dari sisi sosial ekonomi seperti pendidikan juga akan mengalami masalah 

karena semakin banyak anak-anak dalam kelompok usia sekolah yang tidak 

mendapatkan kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan. 

       Kemudian dari sisi kesehatan, pemerintah akan memiliki beban yang berat 

dalam penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat seperti yang terjadi sekarang, 

kematian ibu dan anak yang relatif tinggi, perkembangan fisik dan mental yang 

kurang baik bagi anak-anak karena kekurangan gizi. 

       Permasalahan yang berkaitan dengan jumlah penduduk di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pertambahan penduduk yang pesat, 

struktur usia yang beragam, persebaran penduduk yang tidak merata, kurangnya 

tenaga kerja terdidik dan mobilitas penduduk. 

       Didalam usaha untuk menurunkan fertilitas, kendala dapat mempengaruhi 

keberhasilan usaha penurunan tingkat fertilitas adalah struktur usia penduduk 

Indonesia yang masih berat ke bawah yang artinya penduduk yang berusia muda 

jumlahnya besar terutama mereka yang dalam usia reproduksi seperti yang 

terlihat dalam tabel 1.3. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa pendekatan jumlah 

penduduk dimulai dari kelompok paling muda. Makin besar kelompok ini makin 



 

besar pula usaha program keluarga berencana yang perlu dilaksanakan agar 

kelompok pasangan usia subur ini mau melaksanakan pengaturan kelahiran 

secara tepat. Dalam hal ini perlu pula diperhatikan besarnya jumlah anak yang 

diinginkan karena jumlah anak yang diinginkan akan menentukan tingkat 

fertilitas. 

Tabel 1.3: Penduduk Indonesia menurut golongan usia Tahun 2005 

Kelompok Usia Jumlah Jiwa 

0-4 20.302.376 

5-9 20.494.091 

10-14 22.653.732 

15-19 25.249.517 

20-24 23.258.101 

25-29 21.640.937 

30-34 17.499.720 

35-39 15.904.226 

40-44 13.467.848 

45-49 10.656.968 

50-54 7.484.968 

55-59 5.678.664 

60-64 6.331.019 

65 + 9.130.795 

Jumlah 219.851.999 

                                Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005 

 

Tabel 1.4 berikut ini menunjukkan persentase jumlah anak yang masih hidup 

yang pernah dilahirkan oleh wanita dalam usia reproduksi (15-49) tahun antar 

daerah di Indonesia pada tahun 2005. Pola kepemilikan jumlah anak pada tabel 

terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan jika dilihat antar daerah tempat 

tinggal. Namun apabila semua daerah telah disatukan seperti pada tabel 1.4 

berikut akan ada yang cukup menarik untuk dilihat pada tabel tersebut, yaitu 

sampai saat ini di Indonesia jumlah wanita yang memiliki 6 orang anak atau lebih 



 

dan masih hidup, persentasenya paling besar yakni 18,35 persen jika dibanding 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu usaha untuk pembudayaan dan 

pelembagaan Norma Keluarga Kecil harus terus ditingkatkan, untuk itu kajian 

lebih mendalam mengenai jumlah anak yang diinginkan oleh wanita pasangan 

usia subur termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu dilakukan. 

 

                  Tabel 1.4: Persentase Wanita Berusia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan   
Jumlah anak yang Masih Hidup antar Daerah Tempat Tinggal Tahun 2008  

Jumlah anak 

masih hidup 

Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 + 

6,96 

12,82 

16,10 

16,08 

14,98 

12,16 

20,91 

7,90 

12,15 

17,56 

17,96 

15,30 

12,41 

16,73 

7,53 

12,40 

16,99 

17,23 

15,18 

12,31 

18,35 

       Sumber: BPS, Susenas 2008 

 

       Peranan wanita dalam pembangunan juga jelas dinyatakan dalam GBHN. 

Inti dari kebijaksanaan pembangunan tersebut menyatakan wanita mempunyaii 

hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk turut serta dalam 

pembangunan. Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi wanita diluar peran 

rumah tangga, wanita mulai menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga 

dan sebagai pencari nafkah. Untuk itu wanita mengatur pekerjaannya dengan 

mengurangi waktu untuk pekerjaan rumah tangga.  

       Perubahan status wanita mengakibatkan bertambah banyak yang bekerja di 

luar rumah, baik untuk tambahan pendapatan maupun untuk karier. Mereka ingin 



 

mengembangkan dirinya,ingin mempunyai jumlah anak yang kecil, tidak terus-

menerus di kekang oleh urusan rumah tangga dan anak-anak. Kehidupan kota 

menimbulkan berbagai persoalan baru, diantaranya masalah perumahan dan 

kebutuhan hidup yang senantiasa meningkat. Di dalam keadaan kehidupan 

seperti itu keluarga kecil lebih menguntungkan daripada keluarga besar.  

       Dari tabel berikut ini akan kita lihat bahwa angkatan kerja wanita mengalami 

kenaikan yang cukup pesat dalam 5 tahun. Pertambahan jumlah angkatan kerja 

wanita selama periode 2000-2005 menunjukkan partisipasi wanita dalam 

pembangunan semakin besar.  

 

Tabel 1.5:Angkatan Kerja Wanita Indonesia Tahun 2000 dan 2005 

Tempat Tinggal 2000 2005 

Kota 13.220.142 21.340.290 

Desa 24.367.238 27.674.980 

Jumlah 37.587.380 49.015.270 

              Sumber : Sensus penduduk tahun 2000 dan 2005 

 

       Keikutsertaan wanita dalam sektor ekonomi produktif ini jelas akan 

memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi usaha peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, serta partisipasi kerja wanita tidak saja menyebabkan penambahan 

penghasilan rumah tangga, namun juga dapat mengurangi fertilitasnya. 

       Mencermati angka-angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Jombang dari tahun ke tahun, ini dapat digunakan sebagai cerminan dari semua 

wilayah kabupaten dan kota, karena angka tingkat fertilitas wanita (PUS) di 

Jombang termasuk angka rata-rata sehingga dapat mencerminkan tingkat 

fertilitas didaerah-darerah lainnya yang lebih tinggi atau rendah. Sehingga 



 

dipilihlah Kabupaten Jombang sebagai objek penelitian. Dengan dasar pemikiran 

diatas, maka penulis memiliki ketertarikkan untuk meneliti dan mengambil topik 

tentang: 

 “ Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas Wanita 

(PUS) Yang Bekerja, dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Rumah 

Tangga” 

(Studi Kasus di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, 

maka dapat ditarik adanya beberapa permasalahan yang akan dibahas dan 

diteliti lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain : 

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas wanita 

pasangan usia subur yang bekerja ? 

2. Apakah ada perbedaan tingkat fertilitas wanita pasangan usia subur yang 

bekerja di sektor formal dan informal ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

       Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan penulis diatas, maka adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 

fertilitas wanita pasangan usia subur yang bekerja.    

2 Ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat fertilitas antara wanita 

pasangan usia subur yang bekerja di sektor formal dan informal. 

3 Ingin mengetahui pengaruh tingkat fertilitas dengan peningkatan 

pendapatan rumah tangga. 

 



 

1.4  Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1 Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang didapat selama kuliah, 

untuk menemukan serta memecahkan masalah yang ada. 

b. Melatih berfikir obyektif dan rasional serta memiliki kepekaan sosial 

yang tinggi. 

c. Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis. 

2 Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya. 

3 Bagi Masyarakat Umum 

a. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengetahuan 

kepada masyarakat lebih jelas mengenai faktor-faktor yang 

mempengruhi tingkat kelahiran, diharapkan timbul pemikiran-

pemikiran dalam masyarakat untuk membina sebuah keluarga kecil. 

4 Bagi Pemerintah 

a. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak 

yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan pemerintah 

terutama yang berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Teori Fertilitas 

2.1.1  Tingkat Fertilitas 

       Menurut Harmadji (2000:44), fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata 

dari seorang wanita atau sekelompok wanita yang dicerminkan oleh banyaknya 

kelahiran atau anak yang dilahirkan. Pasangan usia subur adalah pasangan 

suami istri yang pada saat hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi dalam 

satu rumah ataupun tidak dimana usia istrinya 15 sampai 49 tahun. 

       Pada umumnya wanita mempunyai kemampuan melahirkan pada usia 15 

sampai dengan 49 tahun. Masa tersebut dikenal sebagai masa reproduksi, dan 

umut 15 sampai dengan 49 tahun dianggap sebagai usia subur. Kelahiran ini 

sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Kelahiran Hidup 

 Bayi dinyatakan lahir hidup dalam pengertian demografi adalah 

pelepasan manusia baru (lahir) dari kandungan (tubuh) ibu sebagai 

hasil konsepsi (selama kurun waktu tertentu, biasanya 9 bulan) yang 

menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Tanda kehidupan itu 

antara lain bernafas, menangis, bergerak-gerak, dan jantung 

berdenyut. 

2. Kelahiran Mati 

 Bayi dinyatakan lahir mati dalam pengertian demografi adalah peristiwa 

menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum 

hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari tubuh ibunya. 

       Dasar pemikiran utama bahwa faktor-faktor ekonomi mempunyai pengaruh 

yang kuat terhadap fertilitas adalah teori transisi demografi yang menjelaskan 



 

bahwa sejalan diadakannya pembangunan sosial ekonomi, maka fertilitas lebih  

merupakan proses ekonomi daripada biologis. Teori ini dikemukakan oleh 

Notestelin 1945 dan Davis 1950 (dalam Robinson dan Harbinson), 2003:2). 

       Teori lain yang mengemukakan masalah fertilitas dalam kaitannya dengan 

fenomena ekonomi adalah teori yang dikemukakan oleh Leibstein (1995), yang 

pada dasarnya bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan jumlah 

kelahiran anak hidup per keluarga. Tekanan pertama yang perlu diperhatikan 

adalah upaya seseorang dalam merencanakan jumlah anak yang ingin dimiliki. 

Perhitungan yang digunakan dalam merencanakan itu tidak terlepas dari 

keseimbangan antara kepuasan atau kegunaan yang diperoleh dengan 

tambahan biaya akibat tambahan seorang anak dalam keluarga baik berupa 

uang maupun berupa psikis. Pertama, kegunaan yang diperoleh dari anak 

sebagai barang konsumsi, misalnya sebagai suatu sumber hiburan bagi orang 

tuanya, kedua, kegunaan dari seorang anak sebagai sarana produksi, yakni 

dalam masyarakat tertentu diharapkan anak untuk melakukan suatu pekerjaan 

guna menambah pendapatan keluarga, ketiga, adalah kegunaan dari seorang 

anak sebagai sumber ketentraman orang tua pada hari tua. 

       Biaya memiliki tambahan seorang anak dapat dibedakan atas biaya 

langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung 

dikeluarkan berupa ongkos-ongkos yang biasa dikeluarkan dalam merawat anak 

seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak sampai dia mandiri, 

sedangkan biaya tidak langsung adalah kesempatan yang hilang akibat 

tambahan seorang anak, misalnya seorang ibu tidak bisa bekerja lagi karena 

harus merawat seorang anak, Kehilangan penghasilan selama hamil atau 

berkurangnya mobilitas orang tua karena memiliki tanggungan keluarga yang 

relatif besar. (Leibstein 1995:318) 



 

       Teori ekonomi mengenai fertilitas yang mirip Leibstein adalah teori yang 

dikemukakan Becker (2002). Perbedaannya hanya sedikit, yaitu Becker 

menyoroti pada ekonomi rumah tangga (house hold economics). Pada prinsipnya 

teori ini menjelaskan bahwa ekonomi rumah tangga terdiri atas empat unsur 

utama. Pertama, suatu fungsi kegunaan, yang dimaksud kegunaan disini bukan 

dalam arti komoditi fisik melainkan berbagai kepuasan yang dihasilkan rumah 

tangga. Kedua, adalah suatu teknologi produksi rumah tangga. Ketiga adalah 

suatu lingkungan pasar tenaga kerja yang menyediakan sarana untuk merubah 

sumber-sumber daya rumah tangga menjadi komoditi pasar. Keempat adalah 

sejumlah keterbatasan sumber daya rumah tangga yang terdiri dari harta warisan 

dan waktu yang tersedia bagi setiap anggota keluarga untuk melakukan produksi 

rumah tangga dan kegiatan-kegiatan pasar. Waktu yang tersedia bisa berbeda-

beda kualitasnya dan ini tentunya termasuk juga sumber daya manusia (human 

capital) yang diwariskan dan investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

suatu generasi baik untuk kepentingannya atau untuk kepentingan generasi 

penerus.  

      Ekonomi rumah tangga baru berpendapat bahwa, pertama, orang akan lebih 

menyukai anak-anak yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang relatif hanya 

sedikit ,kedua, bila pendapatan dan pendidikan meningkat maka semakin banyak 

waktu (khususnya untuk ibu) digunakan untuk merawat anak (Robinson dan 

Harbinson 2003:5) 

       Variasi lain dari pendekatan ini diajukan oleh Turchi (2006). Yang 

mengatakan bahwa setiap kasus dalam pendekatan ekonomi akan melihat 

fertilitas sebagai hasil dari keputusan rasional yang didasarkan atas usaha untuk 

memaksimalkan kegunaan (utility) yang tergantung pada biaya tak langsung 

(Robinson dan Harbinson, 2003;6) 



 

       Teori ini hanyalah merupakan suatu penerapan dari teori perilaku konsumen 

yang telah dikenal. Variabel-variabel kunci dalam teori ini terdiri atas: kegunaan 

(utility), yang diharapkan akan diperoleh dari barang atau jasa (atau anak), biaya 

yang digunakan untuk mencapainya dan selera individu.  

       Teori fertilitas dari Freedman menyatakan bahwa  tingkat fertilitas 

merupakan resultan dari interaksi antara lingkungan, sosial ekonomi, dan 

variabel antara yang secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut berikut : 

 

Gambar 2.1: Model Teori Fertilitas Freedman   

 

 

 

 

 

 

       Model Easterlin yang digunakan untuk menganalisa tingkah laku fertilitas di 

negara berkembang, menggabungkan peralatan yang banyak digunakan oleh 

kaum ekonom (melihat fertilitas dari segi permintaan anak). Dengan yang sering 

digunakan oleh demografer (fertilitas sebagai suatu pencerminan fertilitas 

alamiah). Jelasnya fertilitas diuraikan atas fertilitas alamiah dan pengendalian 

kelahiran secara sadar, dimana keputusan tentang pengendalian kelahiran 

secara sadar tergantung baik pada fertilitas alamiah, permintaan akan anak , dan 

biaya melakukan pengendalian secara sadar tersebut. 

       Fertilitas alamiah adalah jumlah anak yang akan dilahirkan seorang wanita 

selama masa reproduksinya bila wanita itu dan suaminya tidak pernah 

melakukan pengendalian kelahiran secara sadar. Fertilitas alamiah sering 

dihipotesakan berhubungan positif dengan modernisasi, seperti pendidikan, 
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pengaruh perkotaan dan pendapatan. Dalam model ini fertilitas alamiah dilihat  

sebagai “given” oleh pembuat keputusan. Artinya, fertilitas alamiah tidak berubah 

dengan berubahnya p (harga seorang anak). Jumlah anak yang diminta (q) 

dalam konsep ini dipandang sebagai suatu komoditi dalam analisa teori ekonomi 

makro. Maka q dilihat sebagai suatu fungsi pendapatan (pembuat keputusan). 

Harga mencakup aspek moneter dan tidak moneter seperti halnya dalam teori 

ekonomi tradisional. q adalah fungsi positif pendapatan dan fungsi negatif harga, 

maka fungsi permintaan akan anak dapat di gambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2: Fungsi Permintaan anak  
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       Dengan p adalah harga seorang anak, kenaikan pendapatan akan 

menggeser fungsi permintaan ke kanan, sedang penurunan pendapatan akan 

menggeser fungsi permintaan ke kiri. d1 menunjukkan fungsi permintaan dengan 

pendapatan yang lebih tinggi dari d0. 

 

2.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fertilitas 

2.2.1 Faktor Demografi 

2.2.1.1 Usia Perkawinan Pertama 

       Dalam buku sumber pendidikan KB, yang diterbitkan oleh BKKBN (2006) 

sebagai panduan pelaksanaan KB menyebutkan bahwa pengaruh usia kawin 

   p 



 

pertama terhadap berbagai segi kehidupan manusia sangatlah beragam, adapun 

keragaman itu adalah sebagai berikut : 

1. Segi Kesehatan 

 Ilmu kesehatan atau kedokteran telah berhasil mengungkapkan suatu 

rahasia yang demikian komplek, bahwa secara teoritis kemampuan 

seorang wanita berproduksi secara maksimum (fecundity) sebanyak 40 

anak. Berdasarkan hasil penelitian wanita paling baik untuk melahirkan 

adalah pada usia 20-30 tahun, pada kisaran usia inilah seorang wanita 

berada pada masa yang paling subur. Sedangkan perkawinan pada usia 

yang telalu muda dan tua dapat menimbulkan akibat buruk bagi 

kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan, karena kesehatan bayi sangat 

dipengaruhi usia ibu pada waktu melahirkan bayinya. Akibat buruk yang 

dapat ditimbulkan itu antara lain : 

a. Kematian Ibu 

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa ibu melahirkan 

dibawah usia 20 tahun atau di atas 30 tahun akan mendatangkan 

resiko kematian pada ibu yang melahirkan. 

b. Kematian Bayi 

Bayi yang lahir dari ibu muda (kurang dari 20 tahun) lebih sering 

mengalami kejadian premateuritas, berat badan yang kurang dan 

angka kematian yang tinggi serta terjadinya cacat bawaan fisik 

maupun mental. 

c. Hambatan pada kehamilan dan persalinan 

2. Segi Ekonomi 

 Pada umumnya masalah ekonomi menjadi persoalan yang menentukan 

kelangsungan hidup keluarga. Mereka yang melakukan perkawinan usia 

muda biasanya belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang 



 

cukup, sehingga sulit mendapatkan lapangan pekerjaan dengan 

pengahasilan yang memadai, sehingga menyebabkan kurangnya 

fasilitas yang bisa diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

       Pengetahuan mengenai fertilitas sangat penting bagi kebijaksanaan untuk 

menurunkan tingkat fertilitas baik melaui penundaan usia kawin maupun keluarga 

berencana. Penurunan tingkat fertilitas secara tidak langsung akan 

mempengaruhi jumlah serta kualitas sumber daya manusia (Ananta, 2003:74). 

Secara umum terdapat perbedaan pola fertilitas menurut usia antara negara 

maju dan negara berkembang. Hal ini disebabkan karena pada umumnya wanita 

dinegara berkembang menikah pada usia muda sehingga kelompok usia muda 

ini tingkat fertilitasnya tinggi. Sedangkan dinegara maju umumnya wanita 

menikah pada usia muda, namun tidak langsung mempunyai anak, wanita 

dinegara maju sudah menghentikan kelahiran bayi pada usia 30-an, sedangkan 

dinegara berkembang mulai berhenti melahirkan kalau dirasa anaknya sudah 

cukup banyak. 

Tabel 2.1:Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Atau Lebih Yang Pernah  
Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama Dan Daerah Tempat 
Tinggal Tahun 2008 

Usia Perkawinan 
Pertama (tahun) 

Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan 

10-16 42,93 67,10 55,17 

17-18 33,63 39,53 36,58 

19-24 38,24 32,71 35,47 

25 + 12,19 6,66 9,42 

     Sumber: BPS, Susenas 2008 

  

       Kecilnya persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama diatas usia 

25 tahun ini, diduga adanya anggapan masyarakat yang bahkan sampai 

sekarang masih diikuti, bahwa kelambatan seorang wanita untuk memasuki 

perkawinan dapat menjadikan gangguan sosial bagi keluarga wanita tersebut 



 

dimasyarakat berupa gunjingan ataupun lainnya, secara intern didalam keluarga 

sendiri wanita yang belum sempat mencapai jenjang perkawinan dianggap 

menjadi beban tersendiri (Laporan Sosial Indonesia 2007: 67) 

       Penelitian di Jawa Timur oleh IPADI cabang Jawa Timur tahun 1995 

menyatakan bahwa usia kawin pertama masih sangat rendah, walaupun median 

usia kawin dari hasil sensus dan survei kependudukan cenderung meningkat ke 

usia 20-24 tahun namun nilai rata-rata usia kawin pertama  masih 16,8 tahun. 

       Pada wanita yang berusia dibawah 20 tahun rata-rata tingkat fertilitasnya 

adalah 2,29 anak dan meningkat secara linear menjadi 2,82 anak pada kelompok 

wanita usia 40-49 tahun. Terlihat pula bahwa semakin tinggi usia kawin pertama, 

rata-rata jumlah anak yang diinginkan semakin sedikit. Mereka yang mengaku 

menikah pertama saat usianya diatas 20 tahun rata-rata tingkat fertilitasnya 

adalah 2,57 anak. Sedangkan mereka yang mengaku menikah pertama pada 

saat usianya 25 tahun atau lebih, rata-rata tingkat fertilitasnya hanya 2.00 anak.     

2.2.2  Tingkat pendidikan 

       Pada dasarnya menurut Kamaludin (1999:39) terdapat tiga kelompok jenis 

pendidikan yaitu: 

1. Pendidikan Formal 

2. Pendidikan Nonformal  

3. Pendidikan Informal  

       Ketiga jenis pendidikan diatas baik secara masing-masing maupun bersama-

sama mempunyai jasa dan maknanya bagi perkembangan individu maupun 

masyarakat. Cara berpikir seseorang yang dipengaruhi pandangan hidup 

mereka. 

       Dalam GBHN 1993 dijelaskan bahwa pendidikan Nasional yang berakar 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 



 

diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa 

mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun 

dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan 

pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

       Pentingnya pengembangan tingkat pendidikan dalam usaha untuk 

membangun keluarga yang sehat dan sejahtera meliputi beberapa faktor. 

Pertama, pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat 

dalam mempertinggi rasionalitas pemikiran atau pilihan mereka untuk membatasi 

keluarga. Kedua, pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari 

pengetahuan teknik yang diperlukan untuk menjalankan usaha-usaha 

peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan pemakaian kontrasepsi. 

Ketiga, pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan formal atau 

informal dapat merangsang dan menciptakan pembangunan teknologi tepat guna 

dan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pandangan tentang keluarga 

ideal, nilai anak dan sebagainya. 

       Dalam hubungannya dengan tingkat fertilitas, kelompok wanita pasangan 

usia subur yang bependidikan rendah dapat diperkirakan akan berbeda tingkat 

fertilitasnya dibanding dengan berpendidikan lebih tinggi. Namun tidak semua 

wanita pasangan usia subur yang berpendidikan rendah menginginkan lebih 

banyak atau lebih sedikit anak daripada mereka yang berpendidikan lebih tinggi. 

Ada beberapa faktor lain yang berkaitan dengan faktor pendidikan dalam 

hubungannya dengan tingkat fertilitasnya, dimana secara bersama-sama dapat 

disusun mekanisme yang akhirnya menentukan tingkat fertilitasnya. Antara lain 

seperti yang digambarkan oleh Supraptilah dan Suradji sebagai berikut : 

 



 

Gambar 2.3: Mekanisme Hubungan Positif antara Pendidikan dengan 
tingkat fertilitas 

 

  

 

 

       Contoh diatas adalah sebuah mekanisme yang menjelaskan hubungan 

positif antara pendidikan yang rendah jumlah anak yang sedikit Namun ada 

mekanisme lain yang menunjukkan sebaliknya, yaitu pendidikan rendah diiukuti 

dengan jumlah anak yang diinginkan lebih banyak 

Gambar 2.4: Mekanisme Hubungan antara Pendidikan dengan tingkat 
fertilitas 

  

 

 

 

 

 

       Ahli kapendudukan Bouge, mengatakan bahwa pendidikan menunjukkan 

pengaruh yang lebih kuat terhadap fertilitas dari pada variabel-variabel yang lain. 

Penelitian di Indonesia (Hull and Hull 2005), menunjukkan bahwa wanita yang  

berpendidikan tinggi dan berpendidikan menengah mempunyai anak yang lebih 

sedikit daripada yang berpendidikan Sekolah Dasar. 

   Menurut Raharjo (dalam BKKBN,2006:19) , fertilitas dipengaruhi oleh status 

pekerjaan dan tingkat pendidikan. Wanita yang mengurus rumah tangga saja 
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akan cenderung mempunyai anak yang lebih banyak dibandingkan wanita yang 

bekerja. Terdapat hubungan terbalik yang teramat jelas antara tingkat pendidikan 

dengan angka rata-rata anak yang dilahirkan oleh para wanita itu. Wanita yang 

lebih tinggi tingkat pendidikannya cenderung mempunyai keluarga yang kecil 

ukurannya. 

2.2.3  Pekerjaan Wanita 

       Dengan semakin pesatnya pembangunan dewasa ini maka keberadaan 

wanita semakin menempati posisi yang hampir sejajar dengan laki-laki. 

Meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh wanita akan mendorong 

mereka memasuki dunia kerja. Sejak terbukanya kesempatan kerja bagi wanita 

diluar rumah tangga, wanita menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga 

dan sebagai pencari nafkah. Untuk itu wanita mengatur pekerjaannya dengan 

mengurangi waktu untuk pekerjaan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya kecenderungan bahwa ibu rumah tangga yang bekerja akan membatasi 

jumlah anak, dengan maksud untuk memperoleh waktu lebih banyak untuk 

pekerjaannya. 

       Alokasi ibu rumah tangga baik alokasi waktu kerja maupun rumah tangga 

dapat dipengaruhi oleh tingkat fertilitas. Menurut Bukit dan Maning (dalam 

Manning, 2001:52) bahwa wanita Indonesia bekerja sebelum mereka kawin, 

kemudian setelah kawin dan mempunyai anak yang masih kecil (balita) mereka 

mengundurkan diri dari angkatan kerja Dengan demikian alokasi rumah tangga 

akan meningkat. Kehadiran anak-anak dalam rumah tangga juga cenderung 

mengurangi semangat bekerja dikalangan wanita bersuami. Kehadiran anak-

anak menciptakan suatu permintaan bagi semacam produksi rumah tangga yang 

dikenal sebagai perawatan anak, sehingga kehadiran anak-anak dalam rumah 



 

tangga cenderung menurunkan waktu kerja bagi wanita bersuami (Bellente dan 

Jackson, 2000:114) 

       Wanita yang berkeluarga  dalam keputusannya untuk bekerja atau tidak 

menurut Syahrudin (Indikator Sosial Wanita Indonesia) dipengaruhi oleh 

tersedianya kesempatan kerja, jumlah anak yang dimiliki, usia, kekayaan tetap 

yang dimiliki dan keadaan sosial budaya.  

2.2.4 Alokasi Waktu Wanita PUS 

2.2.4.1 Curahan Waktu Kerja 

       Fungsi wanita sebagai seorang ibu akan dihadapkan pada berbagai macam 

jenis pekerjaan seperti mengelola rumah tangga, bekerja mencari nafkah guna 

menambah pendapatan keluarganya dan lain sebagainya, akan banyak menyita 

waktu yang tersedia baginya. Masalah pokok yang dihadapi seorang ibu yang 

bekerja adalah bagaimana mereka mengalokasikan waktu yang tersedia dalam 

berbagai macam kegiatan tersebut baik dalam kegiatan mengelola rumah tangga 

maupun kegiatan mencari nafkah. 

       Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi alokasi waktu 

seseorang, menurut Reynolds (2008) alokasi waktu bagi setiap anggota Rumah 

tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : keadaan sosial ekonomi 

keluarga, pemilikan aset produktif, tingkat upah karakteristik yang melekat pada 

setiap anggota rumah tangga yang dicirikan dengan faktor usia, tingkat 

pendidikan atau keahlian yang dimiliki anggota keluarga yang lain. 

       Barang konsumsi yang bisa dinikmati oleh suatu keluarga, sebanding 

dengan pendapatan keluarga tersebut dan ini sebanding dengan jumlah waktu 

yang disediakan untuk bekerja. Waktu yang tersedia perhari bagi tiap-tiap 

keluarga sudah tetap yaitu jumlah angkatan kerja dalam keluarga itu dikalikan 24 



 

jam. Dari jumlah tersebut keluarga yang bersangkutan harus menyediakan waktu 

untuk keperluan tidur, makan dan lain-lain yang bersifat personal, sisanya dipakai 

untuk bekerja (untuk memperoleh barang konsumsi) dan waktu senggang. Jadi 

pada dasarnya setiap penambahan barang konsumsi (melalui penambahan 

waktu kerja) berarti juga mengurangi jumlah waktu yang dapat digunakan untuk 

waktu senggang (Simanjuntak, 1998:52) 

 

Gambar 2.5: Kurva Indiferen 
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       Misalkan waktu yang tersedia buat keluarga untuk keperluan bekerja dan 

waktu senggang adalah sebesar OH dalam gambar diatas, dan pendapatan 

keluarga yaitu OA = HB diluar hasil pekerjaan. Bila seluruh waktu yang tersedia 

OH digunakan untuk waktu senggang maka pendapatan keluarga tersebut hanya 

OA = HB. Misalkan pada saat itu tingkat utility keluarga hanya mencapai U1. Bila 

keluarga yang bersangkutan menggunakan seluruh waktu yang tersedia untuk 

bekerja (waktu senggang = 0) maka jumlah barang konsumsi adalah OC dengan 

tingkat utility misalkan U2. 
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       Garis BC dinamakan budget line, yang merupakan tempat kedudukan titik-

titik yang mencerminkan kombinasi jumlah barang konsumsi dan waktu 

senggang, sedemikian rupa sehingga jumlah waktu yang dipergunakan tetap. 

       Tingkat utility maksimum dapat dicapai bila fungsi utility (U3) menyinggung 

budget line dititik E. Dalam contoh diatas OD menunjukkan jumlah yang 

digunakan keluarga untuk waktu senggang, sedangkan HD adalah waktu yang 

digunakan untuk bekerja. Dengan waktu kerja produktif sebesar HD jam, 

keluarga tersebut memperoleh upah senilai barang konsumsi AF (Simanjuntak, 

1998:53)    

 

2.2.5  Tingkat Pendapatan 

       Pengertian pendapatan menurut BPS (2008:138) diperinci sebagai berikut : 

a. Pendapatan berupa uang sebagai penghasilan berupa uang yang 

sifatnya reguler dan yang biasanya diterima sebagai balas jas atau 

kontrapretasi 

b. Pendapatan berupa barang adalah sebagai penghasilan yang sifatnya 

reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang 

diterimakan. Barang atau jasa yang diperoleh dinilai dengan harga 

pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati 

barang tersebut. 

c. Penerimaan yang bukan pendapatan adalah penerimaan yang berupa 

pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, 

pinjaman uang, hadiah warisan. 

d. Pendapatan keluarga adalah seluruh penghasilan atau penerimaan 

dari semua anggota rumah tangga, pendapatan lainnya, maupun 



 

pendapatan transfer (selisih antara penerimaan dari sumbangan atau 

kiriman dengan pemberian sumbangan atau kiriman). 

       Menurut penelitian yang dilakukan oleh Margalioth (2006) permintaan akan 

anak ditentukan oleh pendapatan. Pendapatan yang semakin besar cenderung 

menghasilkan tingkat fertilitas yang semakin tinggi. Tetapi pendapatan yang 

abnormal seperti itu sering merubah selera terhadap barang-barang lainnya 

sehingga permintaan akan anak semakin berkurang. Apabila pendapatan 

meningkat maka terjadi perubahan penawaran anak karena perbaikan gizi, 

kesehatan dan faktor-faktor biologis lainnya. Demikian juga perubahan 

permintaan harga dan selera sebagai akibat perubahan pendapatan. Sehingga 

pada suatu saat akan terjadi kemampuan supply masyarakat yang berlebihan 

dibanding permintaan atau sebaliknya. Bagi negara-negara yang berpendapatan 

rendah boleh jadi permintaan lebih tinggi dibandingkan penawarannya, karena 

terjadi pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan 

permintaan berlebihan terhadap anak dan menimbulkan sejumlah pasangan usia 

subur tidak menjalankan praktek pembatasan kelahiran. Dipihak lain, pada 

tingkat pendapatan tinggi, permintaan anak rendah sedangkan kemampuan 

suplynya relatif tinggi, maka sebagai akibatnya supply berlebihan dan meluasnya 

praktek keluarga berencana. Seperti yang terjadi di Eropa, sebagian besar 

penduduk Eropa berkecukupan dan enggan memiliki anak. Masalah mempunyai 

anak di Eropa bukanlah persoalan pribadi, namun telah menjadi beban buat 

pemerintah. Pemerintah Eropa harus bekerja keras serta harus memberi iming-

iming yang menggiurkan agar warganya mau memiliki keturunan.  

       Seperti halnya yang terjadi di Negara tetangga kita Singapura. Negara kecil 

yang bersebalahan dengan Indonesia ini pemerintahnya juga harus ekstra dalam 

menangani masalah kependudukannya, ditulis dalam artikel Sherman yang 

berjudul ”Life with kids or a career” (dalam the weekly gripe, yang diakses pada 



 

tanggal 28 Maret 2009) menyatakan bahwa adanya ketidak seimbangan 

demografi penduduk Singapura, dengan tingkat mortalilas yang cenderung tinggi 

dan tidak diseimbangi dengan tingkat fertilitas yang cenderung dibawah rendah. 

Hal ini dikarena jutaan warga Singapura baik pria ataupun wanita lebih sibuk 

mengurus karir daripada kehidupan normalnya. Bagi mereka keberadaan anak 

akan mengganggu karir mereka. Tingkat pendapatan yang tinggi lebih 

menggiurkan dibandingkan memiliki anak, kebanyakan dari mereka menganggap 

daripada memiliki anak, mereka lebih memilih memiliki peliharaan (pet) atau 

masa modern ini sebagian mereka memiliki robot gadget (pet series) karena 

dianggap tidak merepotkan. 

        

2.3  Penelitian Terdahulu 

       Penelitian yang dilakukan oleh oleh Sharon Rabin Margalioth Associate 

Professor, Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center (IDC), Israel,(2006)  

yang ditulis dalam jurnalnya yang berjudul Women, Careers, Babies: An Issue of 

Time or Timing? (www.ssrn.com:diakses 7 April 2009) menggunakan sampel 

Negara-negara di benua Eropa berusaha menunjukkan fakta bahwa faktor-faktor 

sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi keinginan seorang ibu untuk 

mempunyai anak. Adapun indikator-indikator yang dipakai adalah : 

a. Pendapatan (Income) 

b. Tingkat Kemakmuran (Welfare) 

c. Pekerjaan Ibu (Women Career) 

       Penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi wanita sebagai seorang ibu akan 

dihadapkan pada berbagai macam jenis pekerjaan seperti mengelola rumah 

tangga, bekerja mencari nafkah guna menambah pendapatan keluarganya dan 

lain sebagainya, akan banyak menyita waktu yang tersedia baginya. Masalah 

pokok yang dihadapi seorang ibu yang bekerja adalah bagaimana mereka 



 

mengalokasikan waktu yang tersedia dalam berbagai macam kegiatan tersebut 

baik dalam kegiatan mengelola rumah tangga maupun kegiatan mencari nafkah.       

       Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi alokasi seseorang, 

alokasi waktu bagi setiap anggota Rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain :  keadaan sosial ekonomi keluarga, pemilikan aset produktif, 

tingkat upah karakteristik yang melekat pada setiap anggota rumah tangga yang 

dicirikan dengan faktor usia, tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki 

anggota keluarga yang lain. 

       Diperjelas Lagi dengan sebuah artikel panjang yang ditulis oleh Caplan 

(2009) seorang pakar sosial menambahkan adanya tingkat pendidikan kedua 

orang tua yang relatif tinggi membuat mereka enggan untuk memiliki anak 

karena ingin segera memiliki penghasilan. Pada umumnya orang tua yang 

berpendidikan tinggi nantinya akan menjadi seorang “workholic” atau seseorang 

yang gila kerja. Selain itu orang tua yang berpendidikan juga mengetahui bahwa 

memiliki anak bukanlah sesuatu yang mudah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Hipotesis 

       Berdasarkan permasalahan dan landasan  teori yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis yaitu: 

1. Diduga bahwa besarnya curahan jam kerja, status sosial ekonomi dan usia 

kawin pertama berpengaruh signifikan terhadap tingkat fertilitas wanita 

pasangan usia subur yang bekerja, dan terdapat kecenderungan 

mempengaruhi pendapatan keluarga. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

       Untuk lebih memfokuskan penelitian pada objek yang diteliti, agar tidak 

mengaburkan topik yang dibahas, maka penulis memberikan batasan ruang 

lingkup penelitian. Penelitian ini menganalisis serta faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi tingkat fertilitas pada wanita pasangan usia subur di 

wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

       Penelitian dilakukan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 

 

3.3  Jenis Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menekankan 

kepada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 

dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro 

dan Supomo, 2002:12). Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah 

penelitian penjelasan (explanatory research) atau sering disebut juga dengan 

penelitian pengujian hipotesis (testing research), yang pada dasarnya menurut 

pendapat  Singarimbun (1995) dalam infoskripsi.com (diakses tanggal 3 April 

2009) adalah penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 

 

 



 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Jenis Data 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (2002) merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui pihak 

yang diteliti dengan wawancara ataupun menggunakan angket. Sedangkan data 

sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 147) meupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

 

3.4.2  Sumber Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik dan BKKBN Kabupaten Jombang, serta instansi terkait 

sedangkan data primer diperoleh dengan cara memberi kuisioner dan angket 

langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian. 

 

3.5  Teknik Pengambilan Sampel 

       Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive proposional 

sampling) yaitu sejumlah 40-50 orang. Dimana pengambilan sampel dengan 

menetapkan terlebih dahulu sampel secara sengaja sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak semua anggota populasi 

dijadikan sampel. 

       Penentuan jumlah sampel sesuai dengan pendapat Arikunto, bahwa jika 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 

20-50% atau lebih tergantung kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, 

dana, dan luas sempitnya wilayah pengamatan setiap subyek serta besarnya 



 

resiko yang ditanggung (2005). Dalam penelitian ini  sampel ditetapkan 10-15% 

dari populasi, dengan prosedur penarikan sebagai berikut: 

1. Mendaftar dan mendata jumlah wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di 

kelurahan sampel yang diperoleh dari Kantor Kelurahan pada bidang 

PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana). 

2. Menetapkan jumlah wanita PUS yang bekerja berdasarkan data butir 

pertama, dan diperoleh responden yaitu sebanyak 50 orang, dengan 

rincian : 

a. Kelurahan Kepanjen 175 orang  X 10 % = 17 orang 

b. Kelurahan Kaliwungu 117 orang X 10 % = 12 orang 

c. Kelurahan Jombatan 132 orang  X 10 % = 13 orang 

d. Kelurahan Jelakombo 79 orang  X 10%  =   8 orang 

 

3.6. Metode Analisa Data 

1. Analisa Deskriptif 

       Metode ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang 

obyek yang diteliti atau bagaimana keadaan responden dilihat dari sektor usaha 

dan variabel-variabel lainnya. 

2. Analisa Statistik. 

       Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y), sekaligus juga digunakan untuk pengujian hipotesa dengan 

taraf signifikansi tertentu. 

 

 

 

 



 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

1.  Pasangan Usia Subur (PUS) 

       Pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama, baik bertempat 

tinggal resmi dalam satu rumah ataupun tidak, dimana umur istrinya antara 15-44 

tahun. Alasan mengapa dipilih kelompok umur 15-44 tahun, karena kelompok ini 

adalah merupakan sasaran keluarga berencana. Disamping itu kelompok umur 

sampai dengan 49 tahun sebagaimana digunakan sebagai batas atas usia 

pasangan usia subur, kemungkinan untuk melahirkan kembali sudah sangat kecil 

(Wirosuhardjo 2004:162) 

2.  Bekerja 

       Dalam sensus penduduk tahun 1971 yang dinyatakan sebagai bekerja 

adalah orang yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh 

penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum pencacahan, atau 

mereka selama semingu sebelum pencacahan tidak bekerja atau bekerja kurang 

dari dua hari, tetapi mereka adalah (1) Pekerja tetap pada kantor pemerintah 

atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok atau 

mangkir; (2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang 

tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap 

sawahnya; (3) Orang yang bekerja dalam bidang keahlian seperti dokter, 

konsultan, tukang cukur dan lain-lain (Simanjuntak, 1998:5) 

3. Sektor Formal 

       Sektor formal atau modern mencakup perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai status hukum, pengakuan ijin resmi dan umumnya berskala besar 

(Simanjuntak, 1998:98) 

 



 

4. Sektor Informal 

       Berdasarkan kondisi sektor informal di Indonesia maka Simanjuntak 

memberikan beberapa ciri dari sektor informal tersebut sebagai berikut : 

1. Kegiatan usahanya umumnya sederhana. 

2. Skala usaha relatif kecil. 

3. Usaha sektor informal umunya tidak mempunyai ijin usaha  

4. Bekerja di sektor informal lebih mudah daripada bekerja di  perusahaan 

formal. 

5. Tingkat penghasilan di sektor informal umumnya rendah walaupun 

keuntungan kadang-kadang cukup tinggi, akan tetapi karena omzet 

penjualan relatif kecil, keuntungan absolut umumnya menjadi kecil. 

6. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil. 

 

3.8  Variabel yang diamati dan pengukurannya  

1.   Variabel terikat (Y) yaitu : 

Tingkat fertilitas wanita Pasangan Usia Subur yang bekerja. 

       Variabel tingkat fertilitas diukur dari berapa jumlah anak yang ingin dimiliki 

serta yang telah dimiliki oleh wanita PUS yang bekerja. Ukuran variabel yang 

dipakai adalah rasio, jadi nilai pada skala pengukur adalah jumlah yang 

senyatanya dari yang diukur. Misalnya jumlah anak yang diinginkan dan jumlah 

anak yang telah dimiliki adalah 1,2,3 dan seterusnya. 

2.   Variabel bebas (X) terdiri atas : 

a. Curahan Jam Kerja (X1) 

Variabel curahan jam kerja diukur dari jumlah jam kerja wanita dalam satu 

bulan dengan menggunakan satuan jam perbulan. 



 

b. Status Sosio-Ekonomi (X2) 

Variabel status sosio ekonomi diukur dari pemilikan barang-barang rumah 

tangga antara lain  sepeda motor, pemakaian telepon, penggunaan air 

PDAM, pemakaian daya listrik ≤ 900 volt dan pemakaian kompor gas sebagai 

sarana untuk memasak. Dari masing-masing barang nantinya diberi skor 

sesuai dengan ranking nilai barang tersebut pada masyarakat daerah 

penelitian. 

c. Usia Kawin Pertama (X3) 

Usia kawin pertama adalah usia wanita PUS pada saat menikah pertama kali. 

Satuan yang digunakan disini adalah tahun. 

 

3.9  Perumusan Model 

       Dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat digunakan model analisa regresi linear berganda 

dengan formula sebagai berikut: 

                Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3  + e 

Keterangan:  

Y     = Tingkat fertilitas wanita PUS yang bekerja 

X1   = Curahan jam kerja 

X2   =  Status sosio ekonomi 

X3   =  Usia kawin pertama  

b0    =  nilai konstan 

e      =  kesalahan pengganggu 

       Setelah ditentukan persamaan regresi dan telah diperoleh koefisien 

regresinya, kemudian dapat dilakukan uji statistik yang menunjukkan hubungan 



 

variabel dependent dan variabel independentnya. Adapun beberapa uji yang 

harus dilakukan antara lain adalah : 

1. Uji t, merupakan pengujian hubungan regresi parsial dari variabel-variabel 

bebas terhadap variabel independent. 

 

 
T hitung =   b - B 
                Sb 

 

Apabila : 

     H0      = variabel bebas ke i (Xi) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. 

H1      = variabel bebas ke i (Xi) memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. 

      Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Bila t 

hitung 

> tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel X1,X2,dan X3 secara 

parsial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Y. 

 

2. Uji F 

1. Perumusan Hipotesa 

a. Ho = variabel X1,  X2, X3 secara bersama-sama/simultan tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap Y. 

b. H1 = variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama /simultan memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap Y. 

2. Kriteria Keputusan 

a. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, berarti bahwa variabel X1, X2, 

X3 secara bersama-sama/simultan tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap Y. 



 

b. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, berarti bahwa variabel X1, X2, X3 

secara bersama-sama/simultan memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap Y. 

 

3.    Uji Koefisien determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi berganda (R2) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan variabel independent secara keseluruhan terhadap variabel 

dependentnya. 

       R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila semakin tinggi nilai R2 

suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan 

variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel 

independentnya. 

       Sebelum diuji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara 

simultan dan parsial, maka akan dilihat dulu apakah persamaan yang telah 

diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel bebas atau regresi bersifat 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) artinya koefisien regresi pada persamaan 

tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan berarti. 

a. Uji Kenormalan 

Normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan, jika data 

tidak  normal maka dikhawatirkan hasil analisis regresi nantinya tidak 

memberikan kesimpulan yang valid (kesimpulan bias). Normalitas data 

dapat diukur dengan test Kolmonogrof-Sminov. Dengan hipotesa: 

Jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka 

dapat dikatakan variabel tersebut normal. 

 

 



 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan unutk menguji apakah terdapat 

hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika variabel-variabel 

yang menjelaskan berkorelasi satu sama lain, maka sangat sulit untuk 

memisahkan pengaruhnya masing-masing dan untuk mendapatkan 

penaksir yang baik bagi koefisien-koefisien regresi. Gejala 

multikoliniearitas dapat dilihat pada nilai VIF (Varian Inflating Factor), jika 

nilai VIF masing-masing variabel dalam model kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan dalam model tidak terjadi multikoliniearitas. 

 

c. Uji Autokorelasi  

Asumsi kedua dalam regresi linear adalah ada atau tidaknya autokorelasi 

yang dilihat dari besarnya nilai DW. Untuk mengetahui ada tidaknya 

gejala autokorelasi maka perlu dilakukan pengujian Durbin Watson, yaitu 

dengan membandingkan nilai statistik DW dengan nilai batas atas (du) 

dan nilai batas bawah (dL) dari tabel pada jumlah observasi n,  

D < d L             = terdapat autokorelasi positif 

D > 4-dL            = terjadi autokorelasi negatif 

DU < d< 4-dU            = tidak terdapat autokorelasi 

DL ≤ d ≤ dU atau 4-d U ≤ d ≤ 4-dL    = pengujian tidak menyakinkan 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

       Heterokedastisitas yaitu keadaan dimana masing-masing kesalahan 

pengganggu mempunyai varian yang berlainan, yaitu varian (ei) = σ2 untuk n = 

1,2,3,...n. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat 



 

menggunakan uji rank korelasi dari sperman, yaitu dengan mengambil nilai 

mutlak dari e1, meranking baik harga mutlak e1 dan Xi sesuai dengan 

urutan yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank spearman. 

 

r2 = 1-6 [   Σdi
2       ] 

              N(N2-1) 
    

Keterangan : di = perbedaan dalam rank yang ditepatkan untuk dua karakteristik  

yang berbeda dari individul atau fenomena ke I. 

                      N     = banyaknya individual atau fenomena rank 

       Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai kritis, maka hipotesis adanya 

heterokedastis bisa diterima; dan sebaliknya jika tidak maka hipotetis ditolak. Jika 

model regresi meliputi lebih dari satu variabel X,  dapat dihitung antara e1 dan 

tiap-tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji untuk tingkat penting secara 

statistik dengan pengujian t yang diberikan diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Jombang 

       Kecamatan Jombang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang , 

Jawa Timur , Indonesia . Kecamatan ini juga merupakan pusat pemerintahan 

Kabupaten Jombang. Letaknya tepat di bagian tengah wilayah kabupaten 

Jombang. Perekonomian Kecamatan Jombang terutama bergerak dalam bidang 

perdagangan dan jasa.  

4.1.1 Keadaan Geografis 

       Kecamatan Jombang terletak ditengah-tengah Kabupaten Jombang dengan 

luas wilayah 36,40 km2 dengan rata-rata kepadatan 3.763 jiwa/km² yang terdiri 

atas 4 kelurahan yaitu Jombatan, Kaliwungu, Kepanjen dan Jelakombo. 

Mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara   :  Kecamatan Tembelang. 

2. Sebelah Timur   :  Kecamatan Peterongan. 

3. Sebelah Selatan   :  Kecamatan Diwek. 

4. Sebelah Barat   :  Kecamatan Perak. 

4.1.2 Keadaan Penduduk 

       Pada akhir tahun 2008 Kecamatan Jombang dihuni oleh 125.413 orang. 

Jumlah ini naik bila dibandingkan keadaan terakhir tahun sebelumnya. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang 
Tahun 2007-2008 

Karakteristik 2007 2008 

Laki-Laki 59.919 60.131 

Wanita 64.130 65.282 

Jumlah 124.049 125.413 
                               Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 



 

       Selanjutnya jika dibedakan menurut kelompok usia dewasa dan anak-anak, 

maka 79,53% merupakan kelompok dewasa dan sisanya 20,47% adalah 

kelompok anak-anak (usia dibawah 14 tahun). Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 
Tabel 4.2: Penduduk Kecamatan Jombang menurut kelompok usia Tahun 

2008 

Kelompok 
Usia 

Jumlah 
(Lk+Pr) 

Persentase 
(%) 

0-4 6.895 5,5 

5-9 8.386 6,69 

10-14 10.494 8,37 

15-19 15.732 12,54 

20-24 18.164 14,48 

25-29 17.382 13,85 

30-34 12.885 10,27 

35-39 11.493 9,16 

40 > 23.982 19,12 

Jumlah 125.413 100 
                               Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 
  

       Kecamatan Jombang selain dihuni penduduk asli atau Jawa juga dihuni oleh 

penduduk kewarganegaraan asing, walaupun jumlahnya relatif sedikit yaitu 232 

jiwa atau hanya 0,18%. Sebagian besar dari mereka adalah warga Cina.   

4.1.3 Keadaan Tenaga Kerja 

       Masalah untuk memperoleh kesempatan kerja bagi penduduk merupakan 

masalah pokok di dalam usahanya untuk mempertahankan hidupnya. Dalam 

periode tahun 2007/2008 jumlah pencari kerja di Kecamatan Jombang, sebanyak 

11.788 orang. Ditinjau dari jenis kelamin para pencari kerja yang terdaftar pada 

tahun 2008 43.26% adalah laki-laki dan 56,74 % adalah wanita.  

       Ditinjau dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang terdaftar 

pada tahun 2008 urutan terbanyak adalah tamat pendidikan Sarjana/Akademi 

(30.52%) berikutnya pendidikan SLTA (29.99%), tamat pendidikan SLTP 



 

(21.42%), SD sebanyak (9.29%) dan sisanya tidak tamat SD (5,78%) serta belum  

sekolah sebesar (2,99%). 

       Jika ditinjau dari mata pencaharian tabel 4.3 menunjukkan bahwa lapangan 

usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah Perdagangan yaitu 

sebesar (30.5%) menempati urutan kedua adalah sebagai PNS (25.15%) 

sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit adalah sebagai 

pengrajin/industri (0,46%). 

 

Tabel 4.3: Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Jombang 

Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
(%) 

Pertanian 1.267 5,47 

Pengusaha sedang/besar 2.047 8,84 

Pengrajin/industri 107 0,46 

Buruh industri 1.115 4,82 

Buruh bangunan 1.072 4,63 

Pedagang 7.061 30,5 

Pengangkutan 642 2,77 

P N S 5.821 25.15 

A B R I 646 2,80 

Pensiunan Peg.Neg/ABRI 3.371 14,56 

Jumlah 23.152 100 
                    Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 

 

4.1.4 Keadaan Keluarga Berencana 

       Program Keluarga Berencana (KB) ditujukan untuk mewujudkan adanya 

kesejahteraan keluarga atau rumah tangga yang lebih baik, disamping untuk 

mengatasi timbulnya ledakan penduduk. Pencapaian jumlah akseptor KB 

seyogyanya seimbang dengan perkembangan jumlah Pasangan Usia Subur 

(PUS). Pada tahun anggaran 2008 jumlah PUS tercatat 15.492. Dari jumlah 

tersebut sebanyak 11.757 atau 75.9% tercatat sebagai peserta KB aktif. 

Pencapaian persentase ini menunjukkan tidak ada perubahan dibanding tahun 



 

sebelumnya. Sedangkan perkembangan jumlah kelahiran di Kecamatan 

Jombang pada tahun 2007-2008 dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 4.4: Perkembangan jumlah kelahiran di Kecamatan Jombang Tahun 

2007-2008 

Karakteristik 2007 2008 

Laki-Laki 751 638 

Wanita 675 708 

Jumlah 1.426 1.346 

                             Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 
 

4.2 Analisis Diskripsi 

       Dari hasil kuisioner dan pengamatan yang dilaksanakan didaerah penelitian, 

maka berikut ini akan dikemukakan gambaran mengenai keadaan responden.  

4.2.1 Sektor Usaha Responden 

Tabel 4.5: Jumlah Responden Menurut Sektor Usaha 

Sektor Usaha Jumlah Persentase 
(%) 

Formal 19 38 

Informal 31 62 

Jumlah 50 100 
                       Sumber: Data Primer Diolah 

 

       Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 38 % responden bekerja disektor 

formal. Sektor formal ini antara lain sebagai guru, pegawai Bank, pegawai 

Pemda, buruh pabrik, bidan, serta karyawan swasta. Sektor informal ditempati 

oleh 62% dari responden. Pekerjaan responden di sektor ini antara lain adalah 

penjual jamu gendong, pedagang pracangan, membuka warung makan, 

pedagang dipasar , dan lain sebagainya. 

4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari 50 responden sebagian besar 

berpendidikan tamatan Perguruan Tinggi yaitu sebesar 34%, kemudian mereka 



 

yang tamat SLTA sebesar 30%, untuk mereka yang tamat Akademi sebesar 

22%, sedangkan sisanya adalah mereka yang tamat SLTP 10%, dan tamat SD 

sebesar 4%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.6: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
(%) 

Tamat SD 2 4 

Tamat SLTP 5 10 

Tamat SLTA 15 30 

Tamat Akademi 11 22 

Tamat P.T 17 34 

Jumlah 50 100 
                        Sumber: Data Primer Diolah 

 
4.2.3 Usia Kawin Pertama Responden. 

       Usia kawin pertama diperoleh dari usia responden pada saat kawin pertama 

kali. Dari hasil kuisioner yang didapat menunjukkan bahwa usia kawin responden 

terendah adalah 18 tahun, sedangkan yang tertinggi adalah usia 30 tahun. 

       Pembagian kategori usia kawin pertama responden berdasarkan pada 

anjuran medis yang menyatakan bahwa seorang wanita dianggap siap (dari sisi 

medis) untuk memasuki jenjang rumah tangga apabila usianya telah mencapai 

20 tahun.  

       Sebagian besar (46%) dari responden usia kawin pertamanya adalah antara 

20 sampai dengan 24 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.7: Jumlah Responden Menurut Usia Kawin Pertama 

Usia Kawin Pertama Jumlah Persentase 
(%) 

< 20 Tahun 6 12 

20-24 Tahun 23 46 

> 24 Tahun 21 42 

Jumlah 50 100 
                        Sumber: Data Primer Diolah 

 



 

4.2.4 Curahan Jam Kerja Responden 

       Demi kepentingan analisa tabulasi silang, besarnya curahan jam kerja 

dikategorikan menjadi 3, kategori yang pertama adalah mereka yang mempunyai 

curahan jam kerja sama dengan atau lebih dari 168 jam perbulan (7 jam perhari) 

dikategorikan memiliki curahan jam kerja tinggi. Pembagian ini didasarkan pada 

keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep – 02/Men/1996 tentang 

Peningkatan Upah Minimum Regional. Pada 25 (Dua puluh lima ) Wilayah di 

Indonesia. Dalam keputusan ketiga nomor 1 disebutkan bahwa dalam satu 

minggu ada 6 (enam) hari kerja dengan standart waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari 

dan 40 (empat puluh) jam seminggu. Dengan melihat pada pernyataan diatas 

dianggap bahwa mereka yang memiliki curahan jam kerja 7 (tujuh) jam sehari 

atau lebih, berarti telah memanfaatkan waktu kerja secara penuh. 

       Kategori berikutnya, mereka yang memiliki curahan jam kerja kurang dari 

140 jam per bulan atau 35 am per minggu (5,8 jam per hari) masuk dalam 

kategori curahan jam kerja rendah. Hal ini berdasarkan pada definisi setengah 

penganggur kentara yang dipakai pada waktu Sensus Penduduk tahun 1980, 

dimana disebutkan bahwa: 

“Setengah penganggur (underemployed persons) dapat digolongkan 
berdasarkan jumlah jam kerja, produktivitas dan pendapatan dalam dua 
kelompok yaitu : (i) Setengah penganggur kentara (visible underemployed) 
yakni mereka yamg bekerja kurang dari 35 jam seminggu; dan (ii) Setengah 
penganggur tidak kentara (invisible underemployment) atau penganggur 
terselubung (disguised unemployed), yaitu mereka yang produktivitas kerja 
dan pendapatannya rendah”. (Simanjuntak, 1998:12)  

       Berdasarkan pertimbangan diatas maka secara singkat pembagian kategori 

curahan jam kerja adalah sebagai berikut : 

1. Tinggi :  ≥ 168 jam per bulan (lebih dari atau sama dengan 168  jam per 

bulan). 



 

2. Sedang : 140 ≤ CJK <168 jam per bulan (lebih dari atau sama dengan 140 

jam     per bulan dan kurang dari 168 jam per bulan). 

3. Rendah  : < 140 jam per bulan (kurang dari 140 jam per bulan). 

       Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa curahan jam kerja responden 

antara 96 sampai dengan 192 jam per bulan. Secara lebih rinci dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8: Jumlah Responden Menurut Curahan Jam Kerja 

Jumlah Jam 
Kerja/bulan 

Jumlah Persentase 

(%) 

Rendah  17 34 

Sedang 12 24 

Tinggi 21 42 

Jumlah 50 100 

                     Sumber: Data Primer Diolah 

 

4.2.5 Status Sosio Ekonomi  Responden 

       Dalam penelitian ini status sosio-ekonomi diukur dari ada atau tidaknya 

pemilikan barang-barang rumah tangga seperti : kompor gas, pemakaian 

telepon, sepeda motor, penggunaan air PDAM, dan penggunaan listrik ≤ 900 

volt. Selanjutnya barang-barang tersebut diberi grade sesuai dengan besarnya 

nilai barang dan bagaimana kepemilikan barang-barang tersebut pada 

masyarakat di daerah penelitian. 

       Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa yang memiliki nilai tertinggi 

adalah sepeda motor dan diberi grade 5, urutan kedua adalah penggunaan listrik 

≤ 900 volt, diberi grade 4, kemudian penggunaan air melalui PDAM, diberi grade 

3, selanjutnya penggunaan telepon, diberi grade 2, yang terakhir adalah adalah 

pemilikan kompor gas, diberi grade 1. 



 

       Jika dirumuskan dalam model, pengukuran skor status sosio-ekonomi 

adalah sebagai berikut : 

 Skor SSE   = 5(Sepeda motor)+4(Listrik)+3(PDAM)+2(Telpon)+1(Kompor        

gas).  

Catatan : Nilai masing-masing variabel  - 0, Jika tidak memiliki  

 - 1, Jika memiliki 

       Skor diatas menghasilkan rentang nilai antara 0-15. Pembagian lapisan 

status sosio ekonomi dilakukan dengan membagi rentang nilai menjadi tiga 

bagian. Pertama adalah sepertiga bagian atas 10-15 masuk dalam kategori 

status sosio tinggi. Kedua sepertiga bagian tengah, yaitu yang memiliki rentang 

nilai antara 5-9, masuk dalam kategori status sosio ekonomi sedang. Ketiga, 

sepertiga bagian bawah yaitu yang memiliki rentang nilai 0-4, masuk dalam 

kategori status sosio ekonomi rendah.  

       Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan status sosio ekonomi 

responden sebagian besar adalah masuk dalam kategori status sosio ekonomi 

tinggi yaitu sebesar 52,5%. Hasil lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.9: Jumlah Responden Menurut Status Sosio-Ekonomi 

Status  

Sosio-Ekonomi 

Jumlah Persentase 

(%) 

Rendah 0 0 

Sedang 24 48 

Tinggi 26 52 

Jumlah 50 100 

  Sumber: Data Primer Diolah 

 

 



 

4.2.6 Hubungan Sektor Usaha dengan Curahan Jam Kerja Responden 

       Besarnya curahan jam kerja rata-rata apabila berdasarkan sektor usaha, 

menunjukkan bahwa rata-rata curahan jam kerja terbesar adalah di sektor formal 

yaitu sebesar 160 jam/bulan,  dan terendah sektor informal yaitu 133,64 

jam/bulan. Lebih lanjut besarnya curahan jam kerja dibagi dalam dua kategori, 

seperti dapat kita lihat dam tabel berikut : 

Tabel 4.10: Keadaan Sektor Usaha Menurut Curahan Jam Kerja Responden 

SU 

 

CJK/bulan 

Formal Informal 

Jumlah % Jumlah % 

Rendah 5 26,3 12 38,7 

Sedang 3 15,8 9 29,0 

Tinggi 11 57,9 10 32,3 

Jumlah 19 100 31 100 

Sumber: Data Primer Diolah 

Keterangan : 

SU   : Sektor Usaha 

CJK : Curahan Jam Kerja 

  

       Responden yang bekerja disektor formal rata-rata bekerja mulai jam 07.00 

sampai jam 14.00. Responden yang bekerja di sektor informal jumlah jam 

kerjanya bermacam-macam, karena bidang pekerjaan yang mereka lakukan 

sangat beragam. 

4.2.7 Hubungan Antara Sektor Usaha Dengan Status Sosio Ekonomi 

Responden 

       Status sosio ekonomi seseorang banyak berkaitan dengan faktor-faktor lain 

seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan juga pendapatan. Jika dilihat dari 

sektor usaha maka keadaan responden menunjukkan bahwa mereka yang 

bekeja di sektor formal sebagian besar (57,9%) mempunyai status sosio ekonomi 



 

yang tinggi, hal ini tentunya dapat diterima secara logis, karena mereka yang 

bekerja di sektor formal mempunyai penghasilan yang tetap. 

       Dari sejumlah responden yang bekerja di sektor informal sebagian besar 

(51,6%) memiliki status sosio ekonomi sedang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dijelaskan pada tabel 4.12 berikut ini : 

 

Tabel 4.11: Keadaan Sektor Usaha Menurut Status Sosio Ekonomi 
Responden 

        SU 
SSE 

Formal Informal 

Jumlah % Jumlah % 

Rendah 0 0 0 0 

Sedang 8 42,1 16 51,6 

Tinggi 11 57,9 15 48,4 

Jumlah 19 100 31 100 
       Sumber: Data Primer Diolah 
 Keterangan : 
 SSE : Status Sosio Ekonomi 
 SU   : Sektor Usaha 

   
 

4.2.8 Hubungan Antara Sektor Usaha Dengan Tingkat Pendidikan 

Responden 

       Dari sejumlah responden yang bekerja di sektor formal sebagian besar 

(63,2%) adalah mereka yang tingkat pendidikannya tamat Perguruan Tinggi. Hal 

ini secara umum dapat dijelaskan bahwa di sektor formal menuntut pengetahuan 

dan kecakapan yang lebih dibandingkan di sektor informal. Begitu pula yang 

ditemui di daerah penelitian. 

       Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang bekerja 

disektor informal adalah mereka yang berpendidikan tamat SLTA, yaitu sebesar 

(41,9%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

 

 



 

Tabel 4.12: Keadaan Sektor Usaha Menurut Tingkat Pendidikan Responden 

          SU 
TP 

Formal Informal 

Jumlah % Jumlah % 

T. SD 0 0 2 6,5 

T. SLTP 0 0 5 16,1 

T. SLTA 2 10,5 13 41,9 

T. AK 5 26,3 6 19,4 

T. PT 12 63,2 5 16,1 

Jumlah 19 100 31 100 
  Sumber : Data Primer Diolah  
  Keterangan :  
  SU  :  Sektor Usaha 
  T.SD :  Tamat SD 
  T. SLTP :  Tamat SLTP  
 
 
 
 
 

4.2.9 Hubungan Sektor Usaha Dengan Usia Kawin Pertama Responden 

       Usia kawin pertama diukur dari usia pada saat responden menikah pertama 

kali. Untuk mempermudah dalam analisa, usia kawin pertama responden 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu kurang dari 20 tahun, 20-24 tahun dan 

lebih dari 24 tahun. Dari hasil pengumpulan data di daerah penelitian 

menunjukkan bahwa 46% responden usia kawin pertamanya antara 20-24 tahun. 

       Selanjutnya apabila usia kawin pertama dilihat dari sektor usaha responden 

akan terlihat bahwa, mereka yang bekerja di sektor formal sebagian besar 

(68,4%) usia kawin pertamanya adalah lebih dari 24 tahun. Sedangkan 

responden yang bekerja disektor informal, sebagian besar usia kawin 

pertamanya antara usia 20-24 tahun (61,3%). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

tabel 4.14 dibawah. 

       Gejala diatas timbul karena yang bekerja di sektor formal sebagian besar 

mempunyai tungkat pendidikan Akademi dan Perguruan Tinggi, sehingga 

wawasan mereka lebih luas, termasuk tentang perkawinan dan beberapa resiko 

yang akan timbul jika usia pernikahan terlalu muda (baik dari segi kesehatan atau 

mental psikologis). Sehingga usia kawin pertama responden yang bekerja di 

T. SLTA  : Tamat SLTA 
T.AK  : Tamat Akademi    
T. PT  : Tamat Perguruan Tinggi 

 



 

sektir formal lebih tua dibandingkan dengan responden yang bekerja di sektor 

informal.  

Tabel 4.13: Keadaan Sektor Usaha Menurut Usia Kawin Pertama Responden 

             SU 
UKP(th) 

Formal Informal 

Jumlah % Jumlah % 

< 20 2 10,5 4 12,9 

20-24 4 21,1 19 61,3 

> 24 13 68,4 8 25,8 

Jumlah 19 100 31 100 
             Sumber: Data Primer Diolah 
 Keterangan : 
 UKP : Usia Kawin Pertama 
 SU : Sektor Usaha 

 

4.2.10 Pekerjaan Responden Menurut Sektoral Dan Pengaruhnya Terhadap 

Tingkat Fertilitas 

       Dari data hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari sejumlah responden, 

62% bekerja di sektor informal dan 38% bekerja di sektor formal. Lebih lanjut 

apabila dihubungkan antara sektor usaha responden dengan tingkat fertilitas 

akan terlihat seperti dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.14: Hubungan Antara Sektor Usaha Responden Dengan Tingkat 
Fertilitas 

Sektor Usaha Rata-rata tingkat 
fertilitas 

Formal 1,7 

Informal 2,4 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

       Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang bekerja di sektor formal 

rata-rata menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

mereka yang bekerja pada sektor informal. Hal diatas terjadi karena mereka yang 

bekerja di sektor formal memiliki rata-rata curahan jam kerja yang lebih tinggi 

daripada mereka yang bekerja di sektor informal. Sehingga waktu yang tersedia 

untuk mengurus rumah tangga relatif sedikit. 



 

       Selain dari faktor curahan jam kerja, faktor pendidikan responden juga ikut 

mempengaruhi tingkat fertilitas. Responden yang bekerja di sektor formal rata-

rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka 

yang bekerja di sektor informal. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

maka mereka yang bekerja di sektor formal memiliki wawasan dan cara berpikir 

yang lebih luas, termasuk dalam hal peningkatan kualitas anak melalui 

pendidikan. Akibatnya mereka cenderung tingkat fertilitasnya lebih rendah 

dengan harapan mereka dapat melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Hal ini 

erat kaitannya pula dengan status sosio-ekonomi. 

        Secara singkat dapat di jelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

adanya perbedaan tingkat fertilitas antara mereka yang bekerja di sektor formal 

dan informal. 

4.3 Hasil Estimasi Regresi 

      Hasil dari pengolahan data dan pengujian model yang digunakan dalam 

penelitian ini terhadap data variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat fertilitas 

wanita PUS dapat ditunjukkan pada tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15: Hasil Estimasi Regresi (α = 5%) 

Variabel Koefisien 
Regresi 

Signifikasi Keterangan Keputusan 

Konstanta(c) 6,088 0,000 - - 

CJK (X1) 0,00989 0,007 < 5% Signifikan 

SE (X2) 0,0700 0,014 < 5% Signifikan 

UKP (X3) 0,0759 0,039 < 5% Signifikan 

Dependent Variable  = Y 

Adjusted R – Squared  = 0,519 

 



 

      Model Persamaan Regresi untuk fertilitas wanita PUS yang bekerja di 

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan perhitungan estimasi 

adalah: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3  + e 

Y = 6,088 - 0,00989 X1 - 0,0700 X2 - 0,0759 X3 + e 

Nilai konstanta (c) sebesar 6,088 menyatakan bahwa jika variabel X1 , X2 , X3 

sama dengan nol atau dianggap konstan maka Y (tingkat fertilitas wanita PUS 

yang bekerja) rata-rata = 6,088% 

       Sedangkan nilai X1 sebesar – 0,00989 menyatakan bahwa setiap terjadi 

kenaikan satu satuan X1 maka Y akan turun sebesar 0,00989 satuan dengan 

menganggap variabel bebas yang lain konstan. Nilai X2 sebesar - 0,0700 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan X2 maka Y akan turun 

sebesar 0,0700 satuan dengan menganggap variabel lain konstan. Sama halnya 

dengan nilai X3 adalah - 0,0759 yang menyatakan setiap terjadi kenaikan satu 

satuan X3 maka Y akan turun 0,0795 satuan dengan menganggap variabel 

lainnya konstan. 

 

4.4 Hasil Uji Statistik 

4.4.1 Uji Simultan (Uji F) 

       Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunya pengaruh 

terhadap variabel dependen. Bila nilai F test lebih kecil dari α yang digunakan 

dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara 

simultan (besama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. 



 

       Pada tabel Anova menghasilkan sig=0,000 (lebih kelil dari α=0,05) atau F 

hitung = 18,616 (lebih besar daripada F tabel = 2,81). Maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen X1 , X2 dan X3 secara simultan (bersama-

sama) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

4.4.2 Uji Partial (Uji t)  

       Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen 

secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Jika signifikasi kuran 

dari α atau t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas tersebut memberikan pengaruh yang signifikan 

terhada variabel dependen. 

Tabel 4.16: Probabilitas t-statistik Variabel Independen 

Variabel Signifikasi Keterangan t hitung t tabel Keputusan 

CJK (X1) 0,007 < 5% 2,847 > 2,015 Signifikan 

SE (X2) 0,014 < 5% 2,554 > 2,015 Signifikan 

UKP(X3) 0,039 < 5% 2,127 > 2,015 Signifikan 

        

        Dari hasil perhitungan regresi diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik 

semua variabel independen kurang dari 5% dan t hitung lebih besar daripada t 

tabel, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan dahwa variabel X1 , X2 dan 

X3 secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen Y. 

4.4.3 Koefisien Determinasi 

       Koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) digunakan jika 

banyaknya variabel independen (X) lebih dari 2. Nilai adjusted R2 dari model 

regresi adalah sebesar 0,519 hal ini menjelaskan kemampuan variabel 



 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 51,9% 

sedangkan sisanya 48,1% (100% - 51,9%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

diluar model. Nilai adjusted R2 ini tergolong cukup tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen cukup tinggi. 

 

4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distrinusi normal.  Hasil dari model ini residual 

atau pengganggu diasumsikan menyebar normal. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smimov Test (Liliefors). Jika 

signifikasi lebih besar dari α = 5% maka normalitas data terpenuhi. Dalam model 

ini sig= 0,094 atau lebih besar dari α = 0,05 (normal). 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

       Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel independen. Nilai yang umum digunakan untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah apabila nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) > 10. 

Tabel 4.17: Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Independen VIF Keterangan Keputusan 

CJK (X1) 1,592 < 10 Tidak ada multikolinearitas 

SE (X2) 1,313 < 10 Tidak ada multikolinearitas 

UKP(X3) 1,607 < 10 Tidak ada multikolinearitas 



 

4.5.3 Uji Autokorelasi 

       Pada penelitian ini menggunakan Durbin-Watson Test. Dimana hasil d hitung 

haruslah terletak antara du dan 4-du.  

d hitung = 2,060 

 

Gambar 4.1: Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima sehingga dalam model 

regresi tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif 

4.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel independen dengan variabel pengganggu. Cara mendeteksinya 

adalah dengan menggunaka uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu jika 

signifikasi yang diperoleh lebih besar dari α = 5% maka persamaan regresi 

tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.18: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan uji Spearman 

Variabel Independen Signifikasi Keterangan Keputusan 

CJK (X1) 0,480 > 5% Tidak Signifikan 

SE (X2) 0,167 > 5% Tidak Signifikan 

UKP(X3) 0,843 > 5% Tidak Signifikan 

 

       Berdasarkan uji Rank Spearman dapt dilihat bahwa masing-masing variabel 

independen lebih besar dari 5%, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedestasitas. 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Hipotesis Pertama 

       Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh curahan 

jam kerja, status sosio ekonomi dan usia kawin pertama tidak berpengaruh positif 

terhadap tingkat fertilitas wanita PUS 

4.6.2 Hipotesis Kedua 

Hasil pegujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa curahan jam kerja, 

status sosio ekonomi dan usia kawin pertama berpengaruh negatif terhadap 

tingkat fertilitas wanita PUS. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan pada 

curahan jam kerja, status sosio ekonomi dan usia kawin pertama responden 

akan menyebabkan tingkat fertilitasnya semakin menurun. 

       Selain itu pengujian ini juga membuktikan bahwa curahan jam kerja 

merupakan variabel yang paling dominan dibandingkan variabel-variabel lainnya 

dalm mendorong tingkat fertilitas. Hal ini dilihat dari besarnya nilai absolut dari 

standardized coefficients beta pada masing-masing variabel independen seperti 

yang terlihat pada tabel berikut ini : 

 



 

Tabel 4.19: Nilai standardized coefficients beta 

Variabel Koefisien beta 

CJK 0,356 

SSE 0,290 

UKP 0,267 

  Keterangan : 
  CJK :  Curahan Jam Kerja (X1) 
  SSE :  Status Sosio Ekonomi (X2) 
  UKP :  Usia Kawin Pertama (X3) 

 

      Berdasarkan hasil regresi dapat diketahui bahwa variabel yang paling 

dominan dalam mendorong tingkat fertilitas adalah variabel Curahan Jam Kerja 

(CJK), hal ini karena nilai standardized coefficients beta untuk variabel CJK 

adalah yang terbesar dibandingkan dengan 2 variabel lainnya (Status Sosio 

ekonomi dan Usia Kawin Pertama) yaitu sebesar 0,356. hasil ini sesui 

denganhipotesis dalam penelitian yang menyatakan bahwa curahan jam kerja 

merupakan variabel yang paling dominan dibandingkan variabel-variabel lain 

dalam mendorong tingkat fertilitas. 

 Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Margalioth (2006)  yang ditulis dalam jurnalnya yang dilakukan pada negara-

negara di Eropa didapatkan hasil bahwa waktu sangat berpengaruh terhadap 

tingkat fertilitas, terutama waktu bekerja. Semakin tinggi frekuensi waktu yang 

digunakan untuk bekerja maka semakin rendah tingkat fertilitasnya dan 

sebaliknya semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk beristirahat 

tanpa bekerja maka semakin tinggi tingkat fertilitasnya. Di Eropa orang-orangnya 

cenderung menghabiskan setengah waktu hidupnya untuk bekerja dan hari-

harinya dipenuhi dengan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka cenderung 

memiliki tingkat fertilitas yang sangat rendah. 

 

 



 

4.7 Pembahasan 

       Dari hasil analis dapat diketahui bahwa curahan jam kerja, status sosio 

ekonomi, dan usia kawin pertama berpengaruh terhadap tingkat fertilitas wanita 

PUS yang bekerja. Pengaruh dari masing-masing variabel independen dapat 

dikatakan dominan, namun yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat 

fertilitas wanita PUS yang bekerja menurut analisis adalah curahan jam kerja. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin besar curahan waktu seorang wanita pada 

pekerjaannya maka tingkat fertilitasnya akan semakin menurun. 

4.7.1 Curahan Jam Kerja dan Tingkat Fertilitas 

       Hubungan negatif antara variabel curahan jam kerja dengan tingkat fertilitas 

terjadi karena responden yang bekerja di sektor formal atau informal akan 

memaksa mereka untuk berada di luar rumah walaupun dalam kadar yang 

berbeda-beda, sehingga hasrat untuk memiliki banyak anak akan terdesak. Hal 

tersebut berkaitan dengan waktu luang yang dapat dipergunakan untuk 

mengasuh putra-putrinya yang semakin sempit. 

       Selanjutnya jika dilihat lebih jauh, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mereka yang bekerja di sektor formal memiliki curahan jam kerja yang tinggi. 

Keadaan seperti ini akan menyebabkan mereka yang bekerja di sektor formal 

cenderung tingkat fertilitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan responden 

yang bekerja di sektor informal. 

        Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Margalioth (2006) yang 

menyatakan bahwa seorang ibu akan dihadapkan pada berbagai macam jenis 

pekerjaan seperti mengelola rumah tangga, bekerja mencari nafkah guna 

menambah pendapatan keluarganya dan lain sebagainya, akan banyak menyita 

waktu yang tersedia baginya. Masalah pokok yang dihadapi seorang ibu yang 

bekerja adalah bagaimana mereka mengalokasikan waktu yang tersedia dalam 



 

berbagai macam kegiatan tersebut baik dalam kegiatan mengelola rumah tangga 

maupun kegiatan mencari nafkah.       

       Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi alokasi seseorang, 

alokasi waktu bagi setiap anggota Rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain :  keadaan sosial ekonomi keluarga, pemilikan aset produktif, 

tingkat upah karakteristik yang melekat pada setiap anggota rumah tangga yang 

dicirikan dengan faktor usia, tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki 

anggota keluarga yang lain. 

       Alokasi ibu rumah tangga baik alokasi waktu kerja maupun rumah tangga 

dapat dipengaruhi oleh tingkat fertilitasnya. Menurut Bukit dan Maning (dalam 

Manning, 2001:52) bahwa wanita Indonesia bekerja sebelum mereka kawin, 

kemudian setelah kawin dan mempunyai anak yang masih kecil (balita) mereka 

mengundurkan diri dari angkatan kerja Dengan demikian alokasi rumah tangga 

akan meningkat. Kehadiran anak-anak dalam rumah tangga juga cenderung 

mengurangi semangat bekerja dikalangan wanita bersuami. Kehadiran anak-

anak menciptakan suatu permintaan bagi semacam produksi rumah tangga yang 

dikenal sebagai perawatan anak, sehingga kehadiran anak-anak dalam rumah 

tangga cenderung menurunkan waktu kerja bagi wanita bersuami (Bellente dan 

Jackson, 2000:114) 

4.7.2 Status Sosio Ekonomi dan Tingkat Fertilitas 

       Hasil analisis mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang 

semakin meningkatnya biaya perawatan anak dan pentingnya meningkatkan 

kualitas anak melalui pendidikan, dimana biaya pendidikan dewasa ini juga 

dirasakan semakin mahal. Untuk itu pada umumnya mereka membatasi tingkat 

fertilitasnya untuk punya anak pada jumlah 2 atau 3 saja. 



 

       Hasil dari penelitian ini cenderung berbeda dengan penelitian tentang 

fertilitas yang dilakukan oleh Singarimbun di Mojolama yang menerangkan 

bahwa keluarga yang lebih mampu yaitu mereka yang memiliki tanah lebih luas, 

masyarakat yang berstatus pegawai, pamong praja dan mereka yang indeks 

status sosio-ekonominya lebih tinggi melahirkan lebih banyak anak dibandingkan 

keluarga yang miskin. 

        Hal ini terjadi karena keadaan di daerah penelitian menunjukkan bahwa 

status sosio-ekonomi mempunyai hubungan positif dengan tingkat pendidikan. 

Mereka yang memiliki status sosio-ekonomi tinggi kebanyakan dari mereka yang 

tingkat pendidikannya tinggi pula sehingga mempunyai pandangan, lebih baik 

memiliki jumlah anak yang sedikit dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga 

peningkatan status sosio-ekonomi tidak digunakan untuk menambah jumlah anak 

tetapi untuk meningkatkan kualitas anak. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan 

turut disertakan kedalam pengukuran status sosio ekonomi namun secara 

deskripsi. 

       Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Margalioth (2006) 

permintaan akan anak ditentukan oleh pendapatan. Pendapatan yang semakin 

besar cenderung menghasilkan tingkat fertilitas yang semakin tinggi. Tetapi 

pendapatan yang abnormal seperti itu sering merubah selera terhadap barang-

barang lainnya sehingga permintaan akan anak semakin berkurang. Apabila 

pendapatan meningkat maka terjadi perubahan penawaran anak karena 

perbaikan gizi, kesehatan dan faktor-faktor biologis lainnya. Demikian juga 

perubahan permintaan harga dan selera sebagai akibat perubahan pendapatan. 

Sehingga pada suatu saat akan terjadi kemampuan supply masyarakat yang 

berlebihan dibanding permintaan atau sebaliknya. Bagi negara-negara yang 

berpendapatan rendah boleh jadi permintaan lebih tinggi dibandingkan 

penawarannya, karena terjadi pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini 



 

menimbulkan permintaan berlebihan terhadap anak dan menimbulkan sejumlah 

pasangan usia subur tidak menjalankan praktek pembatasan kelahiran. Dipihak 

lain, pada tingkat pendapatan tinggi, permintaan anak rendah sedangkan 

kemampuan suplynya relatif tinggi, maka sebagai akibatnya supply berlebihan 

dan meluasnya praktek keluarga berencana. Seperti yang terjadi di Eropa, 

sebagian besar penduduk Eropa berkecukupan dan enggan memiliki anak. 

Masalah mempunyai anak di Eropa bukanlah persoalan pribadi, namun telah 

menjadi beban buat pemerintah. Pemerintah Eropa harus bekerja keras serta 

harus memberi iming-iming yang menggiurkan agar warganya mau memiliki 

keturunan.  

        Sejalan dengan Raharjo (dalam BKKBN,2006:19) , fertilitas dipengaruhi 

oleh status pekerjaan dan tingkat pendidikan. Wanita yang mengurus rumah 

tangga saja akan cenderung mempunyai anak yang lebih banyak dibandingkan 

wanita yang bekerja. Terdapat hubungan terbalik yang teramat jelas antara 

tingkat pendidikan dengan angka rata-rata anak yang dilahirkan oleh para wanita 

itu. Wanita yang lebih tinggi tingkat pendidikannya cenderung mempunyai 

keluarga yang kecil ukurannya. 

4.7.3 Usia Kawin Pertama dan Tingkat Fertilitas 

       Hasil analisis mengasumsikan bahwa dengan melihat gejala yang terjadi di 

daerah penelitian yang menunjukkan bahwa perbedaan usia kawin pertama tidak 

diikuti oleh perbedaan yang cukup nyata terhadap tingkat fertilitas wanita PUS 

yang bekerja. Ada dugaan bahwa perbedaan usia kawin pertama nantinya hanya 

akan mempengaruhi panjang pendeknya waktu yang dipergunakan oleh 

pasangan usia subur dalam mewujudkan tingkat fertilitas diinginkan. Dimana 

mereka yang usia kawin pertamanya lebih tinggi cenderung segera mewujudkan 

fertilitas, sehingga akan memiliki waktu yang lebih pendek dalam mewujudkan 

fertilitas dibandingkan dengan mereka yang usia kawin pertamanya lebih rendah.         



 

       Dugaan diatas sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti 

IPADI Cabang Jawa Timur (Hasil Analisis Data SDKI), yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi usia kawin pertama seorang wanita, maka rata-rata jarak waktu 

kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga dari saat pernikahannya juga semakin 

pendek. Mereka yang menikah pertama berusia kurang dari 20 tahun, rata-rata 

kelahiran anak pertama, kedua dan ketiganya berlangsung 2,54 tahun, 5,65 

tahun dan 8,76 tahun dari saat pernikahnnya yang pertama. Sementara itu 

mereka yang mengaku menikah pertama pada saat berusia 25 tahun atau lebih, 

rata-rata kelahiran anak pertama, kedua dan ketiganya terjadi 1,22 tahun, 3,52 

tahun dan 7,62 tahun setelah saat pernikahannya yang pertama. 

       Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Thomson Fertility center 

(Konsepsi pembimbing, IVF, Singapura : 2007) yang menyatakan bahwa Salah 

satu faktor terpenting yang mempengaruhi fertilitas adalah usia wanita. Tingkat 

fertilitas akan cukup stabil hingga seorang wanita mencapai usia 35 tahun. 

Sesudah kisaran waktu tersebut, terjadi penurunan tingkat fertilitas secara 

bertahap. Pada saat menginjak usia 40 tahun, tingkat fertilitas menurun drastis. 

Oleh karena itu sangat penting bagi wanita yang mendekati usia 35 tahun dan 

belum pernah hamil, untuk segera mencari perhatian medis. Hal tersebut menjadi 

mendesak bagi wanita yang kian mendekati usia 40 tahun. 

       Secara umum terdapat perbedaan pola fertilitas menurut usia antara negara 

maju dan negara berkembang. Hal ini disebabkan karena pada umumnya wanita 

dinegara berkembang menikah pada usia muda sehingga kelompok usia muda 

ini tingkat fertilitasnya tinggi. Sedangkan dinegara maju umumnya wanita 

menikah pada usia muda, namun tidak langsung mempunyai anak, wanita 

dinegara maju sudah menghentikan kelahiran bayi pada usia 30-an, sedangkan 



 

dinegara berkembang mulai berhenti melahirkan kalau dirasa anaknya sudah 

cukup banyak. 

4.7.4 Tingkat Fertilitas, Peran Wanita Bekerja dan Pengaruhnya Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga 

       Penurunan fertilitas pada wanita pasangan usia subur (terutama yang 

bekerja) menunjukkan adanya pergeseran nilai anak. Dahulu sebagian besar 

masyarakat, menilai anak sebagai sumber rezeki, dengan pameo “banyak anak 

banyak rezeki”, maka sekarang pameo itu berubah menjadi “banyak anak banyak 

beban”. Keuntungan finansial (materi) dan kebahagiaan yang diperoleh oleh 

orang tua apabila mempunyai anak, tidak sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkan dalam membesarkan anak. Jika jumlah anak dalam keluarga itu 

besar, maka biaya dan waktu alokasi untuk anak akan besar pula dan hal 

tersebut dapat membebani orang tuanya. 

       Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 31, menyatakan 

bahwa wanita mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dengan jumlah 

anak yang rendah, maka tugas-tugas wanita sebagai ibu rumah tangga, 

khususnya dalam mengasuh, memelihara, dan membesarkan anak akan 

berkurang. Dengan demikian, dapat diartikan pula bahwa fertilitas yang rendah 

akan menyebabkan banyaknya tenaga dan waktu luang bagi wanita, yang 

seharusnya untuk mengurus anak. Didukung oleh semakin banyaknya wanita 

yang memiliki anak sedikit, maka banyak wanita yang memanfaatkan tenaga dan 

waktu luang. Hal tersebut memberikan peluang besar kepada wanita untuk 

memasuki dunia kerja. 

Peningkatan peran wanita secara tegas telah diamanatkan dalam GBHN sebagai 

landasan operasionalnya dimana ditegaskan pembinaan peran wanita untuk 

meningkatkan peran aktif dalam proses pembangunan nasional sesuai dengan 



 

kodrat serta harkat dan martabatnya sebagai mitra sejajar pria. Di samping itu 

perlu diperhatikan peningkatan kualitas serta iklim sosial budaya yang 

mendukung kaum wanita untuk mengembangkan diri dan perannya dalam 

berbagai kehidupan masyarakat. 

       Keterlibatan wanita bekerja di luar rumah tangga sebenarnya merupakan 

gejala yang sudah biasa. Dalam kenyataannya dari tahun ke tahun jumlah wanita 

yang memasuki pasaran kerja semakin meningkat sejalan dengan 

perkembangan masyarakat yang memberi kesempatan luas pada wanita.  

       Salah satu kenyataan sumbangan wanita dalam pembangunan adalah 

partisipasi wanita sebagai pekerja dalam berbagai bidang kehidupan. 

Konsekuensi dari partisipasi tersebut nampak dari berbagai masalah yang 

dihadapi, lebih-lebih jika mengingat peran ganda dari wanita dalam rumah tangga 

dan masyarakat luas.  

       Peran kaum wanita dalam ekonomi rumah tangga menurut responden, 

penghasilan mereka sangat membantu dalam pemenuhan hidup sehari-hari. 

Keterlibatan wanita dalam mencari nafkah akan mempengaruhi perannya dalam 

mengurus rumah tangga terutama dalam merawat/mengasuh anak. Sehingga 

para wanita yang bekerja ini membatasi dalam tingkat fertilitasnya mengingat 

sebagian dari waktu mereka digunakan untuk bekerja. 

       Keterlibatan wanita dalam dunia kerja sebagin besar mengatakan karena 

ingin menambah pendapatan keluarga. Dengan mengandalkan penghasilan 

suami saja kurang mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut 

sejauh mana sumbangan penghasilan responden terhadap ekonomi rumah 

tangga, maka sebagian besar responden 75% menjawab sangat membantu, 

25% membantu. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan ada indikasi bahwa 

mencari nafkah baik disektor formal maupun informal ternyata penghasilan 



 

mereka dirasakan begitu penting artinya bagi tambahan pendapatan rumah 

tangga, terlepas dari besar-kecilnya penghasilan yang mereka peroleh. 

       Begitu juga dengan alasan yang mereka kemukakan, mengapa ingin 

memiliki jumlah anak antara 1,2 dan 3, maka 85% responden menjawab mereka 

ingin waktu yang mereka gunakan untuk bekerja lebih banyak daripada waktu 

untuk mengurus anak-anak dengan demikian penghasilan mereka meningkat, 

15% menjawab karena selera atau ingin memiliki anak dengan jenis kelamin 

tertentu. 

       Penurunan fertilitas tentu memberikan kenyataan bahwa jumlah anak yang 

dimiliki seorang wanita semakin sedikit. Akibatnya, wanita semakin mempunyai 

banyak waktu, selain mengasuh anaknya. Terlebih bagi wanita yang sudah 

memiliki anak yang sudah beranjak dewasa. Maka banyak wanita yang 

memanfaatkan tenaga dan waktu luang yang dimiliki untuk melakukan aktivitas di 

luar tugas domestik mereka, terutama aktivitas ekonomi. 

       Perubahan status wanita mengakibatkan bertambah banyak yang bekerja di 

luar rumah, baik untuk tambahan pendapatan maupun untuk karier. Mereka ingin 

mengembangkan dirinya,ingin tingkat fertilitas yang rendah, tidak terus-menerus 

di kekang oleh urusan rumah tangga dan anak-anak. 

       Kehidupan kota menimbulkan berbagai persoalan baru, diantaranya masalah 

perumahan dan kebutuhan hidup yang senantiasa meningkat. Di dalam keadaan 

kehidupan seperti itu keluarga kecil lebih menguntungkan daripada keluarga 

besar. 

       Berdasarkan hal tersebut usaha pemberdayaan wanita perlu digalakkan, 

mengingat: keberadaan wanita dalam rumah tangga bukan sekedar pelengkap 

fungsi reproduksi saja, namun lebih dari itu banyak penelitian membuktikan 

bahwa wanita ternyata seringkali memberikan sumbangan besar bagi 



 

kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat; 

kedua, karena selama ini keterlibatan atau tingkat partisipasi kerja wanita 

umumnya masih rendah sehingga ada kesan wanita justru jadi beban 

pembangunan padahal dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja wanita 

dapat mengurangi tingkat kelahiran (fertilitasnya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan antara lain, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

secara parsial curahan jam kerja, sosio ekonomi, dan usia kawin pertama 

mempengaruhi tingkat fertilitas wanita PUS yang bekerja. 

2. Hasil penelitian serta analisis menunjukkan bahwa mereka yang bekerja 

di sektor formal cenderung menginginkan tingkat fertilitasnya terhitung 

lebih rendah dibandingkan dengan responden yang bekerja di sektor 

informal. Hal ini dikarenakan tingkat pedidikan serta kesempatan untuk 

mereka yang bekerja disektor informal dalam hal pendidikan Keluarga 

Berencana lebih tinggi jika debandingkan dengan mereka yang bekerja di 

sektor informal  

3. Peran kaum wanita serta penghasilan mereka sangat berpengaruh dalam 

ekonomi rumah tangga sangat membantu dalam mencukupi pemenuhan 

hidup sehari-hari rumah tangga. Keterlibatan wanita dalam mencari 

nafkah akan mempengaruhi perannya dalam mengurus rumah tangga 

terutama dalam merawat/mengasuh anak. Sehingga para wanita yang 

bekerja ini membatasi tingkat kelahirannya mengingat sebagian dari 

waktu mereka digunakan untuk bekerja. 

4. Sumbangan wanita dalam pembangunan adalah partisipasi wanita 

sebagai pekerja dalam berbagai bidang kehidupan. Konsekuensi dari 

partisipasi tersebut nampak dari berbagai masalah yang dihadapi. 

 



 

5.2 Saran 

       Dalam rangka mengendalikan tingkat fertilitas wanita PUS yang bekerja dan 

juga untuk melengkapi penelitian ini, maka saran dan rekomendasi yang dapat 

diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Fertilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi komposisi 

pertumbuhan jumlah penduduk, oleh karena itu sebaiknya tinggi atau 

rendahnya tingkat fertilitas ini tidak dipandang sepele. Karena nantinya 

maju atau tidaknya pembangunan manusia dalam suatu wilayah 

tergantung dari tingkat fertilitas penduduknya. 

2. Program KB merupakan salah satu sarana yang sangat membantu 

dalam usaha pengendalian tingkat fertilitas. Maka dari itu perlu usaha 

yang keras dari berbagai pihak dalam memaksimalkan progran KB agar 

program ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi kesadaran tiap-

tiap pasangan untuk ikut mensukseskan program ini. 

3. Pada dasarnya wanita pasangan usia subur yang bekerja telah dapat 

mengatur tingkat kelahiran (tingkat fertilitas) sendiri, hal ini karena status 

sosio ekonomi dan pendidikan wanita pasangan usia subur yang bekerja 

lebih tinggi sehingga mereka lebih paham akan manfaat KB dan NKKBS, 

selain itu mereka yang berpendidikan tinggi telah memiliki pengertian 

bahwa memiliki anak dengan jumlah sedikit namun bekualitas jauh lebih 

baik dan menguntungkan daripada memiliki anak dengan jumlah banyak 

namun kurang berkualitas, oleh karena itu Pemerintah Daerah 

seharusnya lebih meningkatkan perhatian pada wanita pasangan usia 

subur yang tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) dalam usaha penurunan 

tingkat fertilitas domestik, yaitu dengan cara mengutamakannya dalam 

kegiatan penyuluhan serta simulasi program KB yang diadakan setiap 

periode. 



 

4. melihat TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Jombang yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 2,7 (angka tersebut diatas rata-rata TFR Indonesia yaitu 

sebesar 1,9), maka seharusnya program pengendalian kelahiran di 

Kabupaten Jombang lebih dimaksimalkan. Hal ini dilakukan dengan 

harapan agar pembangunan manisia di Kabupaten Jombang dapat 

terlaksana lebih maksimal, karena tingkat kelahiran yang tinggi akan 

cenderung mengahambat jalannya pembangunan manusia diwilayah 

tersebut. 
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KUESIONER 

Kepada 

Yth. Ibu………. 

di 

Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri 

 

 N a m a   :   Chandra Dyah Pratiwi 

 Universitas :   Brawijaya Malang 

 Fakultas :   Ekonomi 

 Jurusan :   Ekonomi Pembangunan 

 

Bersama ini, saya mohon bantuan kepada Ibu untuk meluangkan waktu 

guna mengisi daftar pertanyaan yang saya lampirkan ini. Kesediaan Ibu mengisi 

daftar pertanyaan ini amat besar sekali dalam mengumpulkan data-data yang 

diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Fertilitas Wanita (Pus) Yang Bekerja, Dan 

Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga”. Di wilayah Kecamatan 

Jombang, Kabupaten Jombang. Sebagai syarat kelulusan dalam meraih gelar 

sarjana Strata I. Semua jawaban dan identitas Ibu akan saya jamin 

kerahasiaannya dan akan diperlakukan sama serta tidak ada jawaban yang 

dinilai Benar atau Salah. Data tersebut semata-mata untuk bahan penyusunan 

skripsi dan sama sekali tidak ada maksud atau tujuan tertentu. 

Akhirnya atas kesediaan Ibu dalam menjawab pertanyaan ini saya 

ucapkan banyak terima kasih.  

 

 

 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

 

Chandra Dyah Pratiwi 

Lampiran 1: Kuisioner Penelitian 



 

Identitas Responden 

Nama  : 

 Alamat  : 

  Usia  : 

Petunjuk pengisian :  Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang Ibu anggap 

sesuai      

                                       pada daftar pertanyaan berikut 

 

1. Tingkat pendidikan terakhir yang ibu tempuh ? 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. AKADEMI 

e. UNIVERSITAS 

2. Apakah pekerjaan ibu sekarang ? 

a. PNS 

b. Perusahaan swasta 

c. Lainnya, sebutkan…………………… 

3. Berapa jam rata-rata perhari ibu bekerja? 

    ....………..Jam 

4. Berapa penghasilan ibu per bulan ? 

a.   Rp.100.000 – Rp 500.000      

b.   Rp 600.000 – Rp 1.000.000  

c.   Rp 1.100.000 – Rp 1.500.000 

d.   Rp 1.600.000 – Rp 2.000.000 

e.   Rp 2.100.000 – Rp 2.500.000 

 



 

      5.   Pada usia berapa ibu menikah ? 

………Tahun 

6. Berapa Usia anak ibu yang pertama? 

………Tahun 

7. Berapa jumlah anak yang ibu? 

………Anak 

 Alasan ibu memiliki anak dengan jumlah tersebut ? 

 

8. Apakah ibu peserta aktif KB ? 

 

9. Apakah keluarga Ibu memiliki : (Beri tanda centang/contreng ) 

No Keterangan  Skor 

A Sepeda Motor  5 

B Pemakaian daya listrik ≤ 900 volt  4 

C Penggunaan air : PDAM  3 

D Telepon  2 

E Kompor Gas   1 

 

 

Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lampiran 2: Data Mentah (Hasil Penelitian) 
 

No. 

Tingkat Fertilitas 
Wanita PUS 

 
(Y) 

Curahan 
Jam Kerja 

 
(X1)  

Status Sosio 
Ekonomi 

 
(X2)  

Usia Kawin 
Pertama 

 
(X3)  

1 2 168 7 23 

2 3 120 7 24 

3 1 168 15 24 

4 2 168 11 25 

5 3 132 9 23 

6 3 120 10 21 

7 2 144 14 24 

8 2 168 8 25 

9 3 132 9 23 

10 1 168 15 29 

11 2 120 13 24 

12 3 96 9 19 

13 1 192 15 25 

14 2 192 8 24 

15 2 168 9 25 

16 2 192 14 26 

17 2 168 14 26 

18 2 120 12 22 

19 2 144 11 22 

20 2 120 12 19 

21 2 96 9 23 

22 2 144 8 24 

23 2 144 10 24 

24 2 168 11 24 

25 2 144 8 25 

26 1 192 15 26 

27 2 144 9 25 

28 2 144 11 25 

29 3 132 7 18 

30 2 144 8 23 

31 3 120 6 25 

32 3 120 13 26 

33 3 96 6 23 

34 2 168 9 24 

35 3 120 6 19 

36 2 144 7 24 

37 2 168 8 21 

38 4 144 8 23 



 

No. Tingkat Fertilitas 
Wanita PUS 

 
Y 

Curahan 
Jam Kerja 

 
(X1) 

Status Sosio 
Ekonomi 

 
(X2)  

Usia Kawin 
Pertama 

 
(X3)  

39 2 144 9 24 

40 1 192 15 26 

41 2 120 9 19 

42 1 168 15 26 

43 3 132 15 23 

44 1 168 12 28 

45 1 168 15 26 

46 2 192 15 25 

47 1 168 8 27 

48 3 120 12 18 

49 1 168 15 30 

50 1 144 15 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan  



 

 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Model Summaryb

.741a .548 .519 .51 2.060

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

ANOVAb

14.707 3 4.902 18.616 .000a

12.113 46 .263

26.820 49

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Coefficientsa

6.088 .678 8.978 .000

-9.89E-03 .003 -.356 -2.847 .007 .628 1.592

-7.00E-02 .027 -.290 -2.554 .014 .762 1.313

-7.59E-02 .036 -.267 -2.127 .039 .622 1.607

(Constant)

X1

X2

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 

Lampiran 3:   Hasil Print Out Regresi, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, 
dan Uji Asumsi Klasik 



 

Explore 
 

Tests of Normality

.115 50 .094 .948 50 .055Unstandardized Residual

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

 

 
Unstandardized Residual 
 

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual

Observed Value

2.01.51.0.50.0-.5-1.0-1.5

E
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Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual

Observed Value

2.01.51.0.50.0-.5-1.0
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Nonparametric Correlations 
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Sumber : BPS (2008) 
Hasil Susenas 2008 Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten/ 
Kota 

Kelompok Umur 
Jumlah 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kabupaten 

Pacitan 2,31 9,36 15,62 14,61 21,50 18,58 18,01 100,00 

Ponorogo 0,57 8,47 13,52 21,44 18,01 19,39 18,60 100,00 

Trenggalek 2,68 12,58 14,98 18,28 17,93 19,51 14,04 100,00 

Tulungagung 1,59 11,11 12,88 18,35 20,46 21,16 14,46 100,00 

Blitar 1,33 10,69 13,74 17,74 17,94 21,77 16,79 100,00 

Kediri  2,08 7,85 16,97 17,44 19,03 20,49 16,16 100,00 

Malang  2,68 11,21 17,03 18,27 16,38 17,34 17,09 100,00 

Lumajang 4,03 12,88 18,84 17,23 19,32 13,37 14,33 100,00 

Jember  5,12 12,54 19,24 17,23 18,64 14,32 12,91 100,00 

Banyuwangi  2,18 11,54 14,76 17,90 20,44 19,57 13,61 100,00 

Bondowoso  7,86 11,98 13,99 17,09 19,35 16,73 13,00 100,00 

Situbondo  3,28 13,31 17,52 18,50 20,10 15,91 11,38 100,00 

Probolinggo  6,40 14,93 14,78 16,95 17,50 16,23 13,21 100,00 

Pasuruan  3,65 10,78 17,15 19,17 20,04 17,91 11,31 100,00 

Sidoarjo  1,19 8,25 15,56 20,13 20,47 19,48 14,91 100,00 

Mojokerto  2,76 11,14 16,45 19,94 20,91 16,31 12,48 100,00 

Jombang  2,08 11,07 15,56 18,25 19,60 18,75 14,68 100,00 

Nganjuk  2,44 10,24 16,43 20,31 17,60 16,74 16,24 100,00 

Madiun  1,33 6,38 14,99 16,22 21,97 19,10 20,01 100,00 

Magetan  0,85 8,88 17,75 18,38 16,92 19,47 17,76 100,00 

Ngawi 2,40 10,33 13,29 12,92 19,72 22,29 19,05 100,00 

Bojonegoro  3,50 10,11 17,18 16,75 20,49 16,66 15,32 100,00 

Tuban  1,89 9,80 17,21 21,00 19,98 16,85 13,27 100,00 

Lamongan  1,15 9,41 15,70 18,15 17,99 17,30 20,30 100,00 

Gresik  1,14 10,09 20,54 17,13 19,09 18,89 13,12 100,00 

Bangkalan  5,33 14,01 16,67 14,00 19,50 15,41 15,08 100,00 

Sampang  7,03 14,53 17,05 16,39 18,94 14,15 11,91 100,00 

Pamekasan  5,47 13,81 20,71 16,98 14,53 15,98 12,52 100,00 

Sumenep  5,91 10,46 16,62 17,69 18,14 15,23 15,69 100,00 

Kota 

Kediri  0,65 9,07 16,20 17,50 23,33 16,84 16,42 100,00 

Blitar  0,44 9,48 20,08 17,16 20,80 16,47 15,57 100,00 

Malang  1,00 9,61 15,10 16,15 20,27 22,77 15,10 100,00 

Probolinggo  1,98 11,06 18,78 20,14 17,16 16,09 14,79 100,00 

Pasuruan  2,10 13,26 18,63 16,54 19,54 15,06 14,87 100,00 

Mojokerto  0,90 10,49 14,75 18,28 17,83 21,65 16,10 100,00 

Madiun  0,70 6,26 12,76 19,95 19,96 20,41 19,95 100,00 

Surabaya  0,81 8,86 16,92 20,83 20,71 17,61 14,27 100,00 

Batu  1,89 11,66 19,68 17,47 17,40 17,22 14,68 100,00 

Jawa Timur 2,86 10,76 16,51 18,10 19,14 17,71 14,91 100,00 

Lampiran 4: Persentase Penduduk Perempuan Jawa Timur Usia 14-49 
Tahun Berstatus Kawin Diperinci Menurut Kabupaten/Kota 
Dan Kelompok Umur Tahun 2008 

 



 

Lampiran 5:  Persentase Penduduk Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun 
Keatas yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan 
Umur Kawin Pertama Tahun 2008 

 

Kabupaten/ 
Kota 

Usia Perkawinan Pertama 
Jumlah 

≤16 17-18 19-24 25 + 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kabupaten 

Pacitan 14,61 31,87 44,11 9,41 100,00 

Ponorogo 22,58 20,89 43,45 13,08 100,00 

Trenggalek 22,34 28,20 42,56 6,90 100,00 

Tulungagung 22,27 23,87 43,01 10,86 100,00 

Blitar 19,40 25,80 46,32 8,49 100,00 

Kediri  17,05 26,87 44,13 11,95 100,00 

Malang  23,78 27,28 38,94 10,01 100,00 

Lumajang 30,30 27,78 32,14 9,78 100,00 

Jember  34,12 27,31 32,57 6,00 100,00 

Banyuwangi  26,53 28,67 37,25 7,54 100,00 

Bondowoso  42,40 27,18 25,10 5,33 100,00 

Situbondo  37,55 22,86 31,09 8,49 100,00 

Probolinggo  36,68 27,35 30,84 5,13 100,00 

Pasuruan  25,53 31,08 35,89 7,50 100,00 

Sidoarjo  9,32 20,45 56,00 14,22 100,00 

Mojokerto  20,26 25,44 44,03 10,27 100,00 

Jombang  19,67 26,27 43,37 10,69 100,00 

Nganjuk  19,04 27,70 43,58 9,68 100,00 

Madiun  22,20 24,47 42,77 10,55 100,00 

Magetan  19,85 26,70 42,62 10,82 100,00 

Ngawi 20,96 27,32 42,67 9,05 100,00 

Bojonegoro  30,79 27,46 33,92 7,84 100,00 

Tuban  26,95 27,97 38,47 6,62 100,00 

Lamongan  28,71 29,90 34,67 6,72 100,00 

Gresik  21,90 24,25 45,09 8,77 100,00 

Bangkalan  32,34 28,79 32,57 6,31 100,00 

Sampang  37,64 29,64 28,48 4,24 100,00 

Pamekasan  35,15 29,44 29,38 6,02 100,00 

Sumenep  40,92 26,22 23,99 8,87 100,00 

Kota 

Kediri  8,19 16,54 55,73 19,54 100,00 

Blitar  9,68 20,82 49,59 19,90 100,00 

Malang  13,44 20,78 46,70 19,09 100,00 

Probolinggo  21,90 20,78 43,10 14,22 100,00 

Pasuruan  16,31 21,80 47,86 13,03 100,00 

Mojokerto  9,67 17,02 56,13 17,18 100,00 

Madiun  9,15 16,40 52,90 21,54 100,00 

Surabaya  12,09 14,69 50,95 22,27 100,00 

Batu  19,53 26,41 42,62 11,45 100,00 

Jawa Timur 24,59 25,76 39,64 10,01 100,00 

Sumber : BPS (2008) 
Hasil Susenas 2008 Provinsi Jawa Timur 
 
 
 



 

Lampiran 6:  Persentase Penduduk Perempuan Jawa Timur Usia 15-49 
Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan 
Pernah/Tidak Pernah Menggunakan Alat KB Tahun 2008 

 

Kabupaten/ 
Kota 

Pernah Menggunakan 
Tidak Pernah 
Menggunakan 

Jumlah Sedang 
Menggunakan 

Tidak 
Menggunakan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Kabupaten 

Pacitan 67,67 20,25 12,08 100,00 

Ponorogo 57,56 22,15 20,29 100,00 

Trenggalek 58,41 24,16 17,42 100,00 

Tulungagung 48,14 31,94 19,93 100,00 

Blitar 56,85 26,94 16,21 100,00 

Kediri  61,93 21,09 16,97 100,00 

Malang  62,99 10,90 17,11 100,00 

Lumajang 60,06 17,72 22,22 100,00 

Jember  61,26 19,85 18,89 100,00 

Banyuwangi  61,86 21,57 16,57 100,00 

Bondowoso  61,67 19,41 18,92 100,00 

Situbondo  61,57 17,66 20,76 100,00 

Probolinggo  64,74 17,13 18,13 100,00 

Pasuruan  69,17 14,82 16,01 100,00 

Sidoarjo  64,29 17,61 18,10 100,00 

Mojokerto  70,68 13,94 15,73 100,00 

Jombang  68,41 14,49 17,10 100,00 

Nganjuk  69,47 13,07 17,47 100,00 

Madiun  63,11 19,96 16,93 100,00 

Magetan  64,26 20,09 15,65 100,00 

Ngawi 68,93 16,50 14,57 100,00 

Bojonegoro  67,16 15,10 17,74 100,00 

Tuban  68,31 15,65 16,04 100,00 

Lamongan  61,68 23,78 14,54 100,00 

Gresik  62,93 19,70 17,37 100,00 

Bangkalan  30,26 15,78 53,96 100,00 

Sampang  31,76 22,99 45,25 100,00 

Pamekasan  39,72 21,57 38,71 100,00 

Sumenep  34,35 18,23 47,41 100,00 

Kota 

Kediri  57,88 25,27 16,86 100,00 

Blitar  51,68 24,61 23,71 100,00 

Malang  58,46 18,32 23,22 100,00 

Probolinggo  61,17 19,25 19,58 100,00 

Pasuruan  61,98 19,97 18,04 100,00 

Mojokerto  60,95 16,10 22,96 100,00 

Madiun  57,78 24,13 18,09 100,00 

Surabaya  54,20 21,19 21,51 100,00 

Batu  66,17 20,38 13,45 100,00 

Jawa Timur 59,65 19,45 20,90 100,00 

Sumber : BPS (2008) 
Hasil Susenas 2008 Provinsi Jawa Timur 
 

 


