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BAB I 

PENDAHULUAN 

Fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (live birth)yaitu terlepasnya bayi dari 

rahim seorang perempuan denga nada tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, 

jantung berdenyut, dan sebagainya. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan 

dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi 

ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi (Mantra, 2000:145). Kemampuan fisiologis 

wanita untuk memberikan kelahiran atau berpartisipasi dalam reproduksi dikenal dengan 

istilah fekunditas. Tidak adanya kemampuan ini disebut infekunditas, sterilitas atau 

infertilitas fisiologis.  

Pengetahuan yang cukup dapat dipercaya mengenai proporsi dari wanita yang 

tergolong subur dan tidak subur belum tersedia. Ada petunjuk bahwa di beberapa masyarakat 

yang dapat dikatakan semua wanita kawin dan ada tekanan sosial yang kuat terhadap wanita/ 

pasangan untuk mempunyai anak, hanya sekiat satu atau dua persen saja dari mereka yang 

telah menjalani perkawinan beberapa tahun tetapi tidak mempunyai anak. Seorang wanita 

dikatakan subur jika wanita tersebut pernah melahirkan paling sedikit seorang bayi. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang ada dalam kelompok umur 15-49 

tahun. Bila berkaitan dengan fertilitas, penduduk usia 15-49 tahun ini dapat disebut dengan 

penduduk usia subur. Pada usia ini, penduduk yang berada pada kelompok umur tersebut 

berada dalam masa untuk berproduksi. Masa reproduksi adalah usia dimana 

seorangperempuan mampu untuk melahirkan (subur), yakni kurun waktu sejak mendapat 

haid pertama (menarche) dan berakhir saat berhenti haid (menopause). Sesuai dengan analisis 

fertilitas, pada umumnya umur 15-49 tahun dijadikan rujukan sebagai masa subur 

(reproduksi) seorang wanita(Adioetomo dan Samosir, 2010:74).  

Umur perkawinan pertama dapat digunakan untuk menentukan panjangnya masa 

reproduksi wanita sehingga umur perkawinan pertama ini merupakan salah satu faktor yang 

mempunyai hubungan langsung dengan tingkat fertilitas. Umur perkawinan pertama yang 

lebih muda akan memperpanjang masa reproduksinya. Sedangkan untuk orang yang umur 

perkawinannya lebih tua akan mempunyai kesempatan reproduksi yang relatif pendek. Maka 

dapat dinyatakan pula bahwa hubungan antara umur perkawinan dengan fertilitas adalah 

negatif yang artinya semakin tinggi umur perkawinan pertama seseorang, maka semakin kecil 

tingkat fertilitasnya. Semakin cepat seseorang untuk melakukan perkawinan, maka semakin 

besar pula kemungkinan untuk memiliki anak yang banyak karena usia reproduksinya 

panjang atau banyak dipakai untuk perkawinan.  

Bryant J. Keith (dalam Suandi 2010) menyatakan bahwa berdasarkan pendekatan 

teori ekonomi perilaku dan fertilitas, struktur umur berkaitan dengan umur perkawinan 

pertama. Umur kawin pertama yang relatif muda (kurang dari 35 tahun) berdampak positif 

terhadap jumlah kelahiran dan waktu yang dicurahkan untuk anak. Sebaliknya, usia kawin 

pertama relatif tua (di atas 35 tahun) berdampak negatif terhadap jumlah kelahiran dan waktu 

dengan anak. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) ialah jumlah kelahiran 

hidup oleh ibu pada golongan umur tertentu yang dicatat selama satu tahun per 1.000 

penduduk wanita pada golongan umur tertentu pada tahun yang sama (Mubarak, 2012). Di 

antara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) terdapat variasi kemampuan 

melahirkan, karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas perempuan pada tiap-tiap kelompok 

umur (age specific fertility rate) (Mantra, 2006).  

Angka fertilitas menurut golongan umur dimaksudkan untuk mengatasi angka 

kelahiran kasar karena tingkat kesuburan pada setiap golongan umur tidak sama hingga 

gambaran kelahiran menjadi lebih teliti. Perhitunganfertilitas menurut golongan 

umurbiasanya dilakukan dengan interval 5 tahun hingga bila wanita dianggap usia subur 

terletak antara umur 15-49 tahun, akan di peroleh sebanyak 7 golongan umur. Dengan 

demikian dapat di susun menjadi distribusi frekuensi pada setiap golongan umur. Dari 

distribusi frekuensi tersebut, dapat diketahui pada golongan umur berapa yang mempunyai 

tingkat kesuburan tertinggi. Hal ini penting untuk menentukan prioritas program keluarga 

berencana.   
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Pengukuran fertilitas memiliki dua macam pengukuran, yaitu pengukuran fertilitas 

tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan (vital rates) adalah 

mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu yang dihubungkan dengan jumlah penduduk 

yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Sedangkan pengukuran 

fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang 

wanita hingga mengakhiri batas usia subur. 

A. Ukuran-Ukuran Fertilitas Tahunan 

1. Tingkat Fertilitas Kasar (Crude Birth Rate) 

Tingkat fertilitas kasar adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun 

tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Dalam ukuran cbr, jumlah 

kelahiran tidak dikaitkan secara langsung dengan penduduk wanita, melainkan dengan 

penduduk secara keseluruhan. 

Cbr = bpm x k 

Dimana : 

Cbr = tingkat kelahiran kasar 

Pm = penduduk pertengahan tahun 

K = bilangan konstan yang biasanya 1.000 

B = jumlah kelahiran pada tahun tertentu 

Adapun kelemahan dalam perhitungan cbr yakni tidak memisahkan penduduk 

laki-laki dan penduduk perempuan yang masih kanak-kanak dan yang berumur 50 

tahun ke atas. Jadi angka yang dihasilkan  sangat kasar. Sedangkan  kelebihan dalam 

penggunaan ukuran cbr adalah perhitungan ini sederhana, karena hanya memerlukan 

keterangan tentang jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun. 

2. Tingkat Fertilitas Umum (General Fertility Rate)          

Tingkat fertilitas umum mengandung pengertian sebagai jumlah kelahiran 

(lahir hidup) per 1.000 wanita usia produktif (15-49 tahun) pada tahun tertentu. Pada 

tingkat fertilitas kasar masih terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran 

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tetapi pada tingkat fertilitas umum ini 

pada penyebutnya sudah tidak menggunakan jumlah penduduk pada pertengahan 

tahun lagi, tetapi jumlah penduduk wanita pertengahan tahun umur 15-49 tahun. 

Gfr = bpf (15-49) x k 

Dimana: 

Gfrtingkat =fertilitas umum 

B  =jumlah kelahiran 

Pf (15-49) =jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun 
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K  =bilangan konstanta yang bernilai 1.000 

Kelemahan dari penggunaan ukuran gfr adalah ukuran ini tidak membedakan 

kelompok umur, sehingga wanita yang berumur 40 tahun dianggap mempunyai resiko 

melahirkan yang sama besar dengan wanita yang berumur 25 tahun. Namun kelebihan 

dari penggunaan ukuran ini ialah ukuran ini cermat daripada cbr karena hanya 

memasukkan wanita yang berumur 15-49 tahun atau sebagai penduduk yang exposed 

to risk. 

3. Tingkat Fertilitas Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate) 

Diantara kelompok wanita reproduksi (15-49tahun) terdapat variasi 

kemampuan melahirkan, karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas wanita pada tiap-

tiap kelompok umur. Dengan mengetahui angka-angka ini dapat pula dilakukan 

perbandingan fertilitas antar penduduk dari daerah yang berbeda.  

Asfri = bipfi x k 

Dimana: 

Asfri =tingkat fertilitas menurut umur 

Bi =jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur i 

Pfi =jumlah wanita kelompok umur i pada pertengahan tahun  

K =angka konstanta, yaitu 1.000 

Berdasarkan dua kondisi di atas dapatlah disebutkan beberapa masalah (terkait dengan 

sdm) sebagai berikut : 

1) Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal 

penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatan ketimbang aspek intelektual. 

2) Fertilitas meningkat maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi 

akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukan korelasi negatif dengan 

tingkat kesejahteraan penduduknya. 

3) Jika asfr 20-24 terus meningkat maka akan berdampak kepada investasi sdm yang 

semakin menurun. 

Adapun kelebihan dari penggunaan ukuran asfr antara lain : 

1) Ukuran lebih cermat dari gfr karena sudah membagi penduduk yang “exposed to risk” 

ke dalam berbagai kelompok umur. 

2) Dengan asfr dimungkinkan pembuatan analisa perbedaan fertilitas (current fertility) 

menurut berbagai karakteristik wanita. 

3) Dengan asfr dimungkinkan dilakukannya studi fertilitas menurut kohor. 

4) Asfr ini merupakan dasar untuk perhitungan ukuran fertilitas dan reproduksi 

selanjutnya (tfr, grr, dan nrr). 

Adapun kelemahan dari penggunaan ukuran asfr antara lain : 
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1) Ukuran ini membutuhkan data yang terperinci yaitu banyaknya kelahiran untuk tiap 

kelompok umur sedangkan data tersebut belum tentu ada di tiap negara/daerah, 

terutama negara yang sedang berkembang. Jadi pada kenyataannya sukar sekali 

mendapatkan ukuran asfr. 

2) Tidak menunjukkan ukuran fertilitas untuk keseluruhan wanita umur 15-49 tahun. 

4. Tingkat Fertilitas Menurut Urutan Kelahiran (Birth Order Specific Fertility Rate) 

Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran sangat penting untuk mengukur 

tinggi rendahnya fertilitas suatu negara. Kemungkinan seorang istri menambah 

kelahiran tergantung pada jumlah anak yang telah dilahirkannya. Seorang istri 

mungkin menggunakan alat kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu dan 

juga umur anak yang masih hidup. 

Bofr=boipf(15-49) x k 

Dimana: 

Bosfr  =tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran 

Boi  = jumlaha kelahiran urutan ke 1 

Pf (15-49) = jumlah wanita umur 15-49 pertengahan tahun 

K  = bilangan konstan bernilai 1.000 

Total fertility rate/ tfr adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita 

sampai akhir masa reproduksinya. Rumus perhitungan tfr yaitu sebagai berikut. 

Tfr=5asfr x 

Keterangan : 

Tfr = angka fertilitas total 

Asfr = angka fertilitas menurut kelompok umur  

X = kelompok umur 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Menentukan Fertilitas 

1. STATUS BEKERJA WANITA  

Status bekerja wanita berpengaruh terhadap fertilitasnya. Hal ini terjadi karena wanita 

yang bekerja lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah dibandingkan dengan 

wanita yang tidak bekerja. Oleh karena itu, wanita yang tidak bekerja cenderung memiliki 

jumlah anak yang lebih banyak. Sebagian besar wanita kawin usia 15-49 yang belum 

memiliki anak dan tinggal di desa berstatus bekerja yaitu sebesar 63,9 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa sudah banyak wanita kawin yang berpartisipasi dalam angkatan kerja.  

Status bekerja wanita juga memiliki peran dalam menentukan keputusan penundaan 

kelahiran anak pertama. Wanita yang bekerja cenderung untuk menunda kelahiran anak 
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pertamanya
1
 Wanita yang bekerja dan memiliki jabatan tinggi lebih beranggapan bahwa 

kehadiran anak hanya akan menghambat peningkatan karier (Yanzi, 2015). Pada kondisi ini, 

wanita memiliki anggapan bahwa waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, harus 

diselingi dengan mengasuh anak. Wanita yang sudah menikah dan memiliki anak yang 

beristirahat dari pekerjaannya, kemudian memutuskan untuk kembali memasuki dunia kerja 

akan mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih rendah dari posisi sebelum menikah (Yanzi, 

2015).  

 

Namun demikian pernyataan tersebut berbeda dengan hasil olah data SDKI 2012. 

Penundaan kelahiran anak pertama lebih banyak dilakukan oleh wanita yang tidak bekerja 

yaitu sebesar 10,8 persen, sedangkan bagi wanita yang bekerja hanya sebesar 7,8 persen. Hal 

ini diduga karena diperlukan biaya untuk kualitas anak sehingga penundaan kelahiran anak 

dilakukan sampai orang tua mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan agar 

dapat membiayai kebutuhan anak. Biaya memiliki anak merupakan salah satu faktor ekonomi 

yang memengaruhi fertilitas (Becker, 1970 dalam Lembaga Demografi UI, 2007). Hasil 

penelitian lainnya menunjukkan bahwa wanita Jepang memiliki pandangan bahwa mereka 

harus merasa aman terlebih dahulu dalam hal ekonomi sebelum memutuskan untuk memiliki 

anak (Yanzi, 2015).  

Hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa status bekerja wanita tidak signifikan 

dalam memengaruhi penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan Indonesia. 

Wanita menitikberatkan anak sebagai teman dan kebutuhan emosional serta fisik dari 

pengasuhan anak (Oppong, 1983 dalam Putri, 2014). Jadi, keinginan untuk segera memiliki 

anak setelah menikah tidak terlalu berbeda jauh antara wanita yang bekerja maupun tidak 

bekerja. Hal ini menyebabkan status bekerja wanita tidak berpengaruh terhadap penundaan 

kelahiran anak pertama. 

2. AKSES MEDIA MASSA TERHADAP INFORMASI KB  

Akses terhadap media massa juga berpengaruh terhadap penundaan kelahiran anak 

pertama. Wanita yang biasanya banyak mengakses media massa cenderung memiliki jarak 

yang lebih panjang antara perkawinan dan kelahiran anak pertama dibandingkan dengan 

wanita yang jarang mengakses media massa.  

Hasil penelitian Merjaya (2006) menunjukkan bahwa, wanita yang mengakses media 

massa cenderung menunda kelahiran anak pertamanya dibandingkan dengan wanita yang 

tidak pernah mengakses media massa.  

Akses media massa terhadap informasi KB penting dalam memengaruhi masyarakat 

untuk melakukan penundaan kelahiran. Dengan mengakses media massa, wanita dapat 

memperluas pengetahuaannya mengenai KB. Berdasarkan SDKI 2012 (diolah), wanita kawin 

usia 15-49 tahun yang belum memiliki anak dan tinggal di perdesaan Indonesia yang 

mengakses media mengenai informasi KB (51 persen) hampir berimbang dengan wanita yang 

tidak mengakses media massa terhadap informasi KB (49 persen). Sementara itu, informasi 

mengenai KB paling banyak diakses melalui televisi (43,2 persen). Selanjutnya, proporsi 

penundaan kelahiran anak pertama pada wanita yang pernah mengakses media massa (9,2 

                                                             
1 Rao. K. V., & Balakrishnan, T. R. (1989). Timing of first and second birth spacing in Canada. Journal of Biosocial 
Sicence, 21, 293-300. 
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persen) lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak pernah mengakses media massa 

(8,6 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa media massa yang memuat informasi tentang 

KB memiliki peranan penting dalam memengaruhi wanita kawin usia 15-49 tahun yang 

belum memiliki anak untuk menunda kelahiran anak pertamanya.  

Setelah melakukan analisis inferensial dengan regresi logistik biner ternyata akses media 

massa terhadap informasi KB tidak signifikan dalam memengaruhi penundaan kelahiran anak 

pertama di wilayah perdesaan Indonesia. Akses media massa merupakan komunikasi satu 

arah. Model komunikasi satu arah kurang efektif karena bersifat instruktif, hanya berjalan 

satu arah dan disampaikan secara singkat
2
. Media massa hanya sebagai media yang 

menginformasikan dan membuat orang sadar akan keberadaan KB. Untuk sampai kepada 

tindakan tetap diperlukan orang-orang yang secara personal mampu mempersuasi sasarannya 
3
. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka sangat diperlukan dalam 

memengaruhi masyarakat karena terjalin komunikasi dua arah. Jadi, sesering apapun wanita 

mengakses media massa tentang informasi KB tidak berpengaruh terhadap penundaan 

kelahiran anak pertama karena belum diimbangi dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang 

menerangkan langsung tentang informasi KB. Hal ini yang menyebabkan akses media massa 

terhadap informasi KB tidak signifikan dalam memengaruhi penundaan kelahiran anak 

pertama.  

3. PENDIDIKAN SUAMI 

Pendidikan suami berpengaruh signifikan terhadap interval kelahiran anak pertama.
4
. 

Semakin tinggi pendidikan suami akan memperpendek interval kelahiran anak pertama 

sebesar tiga persen. Hal ini menunjukkan bahwa wanita cenderung tidak menunda kelahiran 

anak pertama ketika pendidikan suaminya semakin tinggi. Responden yang menikah dengan 

laki-laki yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan melahirkan 1,51 kali 

responden yang menikah dengan laki-laki yang tidak berpendidikan.  

Pendidikan suami merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keputusan 

seseorang untuk memiliki anak. Sebagian besar (64,6 persen) wanita kawin usia 15-49 tahun 

yang belum memiliki anak dan tinggal di desa memiliki suami berpendidikan SD dan SMP. 

Suami merupakan kepala keluarga yang bertugas memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Pendidikan suami berpengaruh terhadap pendapatannya. Seseorang yang memiliki 

pendidikan lebih tinggi mempunyai peluang untuk menduduki jabatan/ pekerjaan yang lebih 

tinggi dan sekaligus pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan pendapatan juga memiliki 

hubungan positif dengan fertilitas
5
. Selain itu, pendidikan suami berperan dalam menentukan 

penundaan kelahiran anak pertama yang dilakukan oleh wanita di perdesaan Indonesia. 

Persentase penundaan kelahiran anak pertama tertinggi terdapat pada wanita yang memiliki 

                                                             
2 Khairunnisa, M., Cangara, H., & Kasnawi, M. T. (2015). Hubungan antara sebaran informasi kampanye dengan 
tingkat keikutsertaan pasangan usia subur dalam program pengendalian kelahiran anak (KB) di Kelurahan 
Ujana, Kota Palu. Jurnal Komunikasi KAREBA, 4(4), 468-481. 
3 Sediyaningsih, S., Rachman, A. S., & Rusli, Y. (2013). Analisis model komunikasi pembentukan konsep keluarga 
sejahtera di Indonesia (Studi terhadap sosialisasi program BKKBN Kota Depok dan Kota Bogor). Jurnal 
Organisasi dan Manajemen, 9(2), 145-161. 
4 Rahman, M. D. M., Mustafi, M. A. A., & Azad, M. M. (2013). Analysis of the determinant’s of marriage to first 
birth interval in Bangladesh. International Journal of Management and Sustainability, 2(12), 208-219. 
5 Lembaga Demografi UI (2007). Dasar-dasar demografi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia. 



 
 

9 
 

suami yang tidak bersekolah (12,1 persen). Untuk membuktikan bahwa pendidikan suami 

berpengaruh terhadap penundaan kelahiran anak pertama dilakukan analisis inferensial 

menggunakan analisis regresi logistik biner.  

Hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa pendidikan suami tidak signifikan dalam 

memengaruhi penundaan kelahiran anak pertama. Suami mementingkan kebutuhan akan 

keturunan untuk melanjutkan garis keluarga. Anak merupakan pelengkap keluarga, jaminan 

di hari tua dan dapat membantu ekonomi keluarga
6
. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat 

penting dalam keluarga sehingga tidak ada perbedaan keinginan untuk segera memiliki anak 

setelah menikah, baik pada suami yang memiliki pendidikan tinggi maupun pendidikan 

rendah. Hal ini menyebabkan pendidikan suami tidak berpengaruh terhadap penundaan 

kelahiran anak pertama.  

 

4. PEKERJAAN SUAMI 

Pekerjaan suami berpengaruh terhadap penundaan kelahiran anak pertama. Wanita yang 

suaminya bekerja di bidang nonpertanian cenderung menunda kelahiran anak pertama 

dibandingkan dengan yang suaminya bekerja di bidang pertanian. Hal ini diperkuat oleh 

Rahman dkk. (2013) yang menyatakan bahwa peluang menjadi seorang ibu lebih tinggi 

delapan persen bagi responden yang suaminya bekerja sebagai pengusaha dibandingkan 

dengan mereka yang suaminya bekerja pada sektor pertanian. Alam (2015) juga menemukan 

bahwa responden yang suaminya bekerja di bidangsektor jasa berpeluang tujuh persen lebih 

tinggi menjadi seorang ibu dibandingkan dengan responden yang suaminya bekerja di bidang 

pertanian.  

Pekerjaan suami berhubungan dengan penentuan keputusan untuk memiliki anak. Pada 

umumnya seseorang yang bekerja akan memiliki kemampuan finansial yang lebih baik 

dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. Sebesar 97,8 persen suami dari wanita 

kawin usia 15-49 tahun yang belum memiliki anak dan tinggal di perdesaan Indonesia sudah 

memiliki pekerjaan. Wanita dengan suami yang bekerja di bidang nonpertanian memiliki 

persentase tertinggi sebesar 61,8 persen. Persentase penundaan kelahiran anak pertama 

terendah terjadi pada kelompok suami yang tidak bekerja. Wanita dengan suami yang tidak 

bekerja cenderung memilih cepat memiliki anak dengan harapan agar anaknya nanti dapat 

segera membantu kebutuhan hidupnya. Anak sering dinilai dari aspek ekonomi sebagai 

barang konsumsi yang dapat berfungsi sebagai jaminan hidup untuk hari tua 
7
 

Analisis inferensial dengan regresi logistik biner menunjukkan bahwa pekerjaan suami 

signifikan dalam memengaruhi penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan 

Indonesia.  

Nilai odds ratio dari variabel dummy pekerjaan suami di bidang pertanian sebesar 

0,542. Hal ini menunjukkan bahwa wanita dengan suami yang bekerja di bidang nonpertanian 

cenderung menunda kelahiran anak pertamanya 0,542 kali wanita dengan suami yang bekerja 

di bidang pertanian, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil regresi ini sejalan dengan 

hasil penelitian di pedesaan Bangladesh yang menunjukkan bahwa wanita yang mempunyai 

                                                             
6 Destriyani, C. (2013). Tinjauan aspek sosial ekonomi keluarga terhadap nilai anak: Studi kasus pada ibu di 
Kota Malang (Skripsi): Universitas Brawijaya. 
7 Yanzi, S. R. (2015). Pengambilan keputusan menunda memiliki anak pada pasangan yang bekerja di Bandung 
(Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
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suami petani cenderung tidak menunda kelahiran anak pertama. Hal ini terjadi karena diduga 

bahwa wanita dengan suami yang bekerja di sektor pertanian tidak memiliki jam kerja yang 

rutin sehingga jika cepat memiliki anak tidak akan menganggu pekerjaannya, malah dapat 

segera membantu mereka bekerja ketika besar nanti. Umum ditemui di masyarakat di daerah 

perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, anak diharapkan berkontribusi besar 

dalam perekonomian keluarganya, dengan cara membantu orang tua dalam pekerjaannya
8
 

5. STATUS EKONOMI  

Status ekonomi dilihat dari variabel indeks kekayaan. Dalam SDKI, indeks kekayaan 

terbagi menjadi lima bagian yaitu lowest, second, middle, fourth, dan highest. Dalam 

penelitian ini, status ekonomi dibagi kedalam tiga kategori yaitu miskin, menengah dan kaya. 

Sebagian besar wanita kawin umur 15-49 yang belum memiliki anak dan tinggal di perdesaan 

Indonesia berstatus ekonomi miskin (58,5 persen).  

Persentase wanita yang menunda kelahiran anak pertama dengan status ekonomi miskin 

yaitu sebesar 10,1 persen, menengah sebesar 7,5 persen, dan kaya sebesar 5,4 persen. 

Persentase penundaan kelahiran anak pertama terbesar terdapat pada kelompok wanita 

dengan status ekonomi miskin. Semakin rendah status ekonomi seorang wanita, maka wanita 

tersebut cenderung menunda kelahiran anak pertamanya. Hal ini terjadi karena ada pengaruh 

dari biaya untuk keperluan anak.  

Analisis inferensial digunakan untuk membuktikan apakah status ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan Indonesia. 

Setelah melakukan analisis inferensial dengan regresi logistik biner ternyata status ekonomi 

tidak signifikan dalam memengaruhi penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan 

Indonesia. Masyarakat desa masih menganggap anak sebagai aset ekonomi dan jaminan masa 

tua (Putri, 2014). Meskipun sudah kaya, pasti orang tersebut masih tetap ingin segera 

memiliki anak. Selain itu, di Indonesia masih ada sebuah anggapan bahwa „banyak anak 

banyak rejeki‟ (Destriyani, 2013).  

 

6. UMUR KAWIN PERNIKAHAN  

Wanita yang menikah muda cenderung untuk menunda kelahiran anak pertamanya. Di 

Amhara, Ethiopia, banyak terjadi pernikahan dini karena alasan budaya sehingga mereka 

cenderung untuk menunda memiliki anak pertama. Wanita yang menikah pada usia muda, 

belum siap secara psikologis dan belum dewasa secara fisik untuk memiliki anak.  

Umur perkawinan pertama seorang wanita dapat berpengaruh terhadap fertilitasnya. 

Ketika usia perkawinan pertama bertambah, fertilitas dapat menurun karena jumlah 

perempuan berisiko melahirkan anak turut berkurang. Wanita kawin usia 15-49 tahun yang 

belum memiliki anak dan tinggal di perdesaan Indonesia lebih banyak yang menikah pada 

umur 20 tahun ke atas (55,4 persen), sedangkan mereka yang menikah pada umur kurang dari 

20 tahun sebesar 44,6 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita di desa masih banyak 

yang menikah dini.  

Hasil regresi menunjukkan bahwa umur kawin pertama signifikan dalam memengaruhi 

penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan Indonesia. Nilai odds ratio dari 

                                                             
8 Putri, C. Y. Y. P. (2014). Hubungan persepsi nilai anak dengan jumlah dan jenis kelamin yang diinginkan pada 
wanita usia subur pranikah di perdesaan. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 3(1), 20-27. 
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variabel dummy umur kawin pertama sebesar 3,004. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

probabilitas wanita dengan umur kawin pertama kurang dari 20 tahun untuk menunda 

kelahiran anak pertama mencapai tiga kali lipat probabilitas wanita umur kawin 20 tahun ke 

atas untuk melakukan hal serupa, dengan asumsi variabel lain konstan.  

 

C. Studi Perbandingan fertilitas yang ada di Indonesia  

Variabel  Definisi Konsep  Definisi Oprasional  

Fertilitas (Y)  Banyaknya jumlah bayi 

yang dilahirkan dengan 

tanda tanda adanya 

kehidupan dalam suatu 

keluarga  

Banyaknya jumlah bayi 

yang dilahirkan dengan 

tanda tanda adanya 

kehidupan dalam suatu 

keluarga  

Tingkat 

Pendidikan Ibu  

(X1)  

Tingkat pendidikan 

formal berjenjang yang 

pernah diikuti 

responden, yaitu SD, 

SMP, SMA, dan 

S1,S2,S3  

Pendidikan formal 

yang dilihat dari tahun 

sukses pendidikan 

responden.  

Status 

Ketenagakerjaan 

Ibu (X2)  

Bekerja atau tidak 

bekerja di sektor publik  

Lamanya responden 

bekerja yang dihitung 

dalam satuan tahun.  

Usia Kawin 

Pertama Ibu (X3)  

Umur ibu pada saat 

melakukan perkawinan 

secara hukum dan 

biologis yang pertama 

kali.  

Umur ibu pada saat 

melakukan perkawinan 

secara hukum dan 

biologis yang pertama 

kali.  

Penggunaan Alat 

Kontrasepsi (X4)  

Pernah atau tidak 

menggunakan alat 

kontrasepsi, yaitu: (1) 

Susuk KB; (2) 

IUD/Spiral; (3) Pil KB; 

(4) Kondom, dan (5) 

Suntik.  

Responden yang 

menggunakan alat 

kontrasepsi dan 

lamanya responden 

yang menggunakan alat 

kontrasepsi sampai saat 

ini  

Tingkat 

Pendapatan 

Keluarga (X5)  

Jumlah penghasilan 

atau uang yang 

diterima dalam suatu 

keluarga dalam satu 

bulan  

Penghasilan dalam 

keluarga yang dihitung 

selama satu bulan dari 

setiap anggota keluarga 

yang sudah bekerja, 

seperti: 1) Sewa, yaitu 

penghasilan yang 

diperoleh sebagai balas 

jasa dari seseorang; 2) 

penghasilan tetap yang 

diperoleh seseorang 

dari  

bekerja sebagai 

karyawan negeri 

ataupun swasta; 3) 

penghasilan tambahan 

yang diperolah 
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keluarga dengan 

berwirausahawan; 4) 

penghasilan dari 

investasi, seperti bunga 

modal dan bunga 

tabungan;.  
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