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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Definisi dan Konsep Fertilitas 

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi nyata  

dari seorang wanita atau sekelompok wanita (menyangkut banyaknya bayi yang 

lahir hidup). Pada penelitian ini konsep fertilitas adalah kelahiran hidup (live 

birth), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-

tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya 

(Mantra, 2003:145). Tinggi rendahnya tingkat fertilitas dapat menggambarkan 

kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara (Mulyadi, 2006:18). 

Pertumbuhan penduduk tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan 

populasi di daerah atau negara tersebut. Dinh (1997:251) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan populasi merupakan isu yang sangat penting bagi pembangunan 

jangka panjang pada suatu negara, dunia secara utuh, dan negara dunia ketiga 

yang sedang berusaha untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dimana 

populasi tersebut berada. 

2.1.2. Teori Ekonomi tentang Fertilitas 

Fertilitas mempunyai kaitan erat dengan faktor ekonomi. Hal tersebut 

dikarenakan sejalan dengan pembangunan ekonomi, fertilitas lebih merupakan 

suatu proses ekonomis daripada proses biologis (Mundiharno, 1997:5). Tujuan 
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dari teori ekonomi fertilitas menurut Leibenstein dalam Mundiharno (1997:5) 

adalah: 

“untuk merumuskan suatu teori yang menjelaskan faktor-faktor yang 
menentukan jumlah kelahiran anak yang diinginkan per keluarga. 
Tentunya, besarnya juga tergantung pada berapa banyak kelahiran yang 
dapat bertahan hidup (survive). Tekanan yang utama adalah bahwa cara 
bertingkah laku itu sesuai dengan yang dikehendaki apabila orang 
melaksanakan perhitungan-perhitungan kasar mengenai jumlah kelahiran 
anak yang diinginkannya. Dan perhitungan-perhitungan yang demikian ini 
tergantung pada keseimbangan antara kepuasan atau kegunaan (utility) 
yang diperoleh dari biaya tambahan kelahiran anak, baik berupa uang 
maupun psikis”.   

Hal tersebut menjadi dasar bahwa kerangka ilmu ekonomi bisa digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap perilaku fertilitas. Pada era klasik, Malthus 

mengkaitkan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan pendapatan per kapita 

(yang dalam masyarakat agraris berupa hasil pertanian atau bahan pangan) 

kemudian pada era neo klasik, Becker mengkaitkan fertilitas dengan faktor-faktor 

yang bersifat mikroekonomi seperti pendapatan rumah tangga, status ekonomi 

rumah tangga, karakteristik istri, dan wilayah tempat tinggal rumah tangga. 

2.1.2.1. Teori Fertilitas Klasik Malthus 

“I said that population, when unchecked, increased in a geometrical ratio, 

and subsistence for man in an arithmetical ratio”(Malthus, 1798:6). Pandangan 

Malthus tersebut terdapat dalam tulisannya yang berjudul Essay on the Principle 

of Population. Malthus mengajukan sebuah teori yang menjelaskan tentang 

hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi melalui 

variabel pendapatan per kapita.  
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Todaro dkk, (2003:307) menguraikan pemikiran Malthus tersebut sebagai 
berikut.  

Malthus melukiskan kecenderungan universal bahwasanya jumlah 
populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat pada deret ukur atau 
tingkat geometrik (pelipatgandaan; 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya) 
setiap 30 atau 40 tahun. Kecuali jika hal itu diredam oleh bencana 
kelaparan. Pada waktu yang bersamaan, karena adanya proses 
pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi 
yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan 
meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmetik (1,2,3,4,5, dan 
seterusnya). Bahkan karena lahan yang dimiliki setiap anggota masyarakat 
semakin lama dan semakin sempit, maka kontribusi marjinalnya terhadap 
total produksi pangan akan semakin menurun. Oleh karena pertumbuhan 
pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi 
kecepatan pertambahan penduduk, maka pendapatan perkapita(dalam 
masyarakat agraris, pendapatan per kapita diartikan sebagai produksi 
pangan per kapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai 
sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada 
kondisi sedikit di atas tingkat subsisten (semua penghasilan hanya cukup 
untuk mengganjal perut), itu pun hanya untuk jumlah populasi tertentu. 

 

Penjelasan tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan 

pendapatan per kapita kemudian diperjelas oleh Malthus melalui pandangannya 

terhadap fertilitas. Malthus dengan beberapa justifikasi berasumsi bahwa fertilitas 

utamanya ditentukan oleh dua variabel primitif yaitu: usia pada saat menikah dan 

frekuensi hubungan suami istri selama pernikahan (Becker, 1960:209). Pandangan 

Malthus tersebut merupakan sebuah hal yang bersifat biologis yang hanya 

menempatkan kecenderungan antara dua jenis kelamin dan dorongan semisal hal 

tersebut (Leibenstein, 1974:457). Pandangan Malthus dan pernyataan dari 

Leibenstein tersebut cukup beralasan dikarenakan pada saat itu belum terdapat 

pengetahuan tentang kontrasepsi atau masih minimnya pengetahuan dan 

penggunaan alat kontrasepsi di dunia. 
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Hal tersebut kemudian juga menjadi dasar argumen Malthus bahwa 

terdapat dua faktor yang dapat membatasi fertilitas apabila fertilitas terlalu tinggi. 

Malthus dalam Becker (1981:136) menyatakan bahwa dua faktor tersebut adalah 

kesadaran moral (moral restraints) dan  kesengsaraan, musibah kelaparan, wabah 

penyakit, perang, penghilangan nyawa dan bencana alam (misery). Becker 

(1981:136) kemudian menambahkan bahwa kesadaran moral akan menjadi 

pemeriksaan utama (main check) terhadap pertumbuhan populasi yang berlebih 

apabila permintaan terhadap kelahiran mempunyai tingkat elastisitas yang tinggi, 

sementara kesengsaraan, musibah kelaparan, wabah penyakit, perang, 

penghilangan nyawa dan bencana alam (misery) akan menjadi pemeriksaan utama 

jika jumlah kelahiran tidak memiliki sensitivitas (tingkat elastisitas rendah) 

terhadap pendapatan per kapita. 

Pada perkembangannya, pandangan Malthus yang mengkaitkan 

pendapatan per kapita negara (nasional) dengan pertumbuhan populasi mendapat 

beberapa tanggapan. Todaro, dkk (2003:312) menyatakan bahwa teori fertilitas 

klasik Malthus terlalu bertumpu pada variabel ekonomi yang ternyata keliru, yaitu 

pendapatan per kapita nasional, sebagai determinan utama pertumbuhan 

penduduk. Pendekatan yang jauh lebih baik dan sahih (valid) dalam rangka 

menjawab pertanyaan tentang kependudukan dan usaha-usaha pembangunan 

mengutamakan aspek-aspek mikroekonomi seperti pengambilan keputusan di 

tingkat keluarga atau rumah tangga. Dengan kata lain, taraf hidup individual, 

bukannya taraf hidup agregat (secara nasional), perlu dikedepankan sebagai 
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determinan utama dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga mengenai 

jumlah anak yang harus atau hendak mereka inginkan. 

2.1.2.2. Teori Fertilitas Neo Klasik Becker: Teori Mikroekonomi Fertilitas 

               Rumah Tangga 

Beberapa tahun setelah alat kontrasepsi mulai digunakan banyak orang 

dan menyebar hampir ke seluruh dunia, ruang lingkup keputusan sebuah rumah 

tangga untuk menentukan ukuran rumah tangga (family size) menjadi lebih luas. 

Penentuan keputusan sebuah rumah tangga dalam menentukan ukuran rumah 

tangga kemudian menjadi perhatian para peneliti dari berbagai bidang ilmu. Tidak 

terkecuali para peneliti dalam bidang ilmu ekonomi. Salah satunya adalah  Gary 

S. Becker. Pada salah satu penelitiannya di tahun 1960 yang berjudul An 

Economic Analysis of Fertility, Becker melakukan analisis terhadap fertilitas 

rumah tangga dengan menggunakan kerangka kerja ilmu ekonomi terutama 

mikroekonomi sehingga teori fertilitas neo klasik juga dikenal dengan teori 

mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Becker (1960:209) menyatakan bahwa 

terdapat dua pertimbangan yang mendorongnya untuk melakukan analisis 

keputusan sebuah rumah tangga untuk menentukan ukuran rumah tangga (family 

size) dengan kerangka kerja ilmu ekonomi. Pertimbangan pertama dikarenakan 

pemikiran atau hasil diskusi dari Malthus dibangun di atas kerangka kerja ilmu 

ekonomi yang cukup kuat dan hal tersebut mendorong Becker untuk melakukan 

generalisasi dan pengembangan dari pemikiran Malthus. Pertimbangan kedua 

adalah dugaan bahwa variabel ekonomi lebih mampu menjelaskan keputusan   

untuk menentukan ukuran rumah tangga dengan lebih baik. 
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2.1.3. Kerangka Kerja Teori Fertilitas Neo Klasik Becker 

 Pada masyarakat yang belum atau kurang mendapat informasi dan 

pengetahuan tentang kontrasepsi, kontrol atau pembatasan jumlah kelahiran 

dilakukan melalui aborsi atau abstinence, lalu berkembang dengan penundaan 

usia menikah dan pengurangan frekuensi dalam berhubungan suami-istri (Becker, 

1960:210). Pendapat Becker tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang 

menghendaki ukuran rumah tangga yang lebih kecil akan menunda usia untuk 

menikah dan melakukan jumlah aborsi lebih banyak daripada rumah tangga lain. 

Hal tersebut menunjukkan ketidakluasan ruang lingkup keputusan rumah tangga 

dalam menentukan ukuran rumah tangga pada waktu tersebut. Pada saat yang 

bersamaan; pandangan masyarakat bahwa aborsi merupakan hal yang melanggar 

norma (tabu), kekuatan sosial masyarakat dalam menentukan usia untuk menikah, 

ketidakefisien dan tidak efektifnya pembatasan jumlah kelahiran dengan 

pengurangan frekuensi hubungan suami-istri juga turut semakin memperkecil 

ruang lingkup keputusan rumah tangga untuk menentukan ukuran rumah tangga. 

Pada beberapa puluh tahun terakhir, pertumbuhan pengetahuan dan 

penggunaan alat kontrasepsi pada masyarakat membuat ruang lingkup keputusan 

rumah tangga untuk menentukan ukuran rumah tangga yang dikehendaki menjadi 

lebih lebar. Becker memulai analisis keputusan rumah tangga dalam menentukan 

ukuran rumah tangga dengan mengasumsikan bahwa setiap rumah tangga 

memiliki kontrol-penuh (perfect control) terhadap jumlah dan jeda (space) dalam 

memiliki anak. Becker (1960:210) menjelaskan gambaran dasar kerangka kerja 
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analisis keputusan rumah tangga dalam menentukan ukuran rumah tangga dengan 

pendekatan terminologi ilmu ekonomi sebagai berikut.  

Bagi kebanyakan orangtua, anak merupakan sumber pendapatan psikis 
(psychic income) atau sumber kepuasan, dan pada terminologi para ahli 
ekonomi, anak-anak dapat digolongkan atau dapat dipertimbangkan 
sebagai barang konsumsi yang tahan lama. Anak seringkali mampu 
menghasilkan pendapatan berupa uang dan barang produksi dengan baik. 
Selain itu, baik pengeluaran ataupun pendapatan yang dihasilkan oleh 
mereka adalah tidak tetap, namun bervariasi sesuai dengan usia anak, 
sehingga hal tersebut menggolongkan anak sebagai barang konsumsi dan 
barang produksi. Hal tersebut mungkin terlihat dipaksakan, artifisial 
(dibuat-buat), dan tidak bermoral ketika mengklasifikasikan anak dengan 
mobil, rumah, dan mesin...................................................... abstraksi dari 
jenis kepuasan yang diberikan oleh seorang anak tersebut membuat anak 
memiliki kemungkinan untuk dihubungkan dengan permintaan (demand) 
anak sebagai inti dari teori ekonomi yang dikembangkan dengan lebih 
baik. 

Gambaran dasar dari Becker yang menyatakan bahwa seorang anak dapat 

“diklasifikasikan” sebagai barang konsumsi yang bertahan lama (durable goods) 

dan mendatangkan kepuasan ataupun barang produksi yang dapat menghasilkan 

barang dan jasa tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun teori fertilitas 

rumah tangga dengan menggunakan teori permintaan sebagai kerangka kerja yang 

berguna untuk menganalisis “permintaan terhadap anak” pada rumah tangga. 

2.1.3.1. Teori Fertilitas Neo Klasik Becker: Teori Permintaan Anak 

Teori permintaan anak pada kerangka kerja ilmu ekonomi yang digunakan 

Becker berdasarkan asumsi bahwa anak diperlakukan sebagai barang konsumsi 

yang dapat bertahan lama (durable goods) dan barang produksi yang secara tidak 

langsung menganggap anak memiliki karakteristik yang mirip dengan kedua jenis 

barang tersebut. Asumsi tersebut membuat anak memiliki hubungan serupa 
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dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang konsumsi yang 

tahan lama (consumer durables) dan barang produksi. Becker (1960:210) 

menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap anak 

sebagai berikut: 

1. Selera (Tastes) 

Sebagai barang konsumsi yang dapat bertahan lama, anak diasumsikan 

dapat memberikan nilai guna (utility). Nilai guna dari anak tersebut 

dibandingkan dengan barang lain melalui fungsi utilitas atau susunan 

kurva indiferensi. Bentuk dari kurva indiferensi tersebut ditentukan 

oleh preferensi relatif terhadap anak, atau selera (tastes). Selera (tastes) 

tersebut bisa ditentukan oleh agama keluarga, ras, dan usia. 

2. Kualitas Anak (Quality Of Children) 

Sebuah rumah tangga harus memutuskan tidak hanya berapa banyak 

anak yang dimiliki (family size) namun rumah tangga tersebut juga 

harus menentukan berapa besar dan banyak biaya yang harus 

dikeluarkan untuk anak-anak mereka. Becker menyebut kondisi 

mahalnya biaya  untuk anak sebagai suatu hal yang mencerminkan 

kondisi kualitas anak yang lebih tinggi (higher quality). 

3. Pendapatan (Income) 

Sejalan dengan kenaikan pendapatan maka akan terjadi kenaikan 

pengeluaran konsumsi untuk rata-rata barang, namun mungkin tidak 

untuk setiap jenis barang. Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan 

jenis-jenis barang seperti barang inferior dan barang superior untuk 
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berbagai kelas. Anak bukan termasuk barang inferior dalam kelas 

apapun, sehingga kenaikan pendapatan dalam jangka panjang akan 

meningkatkan jumlah uang (pendapatan) yang dihabiskan untuk anak. 

4. Biaya (Cost) 

Pada prinsipnya biaya (net cost) dari anak dapat dihitung. Biaya anak 

sama dengan nilai saat ini (present value) dari pengeluaran yang 

diharapkan (expected outlays) ditambah dengan nilai tambahan dari 

jasa orang tua (parent’s service), dikurangi nilai saat ini (present 

value) dari tingkat pengembalian hasil berupa uang yang diharapkan 

(expected money return) ditambah nilai yang dikaitkan dari timbal 

balik berupa jasa anak (imputed value of the child’s service). Apabila 

biaya (net cost) bernilai positif, anak dapat dianggap sebagai barang 

konsumsi yang dapat bertahan lama (durable goods) dan mempunyai 

kemungkinan untuk memenuhi asumsi bahwa mereka akan 

menghasilkan pendapatan psikis (phschic income) ataupun utilitas. 

Apabila biaya (net cost) negatif, anak akan dianggap sebagai barang 

produksi dan pendapatan berupa uang akan diterima dari mereka. 

Perubahan biaya untuk seorang anak merupakan perubahan biaya dari 

kualitas yang diberikan (given quality) atau kualitas dasar anak 

tersebut. Perubahan drastis pada pendapatan riil dan variabel lain yang 

telah memicu peningkatan pengeluaran untuk anak, sering diartikan 

sebagai kenaikan biaya dari seorang anak. Padahal, biaya untuk 

seorang anak mungkin mengalami peningkatan tetapi peningkatan 
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pengeluaran tersebut bukan berarti terjadi peningkatan kualitas anak. 

Harga dari seorang anak pada keluarga kaya dan keluarga miskin 

adalah sama meskipun keluarga kaya menghabiskan pengeluaran lebih 

besar terhadap anak mereka. Keluarga kaya secara sederhananya 

memilih kualitas anak yang lebih tinggi sebagaimana mereka memilih 

hal serupa untuk barang-barang lainnya. 

5. Penawaran (Supply) 

Anak tidak dapat dibeli atau didapatkan di sebuah pasar, tetapi seorang 

anak dilahirkan dari sebuah rumah tangga, sehingga jumlah anak 

dalam sebuah rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh harga dari 

seorang anak, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan rumah tangga 

tersebut untuk melahirkan anak.  

Lima faktor tersebut menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan atau 

penurunan biaya untuk seorang anak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

dari seorang anak.  

2.1.3.2. Teori Fertilitas Neo Klasik Becker: Model Kualitas dan Kuantitas 

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa hubungan negatif antara 

kuantitas dan kualitas sering diobservasi sebagai konsekuensi dari rendahnya 

elastisitas substitusi pada fungsi utilitas rumah tangga antara konsumsi orang tua 

(level taraf hidup) dan anak mereka (Duesenbarry dalam Becker dan Lewis, 

1973:81). Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa anak 

merupakan barang inferior apabila pendapatan sebuah rumah tangga mengalami 
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peningkatan. Pendapat tersebut disanggah oleh Becker dengan argumentasinya 

yang dikenal dengan model kualitas-kuantitas (Q-Q model atau Quality-Quantity 

model). 

Becker memulai analisis Q-Q model dengan fungsi utilitas sederhana, 

sebagai berikut: 

U = U (n,q,s),.........................................................................................(2.1) 

Dimana n merupakan banyaknya anak, q merupakan kualitas anak yang 

diasumsikan sama untuk setiap anak, dan s merupakan tingkat konsumsi dari 

semua komoditas lain (standar hidup orang tua). Becker melanjutkan dengan 

fungsi kendala sederhana (simple budget constraint): 

I = πcnq + πss,..........................................................................................(2.2) 

I merupakan pendapatan keluarga, πc merupakan indeks harga barang dan jasa 

yang dialokasikan untuk anak dan πs merupakan indeks harga dari barang dan jasa 

yang dikonsumsi orang tua. Fungsi kendala tersebut tidak linier sebab kuantitas 

dan kualitas dapat dimasukkan ke dalam fungsi tersebut secara multiplicatively 

atau ganda (Hotz, et.al.,1997:295). Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) 

tersebut, Becker menarik sebuah hubungan elastisitas sebagai berikut. 

α(εn + εq) + (1-α) εs = 1, ..........................................................................(2.3) 

Dimana α merupakan bagian pendapatan keluarga yang dialokasikan untuk anak 

dan ε’s merupakan simbol dari elastisitas pendapatan. Apabila anak merupakan 

barang normal (normal goods) maka pengeluaran total terhadap anak akan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETERMINAN FERTILITAS.... EDWIN DWI PRANATA



22 
 

meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan, sehingga elastisitas kuantitas 

dan kualitas kerena perubahan pendapatan harus bernilai positif (contoh: εn + εq > 

0), tapi elastisitas permintaan terhadap kuantitas anak karena perubahan 

pendapatan masih mungkin bisa bernilai negatif (contoh: εn < 0) apabila elastisitas 

permintaan terhadap kualitas karena perubahan pendapatan cukup besar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang ambigu 

terhadap fertilitas. Kenaikan pendapatan akan menunjukkan efek positif terhadap 

fertilitas (peningkatan kuantitas) jika efek pendapatan lebih dominan, sebaliknya 

efek susbtitusi yang dominan akan berpengaruh negatif terhadap fertilitas berupa 

penurunan kuantitas dan peningkatan kualitas (Wang & Famoye, 1997:275).  

Penelitian yang dilakukan oleh Becker menunjukkan bahwa elastisitas 

kualitas cenderung lebih besar daripada elastisitas kuantitas. Becker 

menyimpulkan bahwa pendapatan memiliki efek positif yang kecil terhadap 

fertilitas, tetapi Becker percaya bahwa korelasi negatif antara kontrol terhadap 

kelahiran dan pendapatan dapat mengubah tanda dari hubungan pendapatan dan 

fertilitas secara umum menjadi negatif (Hotz, et.al.,1997:295). Pilihan optimal 

rumah tangga dalam menentukan jumlah dan kualitas anak diilustrasikan pada 

kurva interaksi permintaan terhadap kualitas dan kuantitas anak pada Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 

Interaksi Permintaan Terhadap Kualitas dan Kuantitas Anak 

Equilibrium atau keseimbangan umum dicapai pada titik a. Pada titik 

tersebut, kurva indiferen U0 bersinggungan dengan fungsi kendala, c0 = nq = (1 – 

π ss(πc,πs,I)/πc, dimana c0 merupakan pengeluaran riil dari rumah tangga terhadap 

anak dan s(πc,πs,I) merupakan fungsi permintaan dari standar atau taraf hidup 

orang tua. Apabila elastisitas kualitas dan kuantitas sama (equal), maka rasio dari 

kualitas terhadap kuantitas serta tingkat substitusi marginal (Marginal Rate of 

Substitution)  antara kualitas dan kuantitas akan tetap konstan.  Apabila εn > εq, 

maka total efek dari kenaikan pendapatan yang meningkatkan pengeluaran total 

terhadap anak dari c0 ke c1 akan menggerakkan konsumsi optimal dari titik a ke 

titik c. 

 

d 

a U0 

U1 

b 

c 

0 

C0 = NQ 

C1= NQ 

Q = Kualitas Anak 

N = Kuantitas Anak 
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Efek tersebut merupakan efek pendapatan murni (pure income effect), 

dengan memperlakukan pn/pq adalah konstan, dari titik a ke titik b, dan  

mendorong terjadinya efek substitusi (induced substitution effect) dari titik b ke 

titik c (Hotz, et.al.,1997:297). Kenaikan pendapatan menciptakan efek 

pendapatan, yang mengindikasikan adanya keinginan untuk menambah anak lebih 

banyak, sedangkan adanya efek substitusi menyebabkan kenaikan pada 

pendapatan berimplikasi terhadap kenaikan jumlah pengeluaran untuk setiap anak 

dan mengindikasikan adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas anak 

daripada meningkatkan kuantitas anak. 

2.1.3.3. Teori Fertilitas Neo Klasik Becker: Teori Alokasi Waktu 

Teori Quality-Quantity Becker telah menjelaskan bahwa pendapatan dapat 

memiliki hubungan positif maupun negatif terhadap fertilitas meskipun 

kecenderungan hubungan negatif lebih dominan, namun terdapat hipotesis lain 

yang juga berkaitan dengan fertilitas.  Hipotesis tersebut adalah bahwa 

pendapatan yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan biaya waktu perempuan 

yang juga lebih tinggi (higher cost of female time). Hal tersebut dikarenakan 

semakin tinggi pendapatan yang diterima perempuan akan menyebabkan kenaikan 

nilai dari waktu yang dimiliki perempuan (the value of female time) pada aktivitas 

di luar pasar kerja termasuk perilaku yang berkaitan dengan fertilitas.  

Hipotesis tersebut dijelaskan dalam teori alokasi waktu yang dijelaskan 

oleh Mincer pada tahun 1963 dan Becker pada tahun 1965 yang mengembangkan 

model produksi dalam rumah tangga. Hubungan antara fertilitas dan penawaran 
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angkatan kerja perempuan kemudian menjadi fitur standar dari sebuah model 

perilaku rumah tangga. Teori alokasi waktu yang dikembangkan oleh Becker 

menggunakan asumsi bahwa rumah tangga merupakan produsen sekaligus 

konsumen. Rumah tanga tersebut akan memproduksi komoditas dengan 

mengkombinasikan input dari suatu barang dan waktu berdasarkan prinsip 

tradisional perusahaan yakni minimisasi biaya produksi (Becker, 1965:516). Salah 

satu inti dari teori alokasi waktu yang dijelaskan Becker adalah apabila terjadi 

sebuah peningkatan pada nilai waktu dari seorang perempuan (istri) dapat 

mendorong perempuan (istri) tesebut untuk memasuki pasar kerja dan 

menghabiskan waktu lebih sedikit untuk memasak, lebih memilih masakan yang 

siap masak (pre-cooked foods) dan lebih memilih menghabiskan waktu yang lebih 

sedikit untuk merawat bayi atau anak mereka dengan menggunakan jasa pengasuh 

anak dan baby-sitters (Becker, 1965:514). 

Implikasi dari teori tersebut terhadap perilaku fertilitas adalah semakin 

tinggi nilai waktu yang dimiliki seorang perempuan (higher value female time) 

yang disebabkan oleh tingginya potensi pendapatan atau tambahan pendapatan 

yang bisa didapatkan di pasar kerja akan membuat perempuan memasuki pasar 

kerja, dan mengurangi waktu mereka untuk melahirkan, mengasuh, atau 

membesarkan anak sehingga mengakibatkan angka fertilitas mengalami 

penurunan. 
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2.1.4. Determinan Fertilitas menurut Teori Fertilitas Neo Klasik Becker 

 Beberapa jenis literatur dan berbagai penelitian lintas bidang ilmu sering 

menggunakan determinan yang berbeda dalam menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku fertilitas. Pada teori fertilitas neo klasik Becker, faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku fertilitas merujuk pada empat determinan 

dasar dalam rumah tangga, yaitu pendapatan rumah tangga, status ekonomi rumah 

tangga, karakteristik individu terutama karakteristik istri (usia dan pendidikan 

istri), dan wilayah tempat tinggal rumah tangga. Empat determinan mendasar pada 

teori fertilitas neo klasik Becker dalam berbagai penelitiannya (1960, 1981) 

tersebut selanjutnya dispesifikkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wang dan 

Famoye (1997) dan Hondroyiannis (2004) yang menggunakan beberapa variabel 

berdasarkan empat determinan dasar tersebut sebagai berikut. 

2.1.4.1. Fertilitas Dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Per Kapita  

                (Proxy Pendapatan Rumah Tangga) 

Perilaku fertilitas rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan dikarenakan 

anak dapat dianggap sebagai barang konsumsi yang bertahan lama (durable 

goods) atau barang produksi (Becker, 1960:211). Pendapatan tersebut memiliki 

hubungan yang bersifat ambigu. Apabila kenaikan pendapatan membuat rumah 

tangga menambah jumlah anak yang dimiliki, hal tersebut menunjukkan adanya 

efek pendapatan yang lebih kuat. Sebaliknya jika kenaikan pada pendapatan 

membuat rumah tangga tidak menambah jumlah anak yang ingin dimiliki 
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melainkan memperbesar alokasi pengeluaran terhadap anak, hal tersebut 

menunjukkan efek substitusi lebih dominan daripada efek pendapatan.  

2.1.4.2. Fertilitas Dipengaruhi oleh Status Ekonomi Rumah Tangga 

Fertilitas dipengaruhi oleh status ekonomi rumah tangga. Hal ini 

dijelaskan oleh Becker (1960:214) bahwa meskipun harga anak adalah sama baik 

untuk rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin, namun rumah tangga 

dengan status ekonomi tidak miskin (kaya) cenderung memiliki jumlah anak yang 

lebih sedikit tetapi menghabiskan pendapatan yang lebih banyak untuk anak 

mereka. Hal tersebut dikarenakan rumah tangga dengan status ekonomi tidak 

miskin cenderung memilih kualitas anak yang lebih tinggi sebagaimana rumah 

tangga yang lebih kaya memilih barang yang juga berkualitas tinggi. Kekuatan 

tekanan sosial pada rumah tangga tidak miskin juga turut mendorong rumah 

tangga tidak miskin untuk menghabiskan pendapatan lebih banyak dengan tujuan 

meningkatkan kualitas anak, sehingga hal tersebut meningkatkan biaya anak pada 

rumah tangga tidak miskin. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa rumah tangga 

pada masyarakat dengan status ekonomi tidak miskin (kaya) lebih memiliki 

sedikit anak daripada rumah tangga miskin. 

2.1.4.3. Fertilitas Dipengaruhi oleh Jam Bekerja Istri 

Pada teori alokasi waktu, Becker menjelaskan bahwa apabila terjadi 

sebuah peningkatan pada nilai waktu dari seorang perempuan atau istri 

dikarenakan tingginya pendapatan di pasar kerja, maka hal tersebut dapat 

mendorong perempuan untuk memasuki pasar kerja dan menghabiskan waktu 
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lebih sedikit untuk memasak dan lebih memilih masakan yang siap masak (pre-

cooked foods) atau lebih memilih menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk 

merawat bayi atau anak mereka dengan menggunakan jasa pengasuh anak dan 

baby-sitters (Becker, 1965:514). Teori alokasi waktu menunjukkan hubungan 

negatif antara jam bekerja perempuan (istri) terhadap fertilitas. Becker dalam 

Wang dan Famoye (1997:275), menjelaskan bahwa perempuan atau istri yang 

bekerja mempunyai opportunity cost terhadap waktu yang lebih tinggi daripada 

perempuan atau istri yang tidak bekerja. Oleh karena itu, rumah tangga dengan 

perempuan atau istri yang bekerja atau memiliki jam kerja yang tinggi diprediksi 

memiliki jumlah anak yang lebih sedikit daripada perempuan atau istri yang tidak 

bekerja atau memiliki jam kerja yang lebih sedikit. 

2.1.4.4. Fertilitas Dipengaruhi oleh Pendidikan Istri 

Malthus dalam teori fertilitas klasik menjelaskan bahwa fertilitas 

dipengaruhi oleh usia pada saat menikah pertama (Age At Marriage). Tidak 

adanya barrier atau penghalang pada usia menikah pertama membuat individu, 

terutama pada perempuan cenderung menikah pada usia muda sehingga 

berpotensi memiliki fertilitas lebih tinggi. Penjelasan Malthus tersebut kemudian 

disempurnakan oleh teori fertilitas Becker yang memasukkan teori alokasi waktu 

yang menjelaskan bahwa nilai waktu pada perempuan dapat meningkat dan dapat 

mempengaruhi keputusan seorang perempuan dalam beberapa hal, seperti 

penentuan usia untuk menikah disebabkan perempuan tersebut lebih memilih 

untuk menempuh pendidikan yang kelak bisa digunakan untuk memasuki pasar 

kerja. Capaian pendidikan yang dicapai seorang perempuan atau seorang 
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perempuan atau istri diprediksi berhubungan secara langsung dengan opportunity 

cost terhadap nilai waktu yang dimiliki perempuan dan menghasilkan hubungan 

negatif terhadap fertilitas (Wang & Famoye, 1997:275). 

2.1.4.5. Fertilitas Dipengaruhi oleh Usia Istri 

Anak tidak dapat dibeli atau didapatkan di sebuah pasar, tetapi seorang 

anak dilahirkan dari sebuah rumah tangga (Becker,1960:216). Implikasi hal 

tersebut adalah jumlah anak dalam sebuah rumah tangga tidak hanya ditentukan 

oleh harga dari seorang anak, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan rumah 

tangga tersebut untuk melahirkan anak. Kemampuan rumah tangga untuk 

memiliki anak terbatas pada kemampuan istri untuk dapat melahirkan anak 

(Childbearing Age) yang memiliki rentang waktu antara 15 hingga 49 tahun 

(Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

2.1.4.6. Fertilitas Dipengaruhi oleh Wilayah Tempat Tinggal Rumah Tangga 

Rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah pedesaan atau pertanian 

cenderung memiliki ukuran rumah tangga (family size) lebih besar daripada rumah 

tangga yang bertempat tinggal di daerah perkotaan (Becker, 1960:229). Hal 

tersebut dikarenakan rumah tangga di pedesaan atau pertanian memiliki 

keunggulan komparatif pada biaya untuk memiliki anak sebesar keunggulan 

komparatif dalam menghasilkan bahan makanan, sehingga mendorong keluarga di 

pedesaan cenderung memiliki fertilitas lebih tinggi. Di sisi lain, keluarga di 

daerah pedesaan atau pertanian juga beranggapan  bahwa anak merupakan faktor 
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produksi yang akan meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan 

keluarga (Becker, 1981:139). 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Dinamika populasi yang selalu berubah dikarenakan perubahan angka 

fertilitas yang terus mengalami perubahan membuat isu-isu yang berkaitan dengan 

fertilitas sangat penting untuk terus dikaji secara mendalam melalui berbagai 

penelitian sebagai dasar dalam perumusan suatu kebijakan di tiap negara, baik di 

negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Salah satu penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas di negara sedang berkembang 

dilakukan oleh Dinh pada tahun 1997 di Vietnam. Pada kurun waktu 1960 hingga 

1994, Vietnam sebagai negara sedang berkembang menunjukkan tren penurunan 

angka fertilitas yang cukup tajam dari 6 kelahiran menjadi 3,1 kelahiran pada tiap 

perempuan. Penggunaan data mikro yakni Vietnam Demographic and Health 

Survey dengan kriteria sampel berupa faktor sosial ekonomi seperti pendidikan 

suami dan istri, jenis pekerjaan suami dan istri, dan adanya pendapatan tetap di 

dalam suatu rumah tangga dinilai menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

terjadinya penurunan angka fertilitas tersebut. Hasilnya, faktor-faktor sosial dan 

ekonomi tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat fertilitas di Vietnam.  

Pada tahun yang sama, penelitian serupa juga dilakukan oleh Wang dan 

Famoye (1997). Perbedaan penelitian Wang dan Famoye dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dinh terletak pada fokus penggunaan metode dan teori yang 

digunakan. Fokus Dinh terletak pada penggunaan tiga metode pengujian yang 

berbeda yakni: Ordinary Least Square (OLS), Poisson, dan Ordered Logit 
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sedangkan Wang dan Famoye merumuskan dan menggunakan model Generalized 

Poisson Regression yang merupakan pengembangan dari metode Poisson yang 

dinilai lebih tepat dan presisi untuk melakukan analisis terhadap data fertilitas 

serta untuk menguji kesesuaian perilaku fertilitas di Michigan dengan teori 

fertilitas neo klasik Becker. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Famoye 

menggunakan data fertilitas dari Michigan Panel Study of Income Dynamics 

(PSID). Hasil analisis menunjukkan terjadinya kesesuaian antara teori fertilitas 

neo klasik Becker pada data yang mereka gunakan. Detilnya, dari variabel 

independen yang terdiri atas: karakteristik istri seperti pendidikan dan status 

bekerja istri secara statistik signifikan dan memiliki hubungan negatif dengan 

jumlah anak dalam sebuah rumah tangga. Di sisi lain, variabel pendapatan juga 

turut mempengaruhi angka fertilitas dengan menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara pendidikan dengan jumlah anak dalam sebuah rumah tangga 

sehingga hal tesebut sesuai dengan quality-quantity model yang dirumuskan oleh 

Becker.  

Studi serupa kemudian juga dilakukan oleh Hondroyiannis pada tahun 

2004 di negara Yunani dengan menggunakan data mikro dari European 

Community Household Panel Survey (ECHP). Variabel yang digunakan hampir 

mirip dengan variabel yang digunakan oleh Wang dan Famoye pada tahun 1997, 

serta memiliki tujuan penelitian yang sama yakni menguji kesesuaian teori 

fertilitas neo klasik Becker. Hasilnya pun hampir sama, yaitu kenaikan jumlah 

pendapatan dalam sebuah rumah tangga mendorong rumah tangga tersebut untuk 

mempunyai anak lebih sedikit atau dengan kata lain efek substitusi dari kenaikan 
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pendapatan lebih besar daripada efek pendapatan (Substitution effect > Income 

effect). Hasil penelitian tersebut secara umum mendukung teori fertilitas neo 

klasik Becker. Penelitian agak berbeda dilakukan oleh Sadia (2013), yang 

menggunakan data fertilitas negara Bangladesh untuk menentukan metode yang 

paling baik untuk menganalisa data berupa count seperti data banyaknya anak 

lahir hidup (fertilitas). Hasil dari penelitian tersebut sama memiliki kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Famoye pada tahun 1997 yang 

menyimpulkan bahwa metode Generalized Poisson Regression merupakan 

metode yang paling baik untuk melihat pengaruh dari variabel independen yang 

menjadi determinan dalam penelitian yang menggunakan count data sebagai 

variabel dependennya. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Tujuan Metode/Pendekatan Hasil Penelitian 
A Socioeconomic Analaysis of the 
Determinants of Fertility : The Case 
of Vietnam  
 
(Huan Nguyen-Dinh (1997)) 

Mengetahui determinan 
fertilitas di Vietnam. 

1. OLS,  
2. Poisson 
3. Ordered Logit 

1.Faktor paternal maupun maternal mempengaruhi jumlah 
kelahiran.  
2. Pendidikan suami berpengaruh terhadap fertilitas melalui 
keinginan/preferensi untuk memiliki anak. 
 3. Status pekerjaan, dan pendapatan yang tetap mempunyai 
efek penting terhadap fertilitas. 

Modelling Household Fertility 
Decisions in Greece  
 
(George Hondroyiannis (2004) 

Mengetahui determinan 
fertilitas neo klasik di 
Yunani. 

Count Models, Poisson 1. Kenaikan jumlah pendapatan RT mendorong RT untuk 
mempunyai anak lebih sedikit (Substitution effect > Income 
effect)sesuai dengan Becker’s Quality-Quantity theory.  
2. jam bekerja berpengaruh negatif pada fertilitas. 
3. Usia dan kesehatan perempuan berpengaruh positif pada 
fertilitas. Hasil menunjukkan kecenderungan pada teori 
fertilitas neoklasik Becker. 

Modelling household Fertility 
decisions with generalized Poisson 
regression  
 
(Weiren Wang & Felix Famoye1997) 

Mengetahui determinan 
fertilitas neo klasik di 
Michigan, USA dengan 
Generalized Poisson 
Regression. 

Poisson dan Generalized 
Poisson Regression 

1. Generalized Poisson Regression lebih baik dalam 
penelitian ini daripada regresi Poisson biasa. 2. Semua 
variabel signifikan mempengaruhi fertilitas dan mendukung 
teori fertilitas neo klasik Becker.  

Performance of GeneralizedPoisson 
Regression and Negative Binomial 
Regression Model in case of Over-
Dispersion Count Data 
 
(Sadia, Farhana 2013) 

 Generalized Poisson 
Regression dan Negative 
Binomial Regression 

Metode Generalized Poisson Regression lebih baik 
dibanding Negative Binomial Regression dalam 
menganalisis data tipe count. 

Sumber : berbagai sumber (diolah)
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2.3. Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, teori, dan penelitian terdahulu, maka 

dapat dirumuskan dua hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama adalah variabel ekonomi yakni pengeluaran konsumsi per 

kapita rumah tangga (Per Capita Consumption Expenditure/PCE) dan status 

ekonomi rumah tangga signifikan mempengaruhi banyaknya anak lahir hidup 

(fertilitas) dalam rumah tangga di provinsi Kawasan Timur Indonesia. 

2. Hipotesis kedua adalah variabel karakteristik istri dan rumah tangga yakni jam 

bekerja istri, pendidikan istri, usia istri, dan wilayah tempat tinggal rumah 

tangga signifikan mempengaruhi banyaknya anak lahir hidup (fertilitas) dalam 

rumah tangga di provinsi Kawasan Timur Indonesia. 

2.3.2. Model Analisis 

Penelitian ini menggunakan model Poisson yang dimodifikasi dan digunakan 

oleh Wang dan Famoye (1997: 277) dan Hondroyiannis (2004:478) untuk mengetahui 

determinan apa saja yang dapat mempengaruhi banyaknya anak dalam rumah tangga 

berdasarkan toeri fertilitas neo klasik Becker. Model ini digunakan untuk menganalisis 

pengaruh pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga, status ekonomi rumah tangga, 

jam bekerja istri, pendidikan istri, usia istri, dan wilayah tempat tinggal rumah tangga 

terhadap banyaknya anak dalam rumah tangga dengan regresi Generalized Poisson 

Regression untuk mengetahui pengaruh dari tiap variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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1. Model Determinan Fertilitas Neo Klasik Becker 

FERTi = e β0+ β 1PCE + β 2ECOStatus+ β 3HOURSwife + β 4EDUwife + β 5AGEwife + β 6RESIDENCE + Ei...(2.1) 

Keterangan: 

FERTti  : Banyaknya anak lahir hidup dalam rumah tangga (jiwa) 

PCEi   : Pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga (Rupiah) 

ECOStatusi : Status ekonomi rumah tangga, apabila pengeluaran konsumsi per 

             kapita rumah tangga di atas garis kemiskinan, maka rumah   

             tangga tersebut termasuk rumah tangga tidak miskin. Sebaliknya    

             jika pengeluaran konsumsi rumah tangga dibawah garis 

             kemiskinan, maka rumah tangga tersebut termasuk dalam rumah 

            tangga miskin dengan nilai sebagai berikut  

            (dummy : 1 = tidak miskin, 0 = miskin) 

HOURSwifei : Jam bekerja istri selama satu minggu 

EDUwifei : Pendidikan istri (lama sekolah) dalam satuan tahun 

AGEwifei : Usia istri 

RESIDENCEi : Wilayah tempat tinggal rumah tangga.  

                                     (dummy: 1 = tinggal di kota, 0 = tinggal di desa) 
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2.4. Kerangka Berfikir 

 Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi konsep fertilitas sesuai dengan 

teori dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai negara di dunia. 

Salah satunya adalah teori fertilitas neo klasik Becker (1960) yang dijadikan landasan 

oleh Wang dan Famoye (1997) dan Hondroyiannis (2004). Identifikasi dilakukan untuk 

mengetahui determinan apa saja yang mempengaruhi fertilitas. Variabel dari sisi 

ekonomi yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga (Per 

Capita Consumption  Expenditure/PCE) dan status ekonomi rumah tangga. Variabel 

karakteristik istri yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lama jam bekerja 

istri, pendidikan istri, dan usia istri, sedangkan variabel karakteristik rumah tangga yang 

digunakan adalah wilayah tempat tinggal rumah tangga tersebut.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel ekonomi yakni pengeluaran konsumsi 

per kapita rumah tangga (sebagai proxy dari pendapatan rumah tangga) dan status 

ekonomi dari rumah tangga merupakan determinan yang signifikan dalam 

mempengaruhi fertilitas rumah tangga sesuai teori fertilitas neo klasik Becker. Di sisi 

lain perbedaan karakteristik istri dan rumah tangga membuat indikator dari kedua jenis 

variabel tersebut turut dimasukkan dan dianalisis dalam model berdasarkan teori 

fertilitas neo klasik Becker sehingga penelitian ini hanya menggunakan satu model 

dengan melakukan estimasi terhadap variabel-variabel tersebut melalui analisis 

Generalized Poisson Regression. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi banyaknya anak (fertilitas) dalam rumah tangga dan 

melihat pengaruh kesemua variabel tesebut baik secara parsial maupun simultan. Secara 

garis besar, alur berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini. 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

LATAR BELAKANG 

Penurunan angka fertilitas di KTI 
lebih lambat dibandingkan dengan 
pulau-pulau besar lain di Indonesia 

PENELITIAN SEBELUMNYA 

1. Wang dan Famoye (1997) 
2.  G. Hondroyiannis (2004) 

TUJUAN  
mengetahui pengaruh variabel ekonomi: PCE dan status ekonomi serta variabel karakteristik 

istri dan rumah tangga: jam bekerja istri, pendidikan istri, usia istri, dan wilayah tempat 
tinggal rumah tangga terhadap fertilitas di provinsi Kawasan Timur Indonesia. 

DETERMINAN FERTILITAS: STUDI KASUS RUMAH TANGGA DI PROVINSI 

KAWASAN TIMUR INDONESIA 

TEKNIK ANALISIS 

Generalized Poisson Regression 

Regresi Simultan 

Likelihood Ratio 

Regresi Parsial 

Wald test  

MODEL ANALISIS 

FERTi = e β0+ β 1PCE + β 2ECOStatus+ β 3HOURSwife + β 4EDUwife + β 5AGEwife + β 6RESIDENCE + Ei 

Signifikan secara Statistik 

1. variabel independen 
mempengaruhi 
-secara parsial  
-secara simultan 

Tidak Signifikan secara Statistik 

2. variabel independen 
mempengaruhi 
-secara parsial 
-secara simultan 
 

 
Kesesuaian dengan teori yang diuji dan 

rekomendasi kebijakan 

TEORI 
Teori : Fertilitas Klasik Malthus 

Teori Fertilitas Neo Klasik Becker 
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