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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi yang besar di dunia. 

Kepadatan penduduk Indonesia tahun 2018 sebesar 138 jiwa per km (Badan Pusat 

Statistik, 2019). Menurut Todaro & Smith (2012: 363) ledakan penduduk menjadi 

penghambat pembangunan ekonomi termasuk di Indonesia, oleh sebab itu sangat 

penting bagi pemerintah untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Peran 

pemerintah pusat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk salah satunya 

adalah Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang memiliki visi 

Penduduk Tumbuh Seimbang. 

  Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator 

untuk menunjukkan ukuran populasi suatu negara atau bisa ditafsirkan sebagai 

jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya yaitu 15 – 

49 tahun (Badan Pusat Statistik, 2019). Gambar 1.1 menyajikan angka fertilitas 

total negara ASEAN tahun 2007 - 2017. Negara-negara ASEAN yang mencatat 

TFR terendah tahun 2017 adalah Singapura sebesar 1,16 yang artinya, bahwa 

wanita secara rata-rata mempunyai 1 – 2 anak selama masa reproduksinya. Diikuti 

oleh Thailand 1,53, Brunei 1,88, Malaysia 2,01, dan Vietnam 2,04. Negara-negara 

Asia banyak yang telah mengalami penurunan fertilitas yang tajam dalam 

beberapa dekade terakhir. Penurunan fertilitas yang tajam membuat masalah 

populasi yang menua menjadi lebih kuat, dan menyiratkan bahwa populasi usia 

kerja akan menyusut dengan cepat ketika populasi lansia membengkak (Todaro & 

Smith, 2012: 342). 

  Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tren angka 

fertilitas total yang menurun sejak tahun 2007 hingga 2017. Angka fertilitas total 

di Indonesia yang tercatat terendah pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 

sebesar 2,336, namun belum mencapai target dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN) sebesar 2,1 sehingga belum bisa dikatakan penduduk 

tumbuh seimbang. Hal ini yang mendorong menganalisis faktor yang 

mempengaruhi fertilitas menjadi sangat penting. 
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Gambar 1.1 

Angka Fertilitas Total Negara ASEAN Tahun 2007 - 2017 

 
 Sumber: World Bank (2019) 

Pemerintah dapat membuat kebijakan tertentu ketika mengetahui faktor 

yang mempengaruhi fertilitas, sehingga permasalahan tentang tingginya fertilitas 

akan semakin berkurang. Beberapa studi empiris tentang fertilitas menunjukkan 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas salah satunya adalah faktor 

ekonomi, seperti pendapatan, dimana tingginya pendapatan rumah tangga akan 

menurunkan fertilitas (Gani, 1999). Seperti penelitian (Hondroyiannis, 2004) 

peningkatan pendapatan dan pendidikan menyebabkan permintaan anak menurun.  

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi fertilitas adalah pekerjaan. 

Selama beberapa dekade terakhir, salah satu perubahan demografis yang paling 

penting adalah peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Hasil penelitian 

Norville et al., (2003) menunjukkan ketika wanita masuk dalam pasar tenaga 

kerja, mereka mulai memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan 

menunda pernikahan sehingga menurunkan tingkat fertilitas. Beberapa penelitian 

menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan antara status bekerja ibu 

dengan fertilitas. Jemna (2015) menemukan bahwa status bekerja istri hanya 

sebagai pendapatan tambahan rumah tangga bukan sebagai pendapatan utama 

rumah tangga.  
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Menurut Lai & Tey (2014) fertilitas juga dapat dipengaruhi oleh 

pendidikan orang tuanya yaitu ayah dan ibu. Wanita dengan pendidikan tinggi 

cenderung menggunakan alat kontrasepsi karena mereka memiliki lebih banyak 

informasi sehingga menekan fertilitas. Laki-laki dengan pendidikan rendah 

cenderung memiliki anak hampir dua kali lipat dari laki-laki yang berpendidikan 

tinggi. Sementara, menurut Testa (2014) ada tiga saluran yang memperkuat 

pengaruh positif antara peningkatan pendidikan dan fertilitas, yaitu (1) 

ketersediaan layanan pengasuhan anak (2) kesetaraan gender dan (3) kondisi 

ekonomi. 

Menurut Frini & Muller (2012) penggunaan kontrasepsi memiliki dampak 

negatif yang signifikan terhadap fertilitas. Temuan Ariho & Nzabona (2019) 

menyatakan sebaliknya, bahwa wanita yang meggunakan alat kontrasespsi 

memiliki fertilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekan mereka yang 

tidak menggunakan alat kontrasepsi. Penelitian Kamaruddin & Khalili (2015) 

menyatakan bahwa suku dan agama memiliki pengaruh signifikan secara statistik 

terhadap fertilitas. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Bessey (2018) 

yang menunjukkan bahwa di Taiwan tidak ada efek dari afiliasi agama pada 

fertilitas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi fertilitas yaitu antara lain pendapatan, pendidikan ibu, 

mortalitas anak, status bekerja ibu, usia kawin pertama, jenis alat kontrasepsi, 

suku, dan agama. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

faktor yang mempengaruhi fertilitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

data mikro Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 periode 2014 yang mencakup 

13 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan) di Indonesia dengan 

menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS). 

1.2 Kesenjangan Penelitian  

 Tingkat fertilitas menjadi isu prioritas untuk perencanaan pembangunan di 

negara manapun, akan tetapi faktor yang mempengaruhi fertilitas masih dalam 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA              4 

SKRIPSI            PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI...            SHAFIRA R. N. 

perdebatan. Begitu banyak peneliti yang menguji berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi fertilitas di negara maju maupun negara berkembang (Bessey, 

2018; Frini dan Muller, 2012; Hondroyiannis, 2004; Jemna, 2015; Lai & Tey, 

2014). Namun, hasil dari penelitian berbeda satu dengan yang lain terhadap teori, 

konsep, dan hipotesis yang sama. Penelitian Hondroyiannis (2004) menyatakan 

bahwa pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap fertilitas. Hal ini berbeda 

dengan teori mikroekonomi fertilitas yang menyatakan bahwa pengaruh 

pendapatan terhadap fertilitas adalah positif. Menurut Adhikari (2010) pendapatan 

berpengaruh positif terhadap fertilitas. Hal ini berbeda dengan pemikiran Gary 

Becker dan pemikiran Lewis yang menunjukkan hubungan negatif pendapatan 

dengan fertilitas. 

 Pengaruh faktor budaya dalam hal ini yang diwakilkan oleh suku dan 

agama terhadap fertilitas sering kali diabaikan oleh sebagian besar negara 

termasuk Indonesia. Sebagian besar penelitian difokuskan pada pengaruh faktor 

ekonomi dan sosial. Di Indonesia masih sangat sedikit pengujian secara spesifik 

mengenai pengaruh faktor budaya yang diwakilkan oleh suku dan agama terhadap 

fertilitas.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah 

dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

pendapatan, pendidikan ibu, mortalitas anak, status bekerja ibu, usia kawin 

pertama, jenis alat kontrasepsi, suku, dan agama terhadap fertilitas di Indonesia. 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

saling berkaitan dengan pembahasannya. Bab 1 memuat latar belakang masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian, kesenjangan penelitian, keunikan penelitian, 

tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 memuat teori-teori dan penelitian sebelumnya yang dijadikan pedoman 

dalam membahas permasalahan, serta hipotesis yang digunakan untuk mengambil 

keputusan dari hasil penelitian. Bab 3 memuat pendekatan penelitian, model 

empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, alur seleksi data, 
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serta teknik analisis. Bab 4 memuat gambaran umum objek penelitian, analisis 

model, pembuktian hipotesis, dan pembahasan. Bab 5 memuat ringkasan temuan 

penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 


