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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar rasio 
probabilita faktor tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, bekerja dan 
tidak bekerja, usia/umur perkawinan pertama, lama dalam perkawinan, lama 
pendidikan, suku/ etnis, jumlah anak yang meninggal atau mortalitas dan 
pemakaian alat kontrasepsi dapat mempengaruhi fertilitas. 

Data yang digunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di 
Provinsi Aceh, serta dilakukan pembahasan  terhadap faktor-faktor ekonomi dan sosial 
yang mempengaruhi fertilitas/ kelahiran. Variabel ekonomi dan sosial yang digunakan : 
suatu rumahtangga wanita kawin/pernah kawin mengambil keputusan mempunyai anak 
lebih dari 2 (dua) orang/menambah anak  (fertilitas) sebagai variabel tak bebas dan 
tempat tinggal, status bekerja, suku kepala rumahtangga, pemakaian alat kontrasepsi 
pada rumahtangga wanita kawin/pernah, pendapatan, umur perkawinan pertama, lama 
dalam perkawinan, lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) dan jumlah anak 
yang meninggal  (variabel  bebas) 
 Estimasi model regresi logistik dan model regresi linier berganda secara signifikan 
menunjukan hubungan variabel  tempat tinggal, status bekerja, suku kepala 
rumahtangga, pemakaian alat kontrasepsi pada rumahtangga wanita kawin/pernah, 
pendapatan, umur perkawinan pertama, lama dalam perkawinan, lama pendidikan istri 
(wanita kawin/ pernah kawin) dan jumlah anak yang meninggal  mempengaruhi 
fertilitas/ kelahiran.  

Untuk menekan angka fertilitas/kelahiran maka diperlukan tindakan nyata oleh 
pemerintah, swasta dan  unsur masyrakat dengan cara perbaikan dan pembangunan 
faktor tersebut, seperti sarana dan prasarana wilayah/tempat tinggal, menciptakan 
kesempatan bekerja, menurunkan biaya pemakaian alat kontrasepsi, pendidikan dan 
kesehatan serta pembinaan keluarga yang berkualitas. 

 
Kata kunci: Rumahtangga wanita kawin/pernah kawin, regresi logistik, regresi linear 

berganda  
 
PENDAHULUAN 

Di negara maju, jumlah penduduk yang besar disertai dengan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan di negara sedang berkembang jumlah 
penduduk yang besar  secara kuantitatif tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Ini 
mengakibatkan penduduk menjadi beban pembangunan di segala aspek baik pembangunan 
secara ekonomi dan pembangunan secara sosial.  

Suatu bangsa yang tidak mampu mengembangkan ketrampilan, ilmu pengetahuan 
bangsanya dan tidak mampu menggunakannya secara efektif dalam perekonomian nasional 
akan berdampak terhadap pembangunan yang tanpa makna (Todaro,2000: 405). Indonesia 
merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk dan laju 
pertumbuhan yang besar. Yaitu pada tahun 1971 sebesar 119.208.000 jiwa  (SP71, BPS) dan 
tahun 2025 sebesar 273.219.000 jiwa (Hasil Proyeksi BPS Indonesia tahun 2025). 

Dan laju pertumbuhan Indonesia  yaitu antara tahun 1971–1980 : 2,32 persen; pada 
tahun 1980-1990 : 1,98 persen; ditahun 1990–2000: 1,66 persen;  1,34 persen tahun 2000–
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2005; tahun 2005-2010 :1,27 persen; dan tahun 2020-2025 : 0,92 persen. Jumlah penduduk 
yang besar dengan laju pertumbuhannya yang tinggi akan menghambat usaha peningkatan 
dan pemerataan kesejateraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Menurut Menteri 
Lingkungan Hidup  tahun 1998 tingginya jumlah penduduk mengakibatkan rendahnya taraf 
kehidupan penduduk serta ketidak mampuan pemerintah menangulanginya, tingginya angka 
pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, rendahnya kualitas  kesehatan dan 
pendidikan penduduk  (BPS, 2005: 78).  

Ada tiga penyebab yang mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk yaitu,  
fertilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian)  dan Migrasi (BPS,2005). Dari ketiga faktor 
tersebut, selama ini hanya faktor fertilitas yang menjadi  permasalahan yang utama dalam hal 
kependudukan. Secara nasional pertambahan penduduk Indonesia hanya dipengaruhi oleh 
selisih antara tingkat kelahiran dengan tingkat kematian (Singarimbun dan Sofian,2005: 1). 
Untuk itu sejak tahun 1968 pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional 
(LKBN), yang dalam menjalankan tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Menteri Negara 
Kesejahteraan Rakyat, yang berfungsi untuk dapat menekan angka kelahiran melalui 
program keluarga berencana, yang merupakan bagian dari program pembangunan nasional. 
Program ini sengaja dicanangkan dengan harapan pertumbuhan penduduk akibat dari faktor 
kelahiran atau fertilitas dari tahun ketahun dapat diturunkan, (BPS,2012). 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Aceh menurut daerah perkotaan, perdesaan, keluarga  

dan jumlah penduduk per Km 2 

 

K e t e r a n g a n 
T   a   h   u   n 

1980 1990 1999 2005 2012 

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

     

Jumlah Penduduk      

   Perkotaan/ Urban 169497 233501 540040 790442 1163978 

   Perdesaan/ Rural 1838844 2377027 2875634 3057141 2867611 
      

Jumlah Keluraga      

   Perkotaan/ Urban 29973 43305 105019 132857 153610 

%  ( persen ) 7.21 8.15 15.07 16.01 17.20 

   Perdesaan/ Rural 385985 488269 591847 697211 739474 

%  ( persen ) 92.79 91.85 84.93 83.99 82.80 
 

     

Total Penduduk 2008341 2610528 3415674 3847583 4031589 
Total Keluarga 415958 531574  696866 830068 893084 
Kepadatan (Jiwa/Km2) 36 47 61 68 72 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.  

Demikian pula jumlah keluarga terdapat lebih banyak di daerah perdesaan 
dibandingkan dengan daerah perkotaan  yaitu pada tahun 1980 sebesar 7,21 persen di daerah 
perkotaan dan 92,79 persen di daerah perdesaan Provinsi Aceh. Pada tahun 2012 persentase 
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keluarga tinggal  di daerah perdesaan sebesar 82,8 persen dan di perkotaan sebesar 17,2 
persen.  
 
Perumusan Masalah 

Menurut teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas diantaranya, 
perbedaan tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan), penghasilan keluarga, pendidikan orang 
tua, umur perkawinan pertama dan  faktor-faktor sosial ekonomi yang lainnya. Akan tetapi 
faktor-faktor tersebut tidak berlaku sama untuk seluruh daerah yang berbeda geografis, 
pendapatan, etnis, dan budaya. Untuk hal tersebut penelitian ini dilakukan guna mengetahui  
faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhi atau yang menentukan fertilitas di Provinsi Aceh 
? Untuk lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut :   

Apakah faktor tempat tinggal keluarga, jumlah pendapatan keluarga, status bekerja, 
usia/umur perkawinan pertama, lama dalam perkawinan, lama pendidikan, suku/ etnis, 
jumlah anak yang meninggal atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi mempengaruhi 
terhadap keinginan memiliki anak serta jumlah anak yang diinginkan di Provinsi Aceh, dan 
seberapa besar rasio probabilita masing-masing faktor yang mempengaruhi fertilitas ? 
  
Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui seberapa besar rasio probabilita 
faktor tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, bekerja dan tidak bekerja, usia/umur 
perkawinan pertama, lama dalam perkawinan, lama pendidikan, suku/ etnis, jumlah anak 
yang meninggal atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi dapat mempengaruhi 
fertilitas? 
 
Teori dan Model Ekonomi  dan Sosial Fertilitas Keluarga 
 

Penelitian mengenai teori dan model kelahiran/ fertilitas sudah banyak dilakukan oleh 
para ahli terutama ahli bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi. Hal ini 
dikarenakan semakin kompleknya permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul akibat 
pertambahan penduduk (terutama yang disebabkan oleh faktor fertilitas/ kelahiran). 

Menurut Andriani (2011:167) banyak faktor yang mempengaruhi fertilitas keluarga, 
antaranya baik pendapatan keluarga, pendidikan kepala keluarga, pendidikan ibu, 
pendapatan,  pekerjaan kepala keluarga/ibu dan latar belakang adat dan budaya.  Ananta  
merumuskan model dari uraian sebagai berikut : 

Cd   =   a  +   b 1  P  1  + b 2  P  2 +.......,.......+  b N  P  N   
dimana : 

Cd   =  Jumlah anak dalam keluarga 
 a     =  Konstanta 
 b 1   =  Koefisien pendapatan keluarga   
P  1   =  Pendapatan keluarga      
b 2    =  Koefisien faktor 2    
P 2   =  Faktor 2   
bN   =  Koefisien faktor ke n   
PN  =  Faktor  ke n               
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 Pada sebagian negara maju memperhitungkan faktor-faktor lain dalam memiliki 
anak antaranya adalah pengaruh memiliki anak terhadap pola pembelanjaan rumah tangga, 
alokasi waktu orang tua, jumlah pendapatan yang harus dibelanjakan untuk anak-anak 
mereka dan jumlah tambahan pendapatan suatu  keluarga yang memiliki anak, jika 
dibandingkan  dengan keluarga yang tidak memiliki anak,  (Koorman,2001:126). 

 Pada negara berkembang yang masyarakatnya miskin, pendidikannya rendah, 
bekerja pada sektor tradisional serta tingkat kesehatan yang masih rendah, memandang anak 
dari sudut kepentingan sosial ekonomi. Konsep anak dipandang sebagai suatu investasi 
ekonomi yang nanti diharapkan akan dapat membantu keluarga baik dalam bentuk tenaga 
kerja cuma-cuma keluarga dan keuangan orang tua dimasa lanjut usia,  (Todaro,2000:275) 

Tingkat kematian yang relatif masih tinggi pada negara berkembang, juga 
mengakibatkan orang tua daerah tersebut menghendaki lebih banyak anak, karena mereka 
berasumsi sebagian anak akan mati.   

Sedangkan faktor budaya sebagian negara berkembang beranggapan anak  merupakan 
milik, kebanggaan bersama, sebagai lambang cinta serta status sosial. Oleh sebab itu setiap 
perkawinan  orang  daerah tersebut kecendrungannya selalu memiliki anak.   
 

METODE PENELITIAN 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data primer/data mentah. 
Data mentah tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas). Pemilihan sampel SUSENAS dilakukan beberapa tahap: 
- Ada 3 jenis kerangka sampel yang digunakan dalam SUSENAS, yaitu kerangka sampel 

pemilihan kecamatan (khusus daerah perdesaan), kerangka sampel pemilihan blok sensus, 
dan kerangka sampel pemilihan rumahtangga.  

- Untuk blok sensus yang rumahtangganya kurang dari atau sama dengan 150 rumahtangga 
(hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias Tahun 2009/ SPAN2009) dilakukan 2 tahap. 
Pertama dipilih sejumlah blok sensus dengan metode Probability Proportional to Size – 
Linear Systematic Sampling1 dengan size banyaknya rumahtangga. Kemudian pada tahap 
kedua, dari blok sensus terpilih tersebut dipilih sebanyak 16 rumahtangga secara Linear 
Systematic Sampling.  

- Untuk blok sensus yang rumahtangganya lebih dari 150 rumahtangga (hasil Sensus 
Penduduk Aceh dan Nias Tahun 2009/ SPAN2009) dilakukan 3 tahap. Pertama, dari blok 
sensus tersebut dipilih subblok sensus dengan metode Linear Systematic Sampling. 
Kedua, dipilih sejumlah blok sensus dengan metode Probability Proportional to Size – 
Linear Systematic Sampling dengan size banyaknya rumahtangga. Ketiga, dari blok 
sensus terpilih tersebut, dipilih sebanyak 16 rumahtangga secara Linear Systematic 
Sampling. 

                                                        
1 Untuk wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing dilakukan secara terpisah. Untuk daerah 
perkotaan, tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus dengan 
metode Linear Systematic Sampling. Tahap selanjutnya, dari setiap blok sensus terpilih diambil 16 
rumahtangga dengan metode yang sama. Untuk daerah perdesaan, tahap pertama, dari kerangka 
sampel kecamatan dipilih sejumlah kecamatan secara Probability Proportional to Size dengan size 
banyaknya rumahtangga dalam kecamatan. Tahap kedua, dipilih sejumlah blok sensus dari kecamatan 
terpilih dengan metode Linear Systematic Sampling, selanjutnya dari setiap blok sensus terpilih 
diambil 16 rumahtangga secara Linear Systematic Sampling (BPS, 2009:17). 
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Berdasarkan data tersebut dilakukan pengolahan dengan menggunakan program SPSS 
untuk memilah data sosial dan ekonomi yang pengaruhi fertilitas. Selanjutnya dilakukan 
pengolahan lanjutan untuk melihat faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya fertilitas. 
 
Metode Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang sederhana, melalui tabulasi silang 
antara variabel yang mempengaruhinya. Analisis ini memiliki kemampuan  menerangkan 
dan menjelaskan hubungan antar peubah. Dalam tabulasi silang ditampilkan juga distribusi 
persentase tingkat fertilitas atau kelahiran  menurut peubah-peubah penjelasnya yaitu tempat 
tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan), pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, 
usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian anak atau 
mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi. 

Gambaran umum wilayah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
fertilitas berdasarkan persentase dalam tabulasi tersebut dapat terlihat dengan jelas. Tabel-
tabel yang akan ditampilkan adalah persentase rumahtangga menurut tingkat kelahiran atau 
fertilitas terhadap faktor tempat tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan), pendapatan 
keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan 
perkawinan, angka kematian anak atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi. 

Selain tabulasi silang, statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui 
ketergantungan antara dua variabel adalah uji ketergantungan. Statistik uji yang digunakan 
adalah Pearson Chi-Square, karena variabel keduanya merupakan bilangan nominal. Uji 
ketergantungan dengan Likelihood Ratio juga digunakan dan biasa dipakai untuk variabel 
loglinear, namun dalam jumlah sampel yang besar, nilainya akan sama dengan Pearson Chi-
Square (Santoso, 2001). Hipotesis nol (H0) yang digunakan adalah tidak ada hubungan 
antara kelahiran atau fertilitas dengan variabel lain (tempat tinggal keluarga desa dan kota, 
pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam 
ikatan perkawinan, angka kematian anak atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi. 
Dengan tingkat keyakinan 95 persen (α = 5%), maka H0 diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-
sided) pada kolom (5), lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai Asymp. Sig. (2-sided) 
lebih kecil dari 0,05. 

Besarnya hubungan antara dua buah variabel secara simetris atau tanpa menentukan 
salah satunya sebagai variabel dependen dan yang lainnya sebagai variabel independen dapat 
diketahui dengan melakukan uji statistik. Diantaranya adalah dengan statistik uji Phi, 
Cramer’s V dan Contingency Coefficient (Santoso, 2001). Hipotesis nol (H0) yang 
digunakan adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel, dan hipotesis alternatifnya 
terdapat hubungan antara kedua variabel. 

 
Metode Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen, dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1 Regresi Logistik  

 Model regresi logistik digunakan untuk menganalisis data yang peubah responnya 
berskala biner (bernilai 0 dan 1). Y = 1 menyatakan kejadian yang “Ya”, yaitu rumahtangga 
ingin menambahkan anak dan Y = 0 menyatakan kejadian yang “Tidak” atau rumahtangga 
yang tidak ingin menambahkan anak. Regresi logistik yang merupakan model dengan 
menggunakan variabel tak bebas biner digunakan karena beberapa alasan: 
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(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 
 

(5) 

(6) 

1. Jika menggunakan model regresi linier, maka nilai perkiraan dapat menjadi lebih besar 
dari 1 dan kurang dari 0. Secara teori hal  ini tidak memungkinkan. 

2. Salah satu asumsi OLS (Ordinary Least Squares) adalah varian konstan untuk nilai X 
tertentu (homoscedasticity). Hal ini tidak mungkin terjadi pada kasus variabel biner, 
karena variannya adalah PQ. Varian terbesar = 0,25 (P=0,5 dan Q=0,5), jika nilainya 
bergerak maka variannya turun. Jadi varian tidak konstan. 

3. Test signifikansi  mengikuti asumsi bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal 
(Howell, 2001). 

Analisis ini digunakan untuk mengestimasi rasio kecenderungan (odds ratio) setiap 
faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap fertilitas rumahtangga di Provinsi 
Aceh. Peubah penjelas yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Untuk peubah 
kuantitatif, yaitu faktor tempat tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan), bekerja, lama 
pendidikan  , suku, dan pemakaian alat kontrasepsi dilakukan pengkatagorian sehingga 
peubah-peubah tersebut menjadi berskala nominal atau ordinal, kemudian peubah-peubah 
tersebut dibuat dalam bentuk dummy. Wuensch (2004:234). Menjelaskan tentang Bentuk 
umum persamaan regresi logistik dengan k faktor adalah: 
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dimana π( x ) adalah peluang kejadian sukses, sedangkan β1, β2, ..., βk adalah nilai 
parameter. Fungsi π( x ) merupakan fungsi nonlinier sehingga diperlukan transformasi 
logit untuk memperoleh fungsi yang linier agar dapat dilihat hubungan antara peubah 
respon dengan peubah penjelas. Transformasi logit dari π( x ) sebagai berikut: 
Misalkan 
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g(x) merupakan fungsi linier dari parameter-parameternya (Neter, 1985). 
Bentuk model peluang regresi logistik di Provinsi Aceh diformulasikan sebagai 

berikut: 
   eJamLdikLdpUppPddtKbSukuKerjaTmtxg xxxxxDDDD   9876543210   
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dimana β0 = intersep, β1,...,9 = koefisien regresi, D1,...,4 = variabel dummy dan X5,...,9 = 
variabel bebas.  
Intersep (β0) menunjukkan besarnya peluang rumahtangga yang tinggal di perkotaan 

dan perdesaan, pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, 
suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian atau mortalitas dan pemakaian alat 
kontrasepsi dengan mengacu pada tinjauan teori pada bab sebelumnya, variabel-variabel 
bebas diprediksikan mempunyai pengaruh baik positif maupun negatif. 
 
Regresi Berganda  

Sedangkan  guna mengetahui besarnya pengaruh tempat tinggal di perkotaan dan 
perdesaan, jumlah pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, 
suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian atau mortalitas dan pemakaian alat 
kontrasepsi terhadap jumlah anak yang diinginkan, dihitung dengan model regresi berganda, 
dengan peubah-peubah dan jenis data yang digunakan sebagai berikut: 
Tabel 2. Peubah – Peubah Yang Digunakan Regresi Linear Berganda  
 

Peubah Nama Peubah Jenis data Peubah 
Dummy 

(1) (2) (3) (4) 
Y Fertilitas Rasio Y 
DTmt Tempat tinggal Nominal D1 
DKerja Bekerja Nominal D2 
DSuku Suku atau Etnis Nominal D3 

DKb Pemakaian Alat Kontrasepsi Nominal D4 
XPddt Pendapatan Rasio - 
XUpp Umur Perkawinan Pertama Rasio - 
XLdp Lama dalam Perkawinan Rasio - 
XLdik Lama Pendidikan Istri Rasio - 
XJam Jumlah Anak Yang Meninggal Rasio - 

Dan rumusnya adalah  : 
Y =  b0 + b1DTmt + b2DKerja + b3DSuku + b4DKb + …+ b8XLdik + b9XJam +  e……….. (9) 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Wanita Kawin/Pernah kawin 

Setiap individu wanita kawin/pernah kawin mempunyai bermacam karakteristik, 
perbedaan karakter tersebut dapat memberikan implikasi yang berbeda terhadap 
pengambilan keputusan dalam menambah jumlah anak yang diinginkan. Dari data primer 
yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 di Provinsi Aceh mencatat 
sebanyak 11.273 individu wanita kawin/pernah kawin dengan berbagai karakteristiknya . 
1.1. Wilayah Tempat Tinggal 

Hasil penelitian memperlihatkan wanita kawin/pernah kawin banyak `terdapat di 
daerah perkotaan 72,25 persen(8.470) dan daerah perdesaan 27,75 persen (3.253). Persentase 
rumahtangga yang memiliki anak lebih dari dua orang di daerah perkotaan lebih besar 
dibandingkan daerah perdesaan yaitu 73 persen perkotaan dan 27 persen daerah perdesaan. 
Tingginya persentase perkotaan tersebut terjadi akibat tambahan jumlah anak satu orang 
yaitu 63,5 persen. Perbedaan yang nyata dalam persentase suatu rumahtangga menambahkan 
anak 11 orang dan 12 orang  hanya terdapat diperdesaan sedang di daerah perkotaan tidak 
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ada. Ini mungkin disebabkan diperdesaan tenaga anak masih sangat dibutuhkan dalam 
menolong rumahtangga. 
1.2. Status Bekerja 

Sebanyak 7.478 orang (63,78 persen) dari 11723 wanita kawin/ pernah kawin bekerja, 
sedangkan sebesar 4.245 orang (36,22 persen) tidak bekerja. Tingginya persentase wanita 
kawin/ pernah kawin bekerja kemungkinan karena wanita tersebut motifnya ingin 
mendapatkan penghasilan, guna membantu perekonomian rumahtangga seperti 
kesawah/kekebun, berdagang sektor lainnya. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan wanita 
kawin/ pernah kawin yang bekerja tidak memperoleh penghasilan jika dia bekerja sebagai 
pekerja rumahtangga, membantu suami bekerja. Partisipasi wanita kawin/ pernah kawin 
berstatus bekerja secara persentase tertinggi terdapat pada wanita yang mempunyai 
tambahan anak yang dilahirkan 13 orang di bandingkan wanita kawin/ pernah kawin tidak 
bekerja, yang tertinggi kedua terdapat pada tambahan anak 8 orang. Dari hasil penelitian 
juga didapatkan secara umum wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh status bekerja, 
persentase lebih dari 50 persen pada setiap tambahan anak yang dilahirkan.  

 
1.3. Suku atau Etnis  

Sebesar 99,79 persen kepala rumahtangga pada wanita kawin/pernah kawin pada 
sampel ini berasal bukan dari etnis Aceh, kepala rumah tangga yang berasal dari etnis Aceh 
sebesar 0.21 persen. Ini mungkin menunjukan bahwa wanita-wanita berada di Provinsi Aceh 
sangat membuka diri atas perkawinan antar etnis di Indonesia. Dari data juga menunjukan 
66,7 persen rumahtangga suku/etnis Aceh memiliki anak kurang dari dua orang dan 33,3 
persen jumlah anak lebih dari dua orang. Jika dibandingkan dengan rumahtangga yang bukan 
etnis Aceh sebanyak 53,9 persen memiliki anak lebih dari dua orang. 

 
1.4. Pemakaian Alat Kontrasepsi 

Mayoritas wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh memakai alat kontrasepsi, 
ditunjukan dengan tinggi kesadaran memakai alat kontrasepsi pada rumahtangga wanita 
kawin/pernah kawin yang menjadi salah satu cara untuk membatasi jumlah kelahiran pada 
rumahtangga di Provinsi Aceh.  Demikian halnya juga pada rumahtangga yang mempunyai 
anak kurang dari dua orang lebih banyak memakai alat kontrasepsi dibandinkan dengan pada 
wanita yang tidak memakai alat kontrasepsi. 
1.5. Pendapatan 

Dari hasil penelitian didapatkan secara persentase mayoritas rumahtangga wanita 
kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh berpendapatan kurang Rp 1.000.000,-; yaitu 98,57 
persen dan hanya 1,06 persen berpendapatan diatas Rp.1.000.000,-. Data tersebut juga 
menunjukan bahwa semakin besar pendapatan rumahtangga maka persentase wanita kawin/ 
pernah kawin semakin kecil persentase rumahtangga yang memiliki anak lebih dari dua 
orang. Rumahtangga yang memiliki anak kurang dari dua orang mempunyai pola persentase 
tak jauh berbeda dengan dengan rumahtangga yang memiliki anak lebih dari dua. 
1.6. Umur Perkawinan Pertama 

Dari hasil penelitian, umur wanita saat melakukan pekawinan pertama yang terbanyak 
di Provinsi Aceh, berkisar kurang dari 21 tahun ( 69,30 persen); dan hanya 6,84 persen 
umurnya diatas 25 tahun wanita saat melakukan pekawinan pertama. Cukup tingginya 
persentase umur perkawinan pertama wanita kurang dari usia 21 tahun, mungkin disebabkan 
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akibat masih sedikitnya kesempatan wanita untuk merebut lapangan pekerjaan dan 
melanjutkan pendidikan tinggi. 
1.7. Lama Dalam Ikatan Perkawinan 

Di Provinsi Aceh lama wanita dalam ikatan perkawinan yang terbanyak adalah lebih 
dari 20 tahun dan persentase yang terkecil masa dalam ikatan perkawinan 6 tahun sampai 
dengan 10 tahun. Jika dicermati dari tambahan jumlah anak yang lahir, wanita yang ikatan 
perkawinannya lebih lama lazimnya mempunyai anak lebih banyak. Akan tetapi pada wanita 
kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh yang ikatan perkawinan lebih dari 20 tahun, diatas 20 
persen wanita kawin/pernah kawin keinginan untuk menambahkan anak 1 sampai dengan 3 
orang. Dan kurang dari 1 persen pada wanita kawin/pernah kawin keinginan untuk 
menambahkan anak 10 sampai dengan 13 orang. 
1.8. Lama Pendidikan Istri 

Peran para wanita/ibu sangat berarti dalam pembentukan generasi, semakin tinggi 
pendidikan wanita/ibu diharapkan akan mampu membimbing dan membentuk generasi yang 
bermutu. Wanita yang kawin/pernah kawin di Provinsi Aceh mempunyai tingkat pendidikan 
yang beragam, ini tercermin dari ijazah yang dimilikinya. Dari hasil penelitian sebanyak 
31,14 persen wanita kawin/ pernah kawin tidak tamat SD/ belum memiliki ijazah, kemudian  
tamatan SD sederajat  sebanyak 29,97 persen. Sedangkan wanita kawin/pernah kawin 
tamatan pendidikan perguruan tinggi (DIV,S1,S2&S3) sebesar 2,4 persen. Dan jika 
dibandingkan pendidikan wanita kawin/pernah kawin berdasarkan jumlah tambahan anak 
setelah rumahtangga wanita kawin/pernah kawin tersebut mempunyai dua anak, sebanyak 40 
persen lebih wanita kawin/pernah kawin didapatkan pendididikannya SMP/Sederajat sampai 
perguruan tinggi ingin menambahkan anak sebanyak 1 orang, sedangkan pada wanita 
kawin/pernah kawin yang pendidikan tidak tamat SD/ belum memiliki ijazah kurang dari 25 
persen.  
1.9. Jumlah Anak Yang Meninggal 

Kecilnya persentase jumlah anak yang meninggal dalam rumahtangga wanita 
kawin/pernah kawin di Provinsi Aceh menunjukan bahwa rumahtangga wanita kawin/pernah 
kawin sadar pentingnya kesehatan dan perawatan anak dalam rumahtangga (lihat Tabel 4.1). 
Keberhasilan ini tak lepas dari upaya kerja keras pemerintah, swasta dan peran serta 
masyarakat dalam menekan angka mortalitas.  

 
2. Analisis Regresi Logistik 
2.1. Uji Signifikansi Model  

Model regresi logistik diuji menggunakan statistik uji G2 dengan H0 yang menyatakan 
tidak ada pengaruh antara peubah penjelas dengan tingkat fertilitas/kelahiran dan H1 
menyatakan minimal terdapat satu βi ≠ 0 (ada pengaruh antara peubah penjelas dengan 
tingkat fertilitas/kelahiran, dimana i = variabel penjelas). Hasil estimasi menyatakan bahwa 











1

02 ln2
L
L

G = 12385,544 > χ2
(0,05;9)= 16,919, sehingga keputusan H0 ditolak, demikian 

juga nilai p-value < α (0,00000 < 0,05), menunjukan H0 ditolak. Jadi dapat dinyatakan model 
regresi logistik tersebut dapat disimpulkan signifikan dan dapat digunakan sebagai model. 
Data sampel yang digunakan dapat menjelaskan model regresi logistik ini sebesar 75,4 
persen. Model regresi logistik fertilitas/kelahiran wanita kawin/pernah kawin di Provinsi 
Aceh Tahun 2005 dalam bentuk transformasi logit adalah: 
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g(x) = – 0,088 – 0,219DTMT + 0,244DKerja  –  1,049Dsuku  –  0,647DKB  +  0 Pddp – 0,052 Upp 
+ 0,097 Ldp + 0,038 Ldik + 1,384 Jam 

Atau dalam bentuk fungsi regresi logistiknya: 

Pdpt 0    0,647DKb   1,049Dsuku  a0,244DKerj  0,219DTmt   0,088  ( exp1
Pdpt 0    0,647DKb   1,049Dsuku  a0,244DKerj  0,219DTmt   0,088  ( exp)(




x  

Jam) 1,384 Ldik  0,038  Ldp 0,097   Upp0,052  
Jam) 1,384 Ldik  0,038  Ldp 0,097   Upp0,052  


  

Dengan nilai konstanta -0,088 dan dengan pengaruh nilai variabel yang minimum 
maka 

 
 10) * (0,052088,0exp1

10) * (0,052 - 0,088exp)(



x = 0,352516   

Artinya 35,25 persen keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin 
mempunyai anak lebih dari dua orang dengan karakteristik;1) Mereka bertempat tinggal 
diperdesaan, 2) Status mereka bekerja, 3) Kepala rumahtangga bersuku bukan Aceh, 4) 
Rumahtangga wanita kawin/pernah kawin tidak pakai kontrasepsi, 5) Umur perkawinan 
pertama 10 tahun , 6) Mempunyai lama dalam perkawinan 0 tahun, 7) Lama pendidikan istri 
(wanita kawin/ pernah kawin) 0 tahun, dan 8) tidak ada anak yang meninggal (0 orang) 

Untuk kombinasi variabel bernilai dummy maksimum (1) yaitu tempat tinggal 
diperkotaan, status tidak bekerja, suku Aceh,dan pemakaian alat kontrasepsi dan variabel-
variabel yang bernilai tidak dummy bernilai minimum (Umur perkawinan pertama 10 tahun, 
lama dalam perkawinan 0 tahun, lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 0 
tahun, dan tidak ada anak yang meninggal (0 orang) maka didapatkan nilai )(x  atau phi (x) 
nya sebesar 0,2177. Yang artinya keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin 
mempunyai anak lebih dari dua orang sebesar 21,77 persen dengan karakteristik; tempat 
tinggal di perkotaan, status tidak bekerja, suku Aceh,dan pemakaian alat kontrasepsi dan 
variabel-variabel yang bernilai tidak dummy bernilai minimum (Umur perkawinan pertama 
10 tahun, lama dalam perkawinan 0 tahun, lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah 
kawin) 0 tahun, dan tidak ada anak yang meninggal (0 orang). 

Bila dikaji lebih dalam terhadap nilai positif dan negatif koefisien regresi persamaan 
ini maka didapatkan: 

 

Pdpt 0    0,647DKb   1,049Dsuku  a0,244DKerj  0,219DTmt   0,088  ( exp1
Pdpt 0    0,647DKb   1,049Dsuku  a0,244DKerj  0,219DTmt   0,088  ( exp)(




x  

Jam) 1,384 Ldik  0,038  Ldp 0,097   Upp0,052  
Jam) 1,384 Ldik  0,038  Ldp 0,097   Upp0,052  


 = 1,00  

Jika koefisien regresi bertanda negatif (variabel tempat tinggal, suku, pemakaian alat 
kontrasepsi, dan umur perkawinan pertama) bernilai minimum dan koefisien regresi bertanda 
positif (variabel status bekerja, pendapatan, lama dalam perkawinan, lama pendidikan dan 
jumlah anak yang mati) bernilai maksimum maka nilai )(x  atau phi (x) nya sebesar 1. 
Artinya keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih 
dari dua orang sebesar 100 persen adalah rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin dengan 
karakteristik sebagai berikut: 1) Mereka bertempat tinggal di perdesaan, 2) Kepala 
rumahtangga bersuku bukan Aceh, 3) Rumahtangga wanita kawin/pernah kawin tidak pakai 
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kontrasepsi, 4) Umur perkawinan pertama 10 tahun , 5) Mempunyai lama dalam perkawinan 
76 tahun, 6) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 24 tahun, 7) Jumlah ada 
anak yang meninggal (9 orang) dan 8) Status wanita kawin/pernah kawin tidak bekerja 

Koefisien regresi bertanda negatif (variabel tempat tinggal, suku, pemakaian alat 
kontrasepsi, dan umur perkawinan pertama) bernilai maksimum dan koefisien regresi 
bertanda positif (variabel status bekerja, pendapatan, lama dalam perkawinan, lama 
pendidikan dan jumlah anak yang mati) bernilai minimum maka didapatkan nilai )(x  atau 
phi (x) nya sebesar 0,00953, yang artinya keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ 
pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang sebesar 0,95 persen dengan 
karakteristik; 1) Mereka bertempat tinggal diperkotaan, 2) Kepala rumahtangga bersuku 
Aceh, 3) Rumahtangga wanita kawin/pernah kawin pakai kontrasepsi, 4) Umur perkawinan 
pertama 70 tahun , 5) Status wanita kawin/pernah kawin bekerja, 6) Mempunyai lama dalam 
perkawinan 0 tahun, 7) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 0 tahun, dan 8) 
Jumlah ada anak yang meninggal (0 orang). 

 
2.2. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio)  

Nilai rasio kecenderungan dapat berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan 
nilai parameter (β) masing-masing variabel ini dapat dilihat dari Tabel 4.4 kolom 2 dan 
kolom 7. Kecendrungan rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih 
dari dua orang didaerah perkotaan 0,804 kali dari pada rumahtangga wanita kawin/ pernah 
kawin mempunyai anak lebih dari dua orang di daerah perdesaan. Dengan melihat variabel 
status bekerja pada wanita kawin/pernah kawin, diperoleh nilai Exp(β) = 1,276 menunjukkan 
bahwa wanita kawin/pernah kawin yang berstatus tidak bekerja mempunyai kecendrungan 
mempunyai anak lebih dari dua orang 1,276 kali lebih besar dari pada wanita kawin/pernah 
kawin yang berstatus bekerja. Kepala rumahtangga yang beretnis Aceh mempunyai 
kecendrungan mempunyai anak lebih dari dua orang lebih kecil (0,350) dari pada kepala 
rumahtangga yang bukan etnis Aceh.  
Tabel 3. Hasil Pengolahan Variabel-Variabel  Ekonomi dan Sosial Terhadap Keputusan 

Menambah Anak (Fertilitas) dengan Menggunakan Model Regresi Logistik 
 

Variabel Β S.E. Wald Df Sig. Exp(β)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tempat  tinggal -0,219 0,055 16,030 1 0,000 0,804 

2. Bekerja 0,244 0,046 28,248 1 0,000 1,276 

3. Suku -1,049 0,527 3,971 1 0,046 0,350 

4. Pemakaian Alat Kontrasepsi -0,647 0,047 190,431 1 0,000 0,524 

5. Pendapatan 0,000 0,000 170,262 1 0,000 1,000 

6. Umur Perkawinan Pertama -0,052 0,006 68,318 1 0,000 0,950 

7. Lama dalam Perkawinan 0,097 0,002 1561,259 1 0,000 1,101 

8. Lama Pendidikan Istri 0,038 0,007 33,826 1 0,000 1,039 

9. Jumlah Anak yang meninggal 1,384 0,076 332,081 1 0,000 3,991 

K  o  n  s  t  a  n  t  a -0,088 0,154 0,328 1 0,567 0,916 
Sumber: BPS, SUSENAS (diolah) 
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Pada rumahtangga wanita kawin/pernah kawin yang memakai alat kontrasepsi akan 
cendrung lebih kecil (0,524) mempunyai anak lebih dari dua orang  dari pada wanita 
kawin/pernah kawin tidak memakai. Faktor bertambah maupun berkurangnya pendapatan 
rumahtangga, kecendrungan keputusan rumahtangga wanita kawin/pernah kawin 
mempunyai anak lebih dari 2 orang adalah sama (Exp (β) = 1). Semakin tua usia/umur 
perkawinan pertama wanita kawin/pernah kawin kecendrungannya mempunyai anak lebih 
dari dua semakin kecil.  

Semakin lama tahun dalam perkawinan rumahtangga wanita kawin/pernah kawin 
kecenderungan memperoleh anak lebih dari 2 orang lebih besar daripada rumahtangga 
wanita kawin/pernah kawin yang belum lama dalam perkawinan (1,101). Lama pendidikan 
wanita kawin/pernah kawin juga berpengaruh terhadap keputusan mempunyai anak lebih 
dari 2 orang. Wanita kawin/pernah kawin lama pendidikan tidak tamat sekolah 
berkecendrungan lebih besar daripada wanita kawin/pernah kawin tamat sekolah dasar dan 
seterusnya (1,039). Pada  rumahtangga wanita kawin/pernah kawin dengan jumlah anaknya 
tidak ada yang meninggal untuk memiliki anak lebih dari 2 cendrung lebih besar daripada 
rumahtangga anaknya meninggal. 
 
2.3. Pengujian Asumsi Regresi 

Karena sampel yang yang diambil relatif banyak (6.314) Disturbance terms atau 
variabel pengganggu yang terbentuk dalam model diasumsikan memiliki distribusi normal, 
atau masih dalam kewajaran. Untuk autokorelasi, Disturbance terms atau variabel 
pengganggu yang terbentuk dalam model diasumsikan tidak mempunyai hubungan serial 
yang tinggi atau berbahaya, tingginya hubungan ini dievaluasi melalui koefesien Durbin 
Watson (DW) yang dihasilkan oleh model, bila besarnya berada diantara dU dan 4-dU 
dinyatakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Dari tabel  4.5 diketahui besarnya 
koefesien DW adalah 1,87. Pada gambar dibawah ditunjukan koefesien tersebut berada di 
daerah tidak terjadi autokorelasi atau tidak terjadi pelanggaran.  

Gambar 4.1. Hasil Evaluasi Autokorelasi  
 

 

  

 

 

 

                                                                   1.863                                   2.325  

1.675          DW=1.87           2.137 
Sedangkan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel bebas, bila diketahui 

memiliki hubungan kuat dinyatakan terjadi mulstikolinieritas. Kuatnya hubungan tersebut 
dilihat dari nilai koefesien Variance Inflation Factor (VIF), hasil pengujian menemukan nilai 
VIF masing-masing variabel bebas berkisar antara sebesar 1,001 sampai dengan 1,528, 
karena masing-masing variabel bebas VIFnya tidak lebih dari 2 maka dapat dikatakan tidak 
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terjadi pelanggaran multikolinieritas, dengan kata lain model regresi linier berganda terbebas 
dari asumsi klasik dan dapat digunakan dalam model (lampiran 3). 

Asumsi heteroskedastisitas berkaitan dengan varian variabel pengganggu, yaitu 
menguji kekonstanan varian variabel pengganggu. Evaluasi terhadap keberadaan 
heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis pada gambar scatterplot. Dari gambar tersebut 
diketahui penyebaran data tidak terpola maka dapat disimpulkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas.  
 
Kesimpulan 

Pada tahap analisis pertama (11.723 sampel) dengan mengunakan model regresi Linier 
Logistik, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu rumahtangga wanita kawin/pernah kawin 
mengambil keputusan mempunyai anak lebih dari 2 (dua) orang  didapatkan semua variabel– 
variabel bebas/ independent yaitu 1) Tempat tinggal, 2) Status bekerja, 3) Suku kepala 
rumahtangga, 4) Pemakaian alat kontrasepsi pada rumahtangga wanita kawin/pernah, 5) 
Pendapatan, 6) Umur perkawinan pertama, 7) Lama dalam perkawinan, 8) Lama pendidikan 
istri (wanita kawin/ pernah kawin) dan 9) Jumlah anak yang meninggal berpengaruh nyata  
terhadap variabel fertilitas tersebut. 

Dan ditahapan kedua dengan model Liner Regresi Berganda terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi suatu rumahtangga wanita kawin/pernah kawin menambahkan anak 
setelah 2 (dua) orang pada 6.314 sampel rumahtangga mempunyai anak lebih dari 2 (dua) 
orang , didapatkan tidak semua variabel– variabel bebas/ independent berpengaruh nyata  
terhadap variabel fertilitas tersebut. Ini ditunjukan pada analisis secara parsial/ masing-
masing variabel yang mempengaruhi fertilitas di Propinsi Aceh tahun 2005. Variabel-
variabel yang berpengaruh secara nyata adalah 1) Tempat tinggal, 2) Status bekerja, 3) 
Pendapatan, 4) Umur perkawinan pertama, 5) Lama dalam perkawinan, 6) Lama pendidikan 
istri (wanita kawin/ pernah kawin) dan 7) Jumlah anak yang meninggal, karena t hitung 
masing-masing tersebut lebih besar dari t table pada tingkat kepercayaan 95% maka 
variabel-variabel tersebut signifikan (mempunyai pengaruh nyata) terhadap fertilitas. 

Sedangkan variabel yang tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap fertilitas Provinsi 
Aceh tahun 2012 pada analisis tahap ke dua adalah 1) Suku kepala rumahtangga, dan 2) 
Pemakaian alat kontrasepsi. Ini ditunjukan  dengan t hitung variabel tersebut lebih kecil dari 
t table pada tingkat kepercayaan 95%. T hitung variabel suku sebesar 0,990 dan variabel 
pemakaian alat kontrasepsi sebesar 1,432 sedangkan t table sebesar 1,96 pada tingkat 
kepercayaan 95 persen. Dan kemampuan variabel-variabel bebas /independent tersebut 
hanya mampu menjelaskan variabel terikat/dependen (fertilitas) sebesar 36,6 persen serta 
sisanya sebesar 63,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang belum termasuk dalam 
penelitian ini. 
 
Saran 
- Pemerintah tidak henti-hentinya menyadarkan masyarakat, arti pentingnya keluarga kecil 

yang berkualitas dengan melakukan penyebaran informasi baik diperdesaan dan 
diperkotaan. 

- Pemerintah dan swasta menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, 
murah dan terjangkau serta memberikan pelatihan-pelatihan keahlian. 

- Pemerintah harus menekan biaya pemakaian alat KB semurah mungkin sehingga dapat 
dibeli oleh masyarakat di perdesaan dan di perkotaan. 

- Keharusan pemakian alat KB tidak hanya dilakukan pada wanita kawin/pernah kawin 
melainkan juga pada laki kawin atau yang mau kawin. 
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- Pemerintah dan swasta menciptakan sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, murah 
dan terjangkau bagi masyarakat di perdesaan dan di perkotaan sehingga mampu menekan 
mortilitas/ kematian anak. 

- Pemerintah menaikkan syarat minimal umur perkawinan pertama dan membatasi jumlah 
anak dengan cara membuat keputusan atau perarturan daerah.  
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