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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk di dunia saat ini sudah mencapai tujuh miliar dan 

diperkirakan akan melonjak menjadi sembilan miliar pada tahun 2035. Lebih 

dari tiga perempat penduduk dunia bertempat tinggal di negara-negara sedang 

berkembang, salah satunya adalah  Indonesia dengan jumlah penduduknya 

lebih dari 237 juta jiwa di tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 

sebesar 1,3% pertahun. Dapat dikatakan bahwa di Indonesia setiap lima menit 

terlahir seorang bayi (Sri Yuniarti, 2013). 

Jumlah penduduk yang banyak di satu sisi memang menguntungkan bagi 

Indonesia, yaitu tersedianya tenaga kerja yang berlimpah, tetapi dampak 

perekonomian akan menjadi lemah, ini dikarenakan jumlah angkatan kerja 

tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan 

pengangguran. Hal ini yang membuat perekonomian masyarakat Indonesia 

menjadi lemah dan secara tidak langsung menjadi salah satu faktor sulitnya 

mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi 

dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.  
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Masalah utama yang dihadapi oleh negara Indonesia tidak hanya masalah 

ekonomi yang kini telah terbelenggu dalam tatanan lingkungan ekonomi dunia 

yang cenderung merugikan, tetapi juga mengalami permasalahan pertumbuhan 

penduduk yang sangat cepat. Secara bersamaan dalam dua dasawarsa terakhir 

ini, telah terjadi perubahan ciri-ciri demografis, antara lain yaitu perubahan 

struktur atau komposisi penduduk. Dalam bidang kependudukan, Indonesia 

memiliki jumlah penduduk yang besar dan distribusinya tidak merata. Hal itu 

bersamaan dengan masalah yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas yang 

relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi ekonomi 

yang diperparah dengan kenyataan bahwa kualitas penduduknya juga masih 

rendah sehingga lebih diposisikan sebagai beban daripada modal 

pembangunan.  

Logika seperti itu secara makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk 

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Secara mikro hal itu juga 

digunakan untuk memberikan justifikasi mengenai pentingnya suatu keluarga 

melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak (Munir, 1986). Oleh sebab itu, 

negara Indonesia mengupayakan penurunan fertilitas karena pada umumnya 

pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dianggap sebagai faktor 

penghambat dari pembangunan. 

Menurut Setiawan (dalam Endru Setia Adi 2013), sejarah mengenai upaya 

pengendalian penduduk melalui usaha penurunan fertilitas di Indonesia diawali 

dengan turut sertanya pemerintah menandatangani Deklarasi PBB tentang 

Kependudukan (United Nation Declaration On Population) yang diikuti 

dengan berdirinya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 
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1970. Menurut Sugiri (dalam Sri Yuniarti 2013), Indonesia harus memiliki 

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang meliputi fertilitas, 

mortalitas, dan mobilitas penduduk. Kondisi yang diinginkan adalah penduduk 

tumbuh seimbang sebagai prasyarat tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan, 

dimana tingkat fertilitas dan mortalitas semakin menurun serta persebarannya 

lebih merata. Dalam hal fertilitas, sasarannya adalah tercapainya kondisi 

penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2035. Untuk mencapai kondisi 

Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), maka diproyeksikan Angka Kelahiran 

Total atau Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 per wanita atau Net 

Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per wanita pada tahun 2035. 

Kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan lebih mudah dicapai apabila anak 

pada keluarga inti jumlahnya ideal, yaitu “dua anak”, dengan cara mengatur 

jarak kelahiran dan jumlah anak.  

Provinsi Lampung sebagai pintu masuk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.608.405 jiwa pada tahun 2010 dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,26% pertahun dan merupakan 

provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah 

Sumatra Utara. Besarnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh salah satu 

faktor, yaitu tingginya angka Total Fertility Rate (TFR). Pada tahun 1970-an 

sebagian besar masyarakat di Provinsi Lampung menilai anak sebagai sumber 

rezeki dengan pameo “banyak anak banyak rezeki”, hal ini terbukti dari 

besarnya angka Total Fertility Rate (TFR) yang mencapai 6,36. Namun mulai 

tahun 2000-an, pameo itu telah berubah menjadi “banyak anak banyak beban”. 

Ini terlihat dari turunnya angka Total Fertility Rate menjadi 2,42. Hal ini 

disebabkan karena ketidakseimbangan keuntungan financial (materi) dan 
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kebahagiaan yang diperoleh orangtua apabila mempunyai anak tidak sebanding 

dengan biaya yang dikeluarkan dalam membesarkan anak. Jika jumlah anak 

dalam keluarga itu banyak maka biaya dan alokasi waktu untuk anak akan 

banyak pula dan hal tersebut dapat membebani orangtuanya. Namun penurunan 

tingkat fertilitas tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2012, angka 

Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Lampung meningkat kembali menjadi 

2,70. Berikut ini adalah grafik angka Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi 

Lampung tahun 2000-2012 (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013). 

 

 

 

 

 Sumber: Badan Pusat Statitik (BPS) Republik Indonesia, 2013 

Gambar 1. Total Fertility Rate Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa TFR di Provinsi Lampung 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2000, TFR Provinsi 

Lampung hanya 2,42 dan di tahun 2012 TFR Provinsi Lampung meningkat 

drastis menjadi 2,70. Tingginya angka TFR ini yang membuat ledakan jumlah 

penduduk di Provinsi Lampung. Hal ini diperkuat dengan jumlah penduduk 

dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ledakan jumlah penduduk 

ini merupakan permasalahan serius jika kualitas penduduknya (yang tergambar 

dari angka Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah.  
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Pada tahun 2010-2013 angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi 

Lampung menduduki peringkat paling bawah (IPM Provinsi Lampung 72,87 

pada tahun 2013) dari sepuluh Provinsi di Pulau Sumatra (IPM tertinggi di 

Pulau Sumatra, yaitu Provinsi Riau mencapai 77,25 pada tahun 2013). Apabila 

pemerintah tidak dapat mengelola keadaan penduduk dengan baik maka akan 

semakin bertambah jumlah kelahiran penduduk baru dengan kualitas penduduk 

yang relatif rendah (BPS Republik Indonesia, 2012).  

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang di 

Provinsi Lampung tidak lepas dari masalah kependudukan. Dari data hasil 

Registrasi Penduduk tahun 2010-2014, diketahui  jumlah penduduk Kota 

Bandar Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berikut ini 

data jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2010-2013. 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

Gambar 2. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2013. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bandar 

Lampung tergolong relatif tinggi (jumlah penduduknya mencapai 942.002 

jiwa). Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang menduduki peringkat 
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keempat jumlah penduduk terbanyak setelah Lampung Tengah, Lampung 

Timur, dan Lampung Selatan. Dari Grafik 2 dapat diketahui bahwa Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2010-2013 mengalami pertambahan jumlah 

penduduk hingga 60.201 jiwa.  

Menurut Rusli (1985), pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 

besarnya kelahiran, kematian, dan migrasi. Perkiraan proyeksi penduduk 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bandar Lampung masih 

bertambah terus karena masih tingginya perbedaan antara tingkat kelahiran 

dengan tingkat kematian. Menurut Rusli, terdapat empat aspek pokok dalam 

bidang kependudukan di Bandar Lampung yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Tingkat perkembangan penduduknya yang relatif tinggi; 

2) Struktur umur yang tidak seimbang; 

3) Distribusi penduduk yang tidak seimbang; 

4) Kualitas dari tenaga kerja yang rendah. 

Senada dengan Rusli, Becker (dalam Dian Eka, 2013) juga menyatakan bahwa 

ledakan jumlah penduduk di suatu wilayah atau daerah disebabkan oleh faktor 

tingginya fertilitas di kalangan rumahtangga miskin. Ini dikarenakan anak 

dianggap sebagai barang produksi. Berdasarkan aspek produksi, nilai kegunaan 

(utilitas) anak berbeda dengan aspek konsumsi karena utilitas anak lebih dilihat 

dari aspek kuantitas, bukan kualitas. Namun teori yang dikemukakan di atas 

berbeda dengan teori Goldscheider (dalam Dian Eka, 2013) yang menyatakan 

terdapat hubungan yang positif antara pendidikan, mata pencaharian, dan 

pendapatan dengan fertilitas. Hal ini diamati dari dua kecenderungan yang 

saling berbeda, yaitu; (1) kenaikan fertilitas suatu kelompok karena berstatus  
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lebih tinggi dan perubahan keinginan kelompok tersebut untuk memiliki 

keluarga lebih besar; dan (2) penurunan fertilitas dari kelompok berstatus lebih 

rendah karena mereka semakin ekspansif dan sukses dalam menggunakan alat 

kontrasepsi. 

Pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat fertilitas, diantaranya adalah faktor ekonomi, 

pendidikan, usia kawin, dan perogram Keluarga Berencana (KB). Dari 

permasalahan tersebut peneliti mengambil lima variabel yang akan diamati 

dalam penelitian ini, yaitu tingkat pendidikan ibu, status ketenagaankerjaan 

ibu, usia kawin pertama ibu, penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat 

pendapatan keluarga dalam kaitannya dengan tingkat fertilitas di Kelurahan  

Sukarame Kota Bandar Lampung.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik  

perumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah faktor tingkat pendidikan ibu, status ketenagakerjaan ibu, usia kawin 

pertama ibu, penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat pendapatan keluarga 

berpengaruh terhadap tingkat fertilitas di Kelurahan Sukarame? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Untuk mengetahui dan menjelaskan ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan 

ibu, status ketenagakerjaan ibu, usia kawin pertama ibu, penggunaan alat 

kontrasepsi (KB), dan tingkat pendapatan keluarga terhadap tingkat fertilitas di 

Kelurahan Sukarame. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran kepada instansi pemerintah mengenai tingkat 

fertilitas di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung; 

2. Referensi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian yang 

berhubungan dengan masalah kependudukan, khususnya fertilitas 

penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


