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ABSTRACT
Population density is a population problem that is still one of the major problems in Indonesia, especially in East 
Java. The Population density was caused by fertility, while it was affected by preference of number of children. This 
research aimed to analyze the infl uence of fertile couple’s characteristics on wife’s preferences of children. This 
research involved 93 fertile couples that were selected using simple random sampling. The results of the bivariate 
analysis, factor that affected for wife’s preferences of the number of children were age of husband, age of wife, 
age of fi rst marriage wife, wives education, employment status of wife. Multivariate analysis with multiple logistic 
regression (p < 0.05), results showed that age of wife (p value = 0.037 and Exp (B) = 0.177), age of fi rst marriage 
wife (p value = 0.018 and Exp (B) = 12,289), education of wife (p value = 0.011 and Exp (B) = 0.086), and wife 
employment status (p value = 0.011) and Exp (B) = 5.183) were signifi cant. In this study it can be concluded 
that the age of wife, age of fi rst marriage wife, education of wife and wife employment status were affected wife’s 
preference of number of children. The couple of childbearing age should plan and regulate their family together, 
especially to deciding number of children.
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ABSTRAK
Kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Salah satu 
penyebab kepadatan penduduk adalah fertilitas, sementara fertilitas dipengaruhi oleh preferensi jumlah anak pada 
pasangan usia subur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi preferensi jumlah 
anak yang diinginkan istri. Penelitian ini melibatkan 93 PUS yang dipilih menggunakan sampling acak sederhana. 
Hasil analisis bivariat, kandidat variabel yang mempengaruhi preferensi jumlah anak menurut istri adalah usia 
suami, usia istri, usia kawin pertama istri, pendidikan istri, status kerja istri. Hasil analisis multivariat menunjukkan 
bawa usia istri (p value = 0,037 dan Exp (B) = 0,177), usia kawin pertama istri (p value = 0,018 and Exp (B) = 
12,289), pendidikan istri (p value = 0,011 and Exp (B) = 0,086), dan status pekerjaan istri (p value = 0 ,011) and 
Exp (B) = 5,183) terbukti signifi kan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usia istri, usia kawin pertama 
istri, pendidikan istri, dan status pekerjaan istri berpengaruh terhadap preferensi jumlah anak menurut istri. Para 
pasangan usia subur perlu secara bersama-sama merencanakan dan mengatur keluarga mereka, terutama untuk 
menentukan jumlah anak mereka. 

Kata kunci: preferensi, jumlah anak, usia subur

PENDAHULUAN

Kepadatan penduduk merupakan salah satu 
akibat dari tingginya fertilitas, meskipun terdapat 
faktor lain yang mempengaruhi seperti migrasi 
dan mortalitas. Angka kelahiran (TFR) di pulau 
Jawa pun masih di atas rata-rata target nasional 
yaitu 2,1, terutama TFR di Provinsi Jawa Timur. 
Menurut SDKI 2007, TFR Provinsi Jawa Timur 

sebesar 1,9, namun meningkat menjadi 2,3 di 
tahun 2012 (BPS, dkk, 2012). 

TFR di Jawa Timur tidak lepas dari 
kontribusi TFR di setiap wilayah Kabupaten 
atau Kota di Jawa Timur. Kabupaten Blitar 
adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang 
angka kelahirannya masih cukup tinggi. Data 
terbaru angka kelahiran (TFR) di kabupaten 
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Blitar berada diatas rata-rata provinsi Jawa Timur 
dan target nasional yaitu sebesar`2,284 di tahun 
2012 (BKKBN Jawa Timur, 2012). Selain itu 
kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar selalu 
meningkat pada 3 tahun terakhir dari tahun 2010 
sebesar 700 jiwa/km2 menjadi 709 jiwa/km2 di 
tahun 2012 (BPS Kabupaten Bitar, 2013). 

TFR atau Total Fertility Rate merupakan 
salah satu ukuran dari fertilitas yang 
menggambarkan tingkat fertilitas wanita dalam 
bentuk tahunan atau rata-rata jumlah anak yang 
akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai pada 
akhir masa reproduksinya, jika wanita tersebut 
mengikuti pola fertilitas yang berlaku (BPS, dkk, 
2012). Menurut Purwanti (2003) faktor yang 
mempengaruhi fertilitas adalah faktor sosial, 
ekonomi, dan variabel antara yaitu meliputi 
lama pendidikan, status pekerjaan, umur kawin 
pertama, mortalitas bayi dan kontrasepsi.

Data yang diperoleh dari Kabupaten 
Blitar dalam angka 2013, Kecamatan Ponggok 
merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk 
dan Pasangan Usia Subur terbanyak di Kabupaten 
Blitar. Jumlah PUS Di Kecamatan Ponggok 
sebanyak 18.185 PUS dengan jumlah penduduk 
97.920 jiwa. 

Desa Sidorejo merupakan desa di 
Kecamatan Ponggok yang mempunyai jumlah 
PUS terbanyak yaitu sebesar 2515 PUS di tahun 
2012. Selain itu Desa Sidorejo rata-rata jumlah 
anggota keluarganya tertinggi yaitu sebesar 
3,75. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh faktor sosioekonomi dan demografi  
pasangan usia subur yang meliputi usia, usia 
kawin pertama istri, pendidikan, pekerjaan 
dan pendapatan pasangan usia subur terhadap 
preferensi jumlah anak menurut istri di Desa 
Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analitik 
dengan rancangan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah pasangan usia subur yang 
wanita atau istri mempunyai usia 15–49 tahun 
yang berdomisili di Desa Sidorejo Kecamatan 
Ponggok Kabupaten Blitar 2014. Besar sampel 
dihitung menggunakan rumus simple random 
sampling diperoleh sampel berjumlah 93 
pasangan usia subur.

Variabel bebas penelitian ini adalah faktor 
sosial ekonomi dan demografi sedangkan 
variabel terikat adalah permintaan jumlah anak 
pada PUS. Pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara kepada responden dengan panduan 
kuesioner. Analisis statistik yang digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen adalah Logistic 
Regression. Tingkat kepercayaan (α) yang 
digunakan adalah sebesar 0,05. 

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 
pasangan usia subur berdomisili di Desa Sidorejo 
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan 
usia istri antara 15-49 tahun. Jumlah responden 
dalam penelitian ini sebanyak 93 pasangan usia 
subur.

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas 
responden suami berusia 35 tahun ke atas 
(64,5%) dengan tingkat pendidikan yang cukup 
merata dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu 
tamatan SD (36,6%) dan semua suami bekerja 
(100%). Distribusi usia responden istri cenderung 
merata dengan usia istri terbanyak yaitu pada 
kelompok usia 35 tahun ke atas (38,7%) dengan 
mayoritas menikah pada usia ideal yaitu 20-25 
tahun (57%). Pendidikan terakhir istri juga cukup 
merata dengan pendidikan terakhir terbanyak 
adalah tamatan SD (39,8%). Mayoritas istri tidak 
bekerja (68,8%). Mayoritas responden memiliki 
penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000 (51,6%). 

Distribusi Preferensi Jumlah Anak Menurut 
Istri Berdasarkan Faktor Sosioekonomi dan 
Demografi 

Hasil distribusi preferensi jumlah anak 
menurut istri berdasarkan faktor sosioekonomi 
dan demografi  dapat dilihat pada tabel 2 berikut 
ini.

Tabel 2 menunjukkan persentase istri yang 
menginginkan anak lebih dari 2, lebih banyak 
terdapat pada istri yang mempunyai suami yang 
sudah berusia 35 ke atas. Mayoritas istri lebih 
banyak berkeinginan untuk memiliki anak 2 
atau kurang dari 2 yaitu sebanyak 63,4% dari 
seluruh kategori usia suami, dibanding dengan 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Pasangan Usia Subur Desa Sidorejo Tahun 2014

Variabel Suami Istri
n % n %

Usia
< 25 Tahun
25–29 Tahun
30–34 Tahun

2
7

24

2,2
7,5

25,8

5
22
30

5,4
23,7
32,3

35–49 Tahun
Total 

60
93

64,5
100,0

36
93

38,7
100,0

Usia Kawin Pertama Istri
< 20 Tahun
20–25 Tahun
> 25 Tahun

Total 

29
53
11
93

31,2
57,0
11,8

100,0
Pendidikan

Tidak Sekolah
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA Ke atas

Total

1
34
28
30
93

1,1
36,6
30,1
32,3

100,0

1
37
24
31
93

1,1
39,8
25,8
33,3

100,0
Pekerjaan

Bekerja
Tidak Bekerja

Total

93
0

93

100,0
0,0

100,0

29
64
93

31,2
68,8

100,0
Penghasilan keluarga

< 1.000.000
1.000.000–2.000.000
> 2.000.000

Total

48
28
17
93

51,6
30,1
18,3

100,0

anak lebih dari 2 yaitu sebesar 36,6%. Persentase 
responden istri yang menginginkan anak lebih 
dari 2 lebih banyak terdapat pada istri yang sudah 
berusia 35 tahun ke atas yaitu sebesar 58,3%, 
namun mayoritas responden istri lebih banyak 
berkeinginan untuk memiliki anak 2 atau kurang 
dari 2 yaitu sebanyak 

63,4% dari seluruh kategori usia istri, dengan 
jumlah terbanyak yaitu pada kategori usia istri 
30–34 tahun sebanyak 22 responden istri, dengan 
diurutan kedua yaitu pada kategori usia 25–29 
tahun yaitu sebesar 15 responden istri.

Istri yang usia kawin pertamanya adalah 
antara 20 sampai 25 tahun yaitu sebanyak 73% 
istri lebih menginginkan jumlah anak 2 atau 
kurang dari 2 dari pada jumlah anak lebih dari 
2. Namun untuk usia kawin pertama istri yang 
kurang dari 20 tahun, sebanyak 62,1% istri 

lebih menginginkan jumlah anak lebih dari 2. 
Mayoritas istri yang mempunyai suami dengan 
berbagai tingkat pendidikan yang ditamatkan, 
istri lebih berkeinginan untuk mempunyai jumlah 
anak 2 atau kurang dari 2 yaitu suami dengan 
tamatan SMA ke atas besar persentasenya 63,3%, 
tamat SMP 75%, tamat SD ke bawah 54,3% dari 
pada istrinya yang menginginkan jumlah anak 
lebih dari 2. Istri dengan tamatan SMA ke atas 
sebanyak 64,5% dan istri tamatan SMP yaitu 
sebanyak 87,5% istri lebih menginginkan jumlah 
anak 2 atau kurang dari 2. Berbeda dengan istri 
dengan tamat SD, sebanyak 52,6% istri lebih 
menginginkan jumlah anak lebih dari 2.

Istri yang bekerja, sebanyak 75,9% istri 
menginginkan anak 2 atau kurang dari 2. 
Kemudian istri yang tidak bekerja, sebanyak 
57,8% istri menginginkan jumlah anak 2 atau 
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Tabel 2. Distribusi Preferensi Jumlah Anak menurut Istri Berdasarkan Faktor Sosioekonomi dan 
Demografi  di Desa Sidorejo Tahun 2014

Variabel Preferensi Jumlah Anak Menurut Istri Jumlah2 atau kurang dari 2 lebih dari 2
Usia Suami

< 25 Tahun 2 (100,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%)
25–29 Tahun 6 (85,7%) 1 (14,3%) 7 (100,0%)
30–34 Tahun 18 (75,0%) 6 (25,0%) 24 (100,0%)
35 Tahun Keatas 33 (55,0%) 27 (45,0%) 60 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)
Usia Istri

< 25 Tahun 5 (100,0%) 0 (0,0%) 5 (100,0%)
25–29 Tahun 17 (77,3%) 5 (22,7%) 22 (100,0%)
30–34 Tahun 22 (73,3%) 8 (26,7%) 30 (100,0%)
35 Tahun Keatas 15 (41,7%) 21 (58,3%) 36 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)
Usia Kawin Pertama Istri

< 20 Tahun 11 (37,9%) 18 (62,1%) 29 (100,0%)
20–25 Tahun 39 (73,6%) 14 (26,4%) 53 (100,0%)
25 Tahun Keatas 9 (81,8%) 2 (18,2%) 11 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)
Pendidikan Suami

Tamat SD Kebawah 19 (54,3%) 16 (45,7%) 35 (100,0%)
Tamat SMP 21 (75,0%) 7 (25,0%) 28 (100,0%)
Tamat SMA Keatas 19 (63,3%) 11(36,7%) 30 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)
Pendidikan Istri 

Tamat SD Kebawah 18 (47,4%) 20 (52,6%) 38 (100,0%)
Tamat SMP 21 (87,5%) 3 (12,5%) 24 (100,0%)
Tamat SMA Keatas 20 (64,5%) 11 (35,75%) 31 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)
Status Kerja Istri

Bekerja 22 (75,9%) 7 (24,1%) 29 (100,0%)
Tidak Bekerja 37 (57,8%) 27 (42,2%) 64 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)
Penghasilan Keluarga

< 1.000.000 29 (60,4%) 19 (39,6%) 48 (100,0%)
1.000.000–2.000.000 18 (64,3%) 10 (35,7%) 28 (100,0%)
> 2.000.000 12 (70,6%) 5 (29,4%) 17 (100,0%)

Total 59 (63,4%) 34 (36,6%) 93 (100,0%)

kurang dari 2. istri dengan penghasilan keluarga 
rendah atau di bawah < 1.000.000 sampai dengan 
responden yang mempunyai penghasilan tinggi 
atau lebih dari 2.000.000, mayoritas istrinya lebih 
menyukai dan berkeinginan untuk mempunyai 
anak 2 atau kurang dari 2.

Variabel yang Memengaruhi Preferensi 
Jumlah Anak Menurut Istri 

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel 
yang masuk sebagai kandidat Multiple Logistic 
Regression dengan memenuhi syarat p value 
< 0,25 terhadap preferensi jumlah anak menurut 
istri adalah usia suami, usia istri, usia kawin 
pertama istri, pendidikan istri, dan status kerja 
istri. 
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Tabel 4. Kandidat Variabel yang Siginifi kan Memengaruhi Preferensi Jumlah Anak Menurut Istri

Kategori Variabel Bebas B p-value Risk ratio
Konstanta -1.427 0,165 -

Usia istri
< 25 tahun -21,548 0,999 0,000
25–29 tahun -1,730 0,037* 0,177
30–34 tahun -0,591 0,362 0,554
35–49 tahun (ref)

Usia kawin pertama istri
< 20 tahun 2,509 0,018* 12,289
20–25 tahun 0,499 0,597 1,647
> 25 tahun (ref)

Pendidikan istri
< tamat SD ke bawah -0,628 0,351 0,534
tamat SMP -2,452 0,011* 0,086
> tamat SMA ke atas (ref)

Status kerja istri
Tidak bekerja 1.645 0,011* 5,183
Bekerja (ref)

* signifi kan (p < 0,05) 

Hasil analisis bivariat, kandidat variabel 
yang mempengaruhi preferensi jumlah anak 
menurut istri (p < 0,25 ) yaitu usia suami, usia 
istri, usia kawin pertama istri, pendidikan istri, 
status kerja istri.

Variabel bebas yang telah menjadi kandidat 
dari hasil analisis bivariat tersebut, selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan regresi logistik 
berganda untuk mengetahui besar pengaruhnya 
terhadap variabel tergantung. Hasil akhir dari 
analisis multivariat dengan menggunakan regresi 
logistik berganda bahwa usia istri, dan usia kawin 
pertama istri signifi kan mempengaruhi preferensi 
jumlah anak menurut istri (p < 0,05).

Hasil Uji regresi logistik berganda yang 
signifi kan terhadap preferensi jumlah anak pada 
istri di tunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa usia istri 
dengan kategori usia 25–29 tahun signifikan 
mempengaruhi preferensi jumlah anak menurut 
istri (p < 0,05). Istri istri yang berusia 25–29 
tahun mempunyai preferensi untuk ingin 
memiliki anak lebih dari 2 sebesar 0,177 kali 
dibanding dengan istri yang berusia 35-49 tahun, 
sehingga semakin tua usia istri, preferensi jumlah 
anak yang diinginkan semakin banyak.

Istri yang menikah di usia < 20 tahun 
mempunyai preferensi jumlah anak lebih dari 

Tabel 3. Variabel yang Memengaruhi Preferensi Jumlah Anak Menurut Istri dari Hasil Analisis 
Bivariat

Variabel p-value Keterangan
Usia suami 0,023 Kandidat MLR
Usia istri 0,001 Kandidat MLR
Usia kawin pertama istri 0,002 Kandidat MLR
Pendidikan suami 0,414 Bukan kandidat MLR
Pendidikan istri 0,109 Kandidat MLR
Status kerja istri 0,098 Kandidat MLR
Penghasilan 0,455 Bukan kandidat MLR

Syarat kandidat p < 0,25
MLR (Multiple Logistik Regression)
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2 sebesar 12,289 kali dibandingkan istri yang 
menikah di usia lebih dari 25 tahun, jadi semakin 
muda usia menikah istri maka semakin banyak 
preferensi jumlah anak yang diinginkan. 

Tingkat pendidikan istri yang tamat SMP 
signifi kan mempengaruhi preferensi jumlah anak 
menurut istri (p < 0,05). Istri yang berpendidikan 
terakhir SMP, keinginan mempunyai anak lebih 
dari 2, sebesar 0,086 kali dibandingkan dengan 
istri yang tingkat pendidikannya SMA ke atas, 
sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan yang 
ditamatkan oleh istri, preferensi jumlah anak istri 
semakin banyak.

Istri yang tidak bekerja atau hanya sebagai 
ibu rumah tangga signifikan mempengaruhi 
preferensi jumlah anak menurut istri 
(p < 0,05). Istri yang tidak bekerja, berisiko untuk 
mempunyai anak lebih dari 2, sebesar 5,183 kali 
dibandingkan dengan istri yang bekerja. 

PEMBAHASAN

Pengaruh Usia terhadap Preferensi Jumlah 
Anak Menurut Istri

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui 
bahwa usia istri memengaruhi preferensi 
jumlah anak menurut istri. Sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Angeles, et.al 
(2001) dalam Futika (2012) menyatakan bahwa 
semakin bertambah usia, tingkat fertilitas 
seseorang semakin menurun. Permintaan anak 
akan semakin menurun karena istri mulai 
memikirkan risiko jika melahirkan di usia yang 
lebih rentan. Hasil ini sejalan dengan Futika 
(2012), bahwa semakin tua istri ibu, permintaan 
terhadap anak juga semakin sedikit. Oleh karena 
itu suami kemungkinan juga memikirkan akan 
pentingnya kesehatan istri bahwa semakin tua 
usia istri semakin menurun tingkat fertilitasnya 
dan semakin berisiko untuk melahirkan seorang 
anak. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Rahmawati (2003), menyatakan bahwa tidak 
ada hubungan antara usia dengan permintaan 
terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan 
karena Rahmawati hanya meneliti pada kelompok 
pasangan usia muda yaitu rentang usia maksimal 

35 tahun. Sedangkan dalam penelitian ini batas 
usia yang diteliti adalah 49 tahun. Hasil penelitian 
Kenneth A, et al. 2002 dalam Futika (2012) 
mengungkapkan bahwa fertilitas berhubungan 
dengan struktur umur penduduk (20–50) tahun.

Pengaruh Usia Kawin Pertama Istri terhadap 
Preferensi Jumlah Anak pada Pasangan Usia 
Subur

Usia kawin pertama seorang wanita atau istri 
mempengaruhi masa di saat wanita sudah bisa 
berpotensi unjuk hamil dan mempunyai anak. 
Usia kawin yang ideal bagi wanita berkisar antara 
21–25 tahun karena pada usia tersebut secara 
fi sik maupun psikis sudah mulai matang. Organ 
reproduksi secara fi siologis sudah berkembang 
baik dan siap untuk bereproduksi (BKKBN, 
2006). Hasil analisis data diketahui bahwa usia 
kawin pertama istri memiliki pengaruh terhadap 
preferensi jumlah anak menurut istri. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Tanziha (1992) dalam 
Hartoyo dkk (2011) bahwa meningkatnya usia 
menikah pertama ibu akan berpengaruh terhadap 
keikutsertaan keluarga dalam program KB 
sehingga akan berdampak pada konsep ibu atau 
istri untuk memiliki jumlah anak yang lebih ideal 
atau sesuai dengan program KB. Dengan kata 
lain semakin tua usia kawin istri maka semakin 
sedikit jumlah anak yang diinginkan oleh sebuah 
keluarga. Sejalan dengan hasil penelitian oleh 
Tanziha bahwa rendahnya tingkat fertilitas di 
negara berkembang didorong oleh meningkatnya 
usia menikah pertama (El-Ghannam, 2005). Sama 
halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Harwood-Lejeune (2001) yang mengungkapkan 
bahwa semakin tinggi usia perkawinan pertama 
menyebabkan menurunnya fertilitas di beberapa 
negara di benua Afrika.

Namun hasil penelitian Tanziha berbanding 
terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Futika (2012) yang menyimpulkan bahwa 
semakin tua usia menikah pertama semakin tinggi 
permintaan terhadap anak. Hal itu disebabkan 
karena mereka berpikir bahwa kesempatan 
mereka untuk mempunyai anak semakin kecil, 
oleh sebab itu permintaan anak mereka semakin 
meningkat.
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Pengaruh Pendidikan terhadap Preferensi 
Jumlah Anak pada Pasangan Usia Subur

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui 
bahwa pendidikan istri mempengaruhi 
preferensi jumlah anak menurut istri. Sejalan 
dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 
Futika (2012), yaitu semakin tinggi pendidikan 
seseorang, semakin banyak permintaan terhadap 
anak. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas 
respondennya wanita yang berpendidikan tinggi 
ingin menambah anak lagi.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Simon (1974) dalam Saputro (2009) bahwa 
semakin baik tingkat pendidikan wanita dalam hal 
ini istri, maka ada kecenderungan untuk memiliki 
sedikit anak. Hasil yang sama yaitu pada hasil 
analisis data SDKI 2007 bahwa semakin 
tinggi pendidikan akan semakin baik terhadap 
pemahaman tentang kesehatan, khususnya 
pemahaman akan pentingnya mempunyai anak 
yang sedikit (Anggraini, 2009). 

Pendidikan suami tidak memberi pengaruh 
terhadap preferensi jumlah anak menurut istri. 
Hal tersebut bisa dikarenakan kemungkinan 
suami tidak terlalu berpikir untuk mengurus 
masalah rumah tangga, yang terpenting mereka 
bekerja, dan bisa menafkahi keluarga. Ini sesuai 
dengan hasil distribusi status kerja suami bahwa 
suami semuanya bekerja.

Pengaruh Status Kerja Istri terhadap 
Preferensi Jumlah Anak pada Pasangan Usia 
Subur

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui 
bahwa status kerja istri memiliki pengaruh 
terhadap preferensi jumlah anak menurut istri. 
Istri yang bekerja keinginan untuk mempunyai 
anak lebih dari dua lebih kecil dari pada istri 
yang tidak bekerja. Sesuai dengan pendapat 
Butz dan Wizard dalam Brown (2004) bahwa 
semakin tinggi tingkat partisipasi wanita untuk 
bekerja maka semakin tinggi pendapatan yang 
diperoleh keluarga sehingga tidak lagi mengharap 
sumbangan dari anak, sehingga permintaan anak 
menurun. Sejalan dengan Lim (2001) berpendapat 
bahwa wanita yang bekerja merasa lebih puas 
untuk bekerja daripada memiliki seorang anak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian sebelumnya yang menyebutkan 
bahwa pekerjaan ibu bukan merupakan hal yang 
dapat mempengaruhi keputusan jumlah anak 
yang diinginkan. Sifat pekerjaan terutama untuk 
wanita di Indonesia biasanya tidak terlalu ketat 
menghabiskan waktu sehingga bukan sebagai 
kendala terhadap jumlah anak yang diinginkan 
(Anggraini, 2009). Perbedaan hasil tersebut 
kemungkinan karena memang penelitiannya 
masih bersifat umum karena sampelnya dari 
seluruh Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Usia istri, usia kawin pertama istri, 
pendidikan istri, dan status pekerjaan istri 
mempengaruhi preferensi jumlah anak menurut 
istri. Variabel yang tidak mempengaruhi 
preferensi jumlah anak pada pasangan usia 
subur di Desa Sidorejo adalah usia suami dan 
pendidikan suami.

Semakin tua usia dan semakin tinggi 
tingkat pendidikan istri, preferensi jumlah anak 
yang diinginkan oleh istri semakin banyak. 
Semakin muda usia menikah pertama istri juga 
meningkatkan preferensi jumlah anak menurut 
istri untuk memiliki jumlah anak lebih dari dua. 
Istri dengan berstatus tidak bekerja atau hanya 
sebagai ibu rumah tangga berpotensi untuk 
memiliki preferensi jumlah anak lebih dari dua 
lebih besar dibanding istri yang bekerja.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan program 
keluarga berencana dengan terus memberikan 
edukasi kepada pasangan usia subur agar mereka 
mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 
lebih baik, sehingga diharapkan terjadi perubahan 
perilaku sesuai dengan program keluarga 
berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. 
Terutama pada pasangan usia subur yang berada 
di wilayah rural yang jarang mendapatkan 
intervensi oleh pemerintah.

Remaja yang masih sekolah, diusahakan 
bisa meneruskan pendidikan setinggi mungkin, 
sehingga pengetahuan yang diperoleh juga 
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semakin banyak, sehingga diharapkan bisa 
mendorong terjadinya pendewasaan usia 
perkawinan. 
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