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PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Dalam demografi pertumbuhan penduduk antara lain dipengaruhi oleh fertilitas. Perkawinan 
merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang 
secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dalam perencanaan 
pembangunan, data mengenai perkawinan merupakan masukan bagi perencanaan pembangunan 
seperti penyediaan fasilitas perumahan bagi keluarga-keluarga muda, fasilitas pelayanan 
kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.  
 
Perkawinan jika dilakukan pada umur yang “tepat” akan membawa kebahagian bagi keluarga dan 
pasangan (suami dan istri) yang menjalankan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan 
pada usia yang terlalu muda (dini) akan membawa banyak konsekuensi pada pasangan, antara 
lain adalah dalam hal kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dalam hal kesehatan antara lain dalam 
hal kejiwaan, dimana perkawinan yang dilakukan pada usia dini akan lebih mudah berakhir dengan 
kegagalan karena ketiadaan kesiapan mental menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga 
dengan semua tanggung jawab, seperti antara lain tanggung jawab mengurus/mengatur rumah 
tangga, mencukupi ekonomi rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak.  
 
Selain memerlukan kesiapan mental, perkawinan terutama bagi anak perempuan merupakan 
persiapan untuk memasuki tahap kehamilan dan kelahiran. Dari segi kesehatan seorang 
perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia terlalu muda secara fisik belum sempurna 
perkembangan semua organ tubuhnya. Perempuan yang masih berusia muda secara fisik 
perkembangan tulang panggulnya belum sempurna untuk menjadi jalan lahir bagi bayi yang 
dikandungnya.  
 
Perkawinan merupakan suatu perubahan dari status perkawinan lain menjadi status “Kawin”, 
misalnya perubahan dari status “belum kawin” atau bujangan (single) menjadi status “kawin” atau 
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nikah.  Sedangkan perceraian adalah perubahan status dari kawin menjadi janda atau duda baik 
karena kematian maupun perceraian hidup. 
 
2. Definisi  

1. Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Batasan untuk kawin yang ditetapkan oleh UU 
ini adalah minimal berusia 19 tahun bagi laki-laki boleh kawin sedangkan bagi perempuan 
adalah minimal usia 16 tahun. Dan jika mereka menikah dibawah usia 21 tahun harus 
dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali. (UU 
Perkawinan No 1 Tahun 1974) 

2. Kawin adalah status dari mereka  yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, 
baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah 
secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagianya) tetapi juga mereka yang hidup 
bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 
2000). BPS mengambil kriteria “kawin” selain terkandung unsur legalitas hukum, juga 
termasuk sepasang laki-laki dan perempuan yang oleh masyarakat sekeliling “dianggap” 
sebagai “kawin”.  

3. Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan  dan perpisahan 
antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-
masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adapt dan 
kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah 

 
3. Ukuran ukuran Perkawinan 
 

3.1 Angka Perkawinan Kasar 
 
Definisi  

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap 
jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.   
 
Kegunaan  
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Perkawinan merupakan variabel antara yang mempengaruhi fertilitas, antara lain melalui pendek 
atau panjangnya usia subur yang dilalui sebagai pasangan usia subur (PUS) yang menentukan 
banyaknya kelahiran. Jika tidak memakai suatu alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, maka 
perkawinan usia muda akan membuat PUS melewati masa yang panjang dan berpotensi 
melahirkan jumlah anak lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang menikah diatas usia 
25 tahun. Davis dan Blake (1974) mengelompokkan perkawinan sebagai salah satu variabel 
antara dalam mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. 
 
Cara Menghitung 

Jumlah penduduk yang berstatus kawin dibagikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 
dan dikalikan dengan 1000. 
 

1000×=
−

P
MM  

−

M  ≡ Angka Perkawinan Kasar 
M  ≡ Jumlah Perkawinan dalam satu tahun 
P   ≡  Jumlah Penduduk pertengahan tahun 
 
 
Data yang diperlukan 

Jumlah penduduk berstatus kawin dalam satu tahun dan jumlah penduduk pertengahan tahun 
 
4. Sumber data 
 
SUSENAS 2004: data penduduk berstatus kawin ada pada kuesioner Rumah Tangga/blok IV.A 
tentang “Keterangan Anggota Rumah Tangga” pada pertanyaan kolom 6, yaitu tentang ” Status 
Perkawinan”.   
Sensus Penduduk 2000: data penduduk berstatus kawin ada pada pertanyaan no 06, yaitu 
pertanyaan “Status keadaan perkawinan saat sekarang”.   
 
 Contoh dan Interpretasi 
 
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk (SP2000) BPS 
adalah 210.241.999 orang. Jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 orang maka Angka 
Perkawinan Kasar  adalah:  
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14,4341000
210241999
91274893

=×=
−

M  

 
Dari 1000 penduduk Indonesia sebanyak 434 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio 
penduduk berstatus kawin tanpa mempedulikan urutan perkawinannya dan juga tidak 
menunjukkan rasio banyaknya perkawinan yang terjadi selama tahun 2000, serta tidak 
mempedulikan apakah “umur” faktor penyebut telah berusia “pantas” menikah (marriageable age). 
Interpretasi ini dapat diartikan sebagai Angka Perkawinan Kasar Indonesia pada tahun 2000 
adalah sebesar 434 per 1000 penduduk Indonesia.  
 
3.2 Angka Perkawinan Umum 
 
Definisi 

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah 
penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.  
 
 Kegunaan 

Seperti halnya dengan Angka Perkawinan Kasar, Angka Perkawinan Umum dipergunakan untuk 
memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Namun disini, pembaginya adalah penduduk 15 tahun 
keatas dimana penduduk bersangkutan lebih berisiko kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 
tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak berisiko kawin. 
Sehingga Angka Perkawinan Umum menunjukkan informasi yang lebih realitas. 
 
Cara Menghitung 

Jumlah penduduk yang berstatus kawin dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk 
berumur 15+ tahun pada pertengahan tahun tertentu serta dikalikan dengan 1000. 
 

1000
15

×=
P
MM u  

 
Mu ≡ Angka Perkawinan Umum  
M  ≡ Jumlah Perkawinan dalam satu tahun 
P15   ≡  Jumlah Penduduk pertengahan tahun usia 15+ tahun 
 



 

ASK: PERKAWINAN_PERCERAIAN[1] 5 

Data yang diperlukan 

Jumlah penduduk berstatus kawin yang tercatat dalam satu tahun dan jumlah penduduk 
pertengahan tahun umur 15 tahun keatas.   
 
Contoh dan Interpretasi 

Jumlah penduduk Indonesia usia 15+ pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk (SP2000) 
BPS adalah 139.991.880, jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 maka angka perkawinan 
umum adalah:  
 

6521000
800.991.139

91274893
=×=uM  

 
Dari 1000 penduduk Indonesia usia 15+ terdapat 652 orang berstatus kawin. Angka ini 
menunjukan rasio penduduk usia 15+ yang berstatus kawin tanpa mempedulikan urutan 
perkawinannya dan juga bukan rasio banyaknya perkawinan penduduk diatas usia 15 tahun yang 
terjadi selama tahun 2000. Interpretasi ini dapat diartikan sebagai angka perkawinan umum 
Indonesia tahun 2000 adalah sebesar 652 per 1000 penduduk Indonesia.  
 
3.3 Angka Perkawinan Spesifik (Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur) 
 

Definisi 

Dalam penghitungan Angka Perkawinan Kasar maupun Angka Perkawinan Umum tidak 
diperhatikan umur dan jenis kelamin. Perkawinan merupakan hubungan antara 2 jenis kelamin 
yang berbeda, dan pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Angka Perkawinan 
Spesifik (age specific marriage rate) atau Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur melihat 
penduduk berstatus kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin.   
 
 
Kegunaan 

Angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang 
berbeda antar kelompok umur maupun jenis kelamin. Perbedaan tersebut menyangkut kesiapan 
mental, kesiapan redproduksi dan lain sebagainya. Angka Perkawinan Spesifik ini memberikan 
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gambaran persentase penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga dapat 
diperbandingkan perbedaannya.  
 
Diketahuinya Angka Perkawinan Menurut Umur dan jenis kelamin ini dapat memberikan inspirasi 
pengembangan program-program yang ditujukan kepada remaja seperti penundaan perkawinan, 
jika sudah kawin maka setidaknya bagi anak perempuan disarankan untuk menunda kehamilan 
sampai mencapai usia yang cukup, pelayanan kesehatan reproduksi terutama bagi anak 
perempuan sehingga mereka siap untuk mengarungi masa reproduksi sehat.   
 
Cara Menghitung 

Jumlah penduduk yang berstatus kawin pada kelompok umur “i” dengan jenis kelamin “s” 
dibagikan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur “i” dengan jenis kelamin “s” dikalikan 
dengan 1000. 
 

1000×= s
i

s
is

i P
Mm  

s
im  ≡ Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur (i) dan jenis kelamin (s) 

s
iM  ≡ Jumlah penduduk kawin menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s) 

s
iP   ≡  Jumlah penduduk menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s) 

 
Data yang diperlukan 

Jumlah perkawinan menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang terjadi dalam satu tahun dan 
jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada pertengahan tahun. 
 
Contoh dan Interpretasi 

Jumlah penduduk Laki-laki Indonesia usia 15-19 pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk 
(SP2000) BPS adalah 10.649.348  jika penduduk berstatus kawin untuk kelompok yang sama 
adalah sebesar 247.152 maka angka perkawinan penduduk laki-laki usia 15-19 tahun adalah: 
 

21,231000
348.649.10

152.247
1915 =×=−

−
lakilakim  
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Contoh kedua, jika hendak dilihat berapa Angka Perkawinan penduduk perempuan untuk 
kelompok umur yang sama dari data BPS 2000. Jika diketahui jumlah penduduk perempuan usia 
15-19 tahun 10.500.169 dan yang berstatus kawin ada sebanyak 1.335.881, maka Angka 
Perkawinan perempuan usia 15-19 tahun adalah: 
 

22,1271000
169.500.10
881.335.1

1915 =×=−
perempuanm  

 
Dari 1000 penduduk laki-laki Indonesia usia 15-19 tahun terdapat 23 orang berstatus kawin. Angka 
ini menunjukkan rasio penduduk laki-laki usia 15-19 berstatus kawin tanpa mempedulikan urutan 
perkawinannya, bukan rasio perkawinan penduduk laki-laki usia 15-19 tahun yang terjadi selama 
tahun 2000. Hal yang sama untuk contoh Angka Perkawinan perempuan usia 15-19 tahun.  
 
Interpretasi ini dapat diartikan sebagai Angka Perkawinan laki-laki usia 15-19 tahun pada tahun 
2000 adalah sebesar 23 per 1000 penduduk Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia 
15-19 tahun.  Jika dibandingkan dengan Angka Perkawinan perempuan usia 15-19 tahun sudah 
mencapai 127, artinya dari setiap 1000 perempuan usia 15-19 tahun ada sebanyak 127 orang 
yang berstatus kawin. Pada kelompok umur yang sama lebih banyak perempuan yang sudah 
kawin dibandingkan laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada kelompok umur ini yang 
keluar dari sekolah lebih banyak dari laki-laki. Sebaliknya bagi laki-laki, angka ini menunjukkan 
bahwa laki-laki menikah pada usia yang lebih tua dibandingkan perempuan. 
 
Dari angka perkawinan diatas, lebih banyak perempuan yang melakukan perkawinan pada usia 
dini atau muda. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan pembekalan tentang kesehatan 
reproduksi pada usia yang lebih muda dibandingkan laki-laki. Pembekalan ini perlu dilakukan 
sebelum mereka kawin sehingga mereka lebih siap secara mental. Pembekalan dalam bentuk 
penyuluhan dapat dilakukan sejak dibangku sekolah dalam bentuk seminar-seminar atau acara-
acara ceramah serta tanya jawab bersama narasumber yang ahli. Selain itu perlu penyuluhan dan 
pelayanan kepada pasangan pengantin, terutama yang perempuannya masih usia muda agar 
menunda kehamilan anak pertama sehingga perempuan yang menjadi calon ibu siap baik secara 
mental maupun fisik.    
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3.4 SMAM (Singulate Mean Age at Marriage) 
 
Dalam praktek penelitian dengan penggunaan data individual (seperti Survai Demografi dan 
Kesehatan Indonesia) penghitungan rata-rata umur pertama kali kawin atau rata-rata pertama kali 
melahirkan dengan menghitung langsung nilai rata-rata umurnya sering terbentur pada masalah 
truncation data. Dikatakan itu karena pada umumnya responden yang diwawancara untuk topik 
fertilitas atau KB berusia 15 tahun keatas dan telah menikah. Sehingga hasilnya tidak 
mencerminkan keadaan sesungguhnya atau menemukan hasil perhitungan terlalu rendah. Selain 
itu, penghitungan statistik tentang rata-rata umur kawin yang paling baik adalah dari pencatatan 
kependudukan (registrasi penduduk), namun tidak semua negara mempunyai pencatatan 
kependudukan yang baik. Karena kedua kendala diatas maka penghitungan rata-rata umur 
pertama kali kawin, dapat diestimasi dengan pendekatan SMAM (Singulate Mean Age at Marriage) 
 
Definisi 

Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) untuk rata-rata umur kawin 
pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). 
 
 Kegunaan 
SMAM menunjukkan pada umur berapa rata-rata sekelompok penduduk pertama kali kawin. Pada 
negara seperti Indonesia jika seseorang kawin pada usia muda, maka peluang untuk melanjutkan 
pendidikan akan terhenti. Kondisi ini terutama terjadi pada remaja perempuan yang akan 
dikeluarkan dari sekolah jika dia diketahui hamil dan terpaksa kawin. Kegunaan penghitungan 
umur kawin pertama adalah untuk penyuluhan pendewasaan usia kawin, peningkatan program 
kesehatan reproduksi (KESPRO) bagi remaja dan kalau tahu didaerah mana sasaran kegiatan 
akan menjadi lebih jelas. Pengembangan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dapat 
dalam bentuk penyediaan fasilitas dan tenaga ahli yang khusus menangani kasus-kasus 
kesehatan reproduksi bagi remaja seperti pusat informasi dan konseling KRR, menyediakan media 
informasi yang ditujukan kepada orang tua atau guru atau konselor tentang bagaimana dan apa itu 
kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat dengan nyaman menyampaikan informasi yang 
benar dan tanpa kendala rasa malu berbicara kepada anak remaja.  
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Sumber data 

SUSENAS 2004: data penduduk berstatus kawin ada pada kuesioner Rumah Tangga/blok IV.A  
yaitu tentang “Keterangan Anggota Rumah Tangga”, pada kolom 6  yaitu tentang “Status 
Perkawinan” dengan memperhatikan kolom 4 yaitu tentang “jenis kelamin” dan kolom 5 yaitu 
tentang “umur “. 
Sensus Penduduk 2000: data penduduk berstatus kawin ada pada pertanyaan no 06 yaitu 
“Status keadaan perkawinan saat sekarang”  dengan memperhatikan no. 03 yaitu “Jenis Kelamin” 
dan no. 05b yaitu tentang “Berapa umur sekarang (dalam tahun)”.   
 
Contoh dan Interpretasi 

Untuk menghitung SMAM digunakan data mengenai jumlah tahun kelangsungan hidup (survival 

ratio) dari penduduk dibawah umur 50 tahun yang belum menikah dibagikan dengan jumlah 
penduduk menikah sebelum usia 50 tahun. Untuk sampai pada SMAM diperlukan beberapa 
langkah-langkah penghitungan, yaitu: 

1. Hitung jumlah kelangsungan hidup melajang penduduk sebelum tepat usia 15 tahun. Jika 
diasumsikan ada 100 orang dengan usia kurang dari 15 tahun belum kawin (lajang) , maka 
jumlah tahun yang dijalani dengan melajang adalah  

150015100 =×  tahun kelangsungan hidup 

 
2. Hitung jumlah tahun kelangsungan hidup melajang kelompok umur 15-49 tahun. Pertama 

jumlahkan persentase penduduk lajang pada kelompok 15-49 tahun. Hasil penjumlahan 
dikalikan dengan 5. Misalkan persentase lajang kelompok umur 15-49 penduduk 
Indonesia pada tahun 2000 (diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk belum 
kawin dengan jumlah total penduduk pada kelompok umur masing-masing) adalah 
sebagai berikut: 

 
Kelompok Umur Persentase lajang 
15-19 91,86 
20-24 58,01 
25-29 25,33 
30-34 9,39 
35-39 4,02 
40-44 2,33 
45-49 1,71 
TOTAL 192,65 
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Kalikan 192.65 dengan 5 (interval umur) diperoleh hasil 963,25 yang menunjukkan jumlah 
tahun kelangsungan hidup melajang. 
 

3. Jumlah kelangsungan hidup lajang penduduk sebelum umur 50 tahun adalah jumlah 
kelangsungan hidup lajang sebelum 15 tahun (untuk 100 orang yang diasumsikan pada 
butir (1)) ditambah dengan jumlah tahun  kelangsungan hidup lajang penduduk antara 
umur 15-49 tahun, yaitu: 

1.500  + 963,25 = 2.463,25 tahun  kelangsungan hidup lajang 
 

4. Proporsi penduduk yang masih lajang tepat pada ulang tahun ke 50. Angka ini diperoleh 
dari rata-rata persentase penduduk yang lajang pada umur 45-49 dengan 50-54 tahun, 
yaitu 1,77 persen dengan 1,56 persen. Proporsi (persentase) penduduk Indonesia pada 
tahun 2000 yang masih melajang tepat pada ulang tahun ke 50 tahun adalah 

=
+
2

56.171.1  1,64 persen 

 
5. Jumlah tahun hidup lajang penduduk sampai tepat umur 50 tahun adalah  

=× 5064,1  82 tahun kelangsungan hidup lajang 

 
6. Hitung jumlah kelangsungan hidup lajang penduduk kawin sampai tepat umur 50 tahun. 

Angka ini diperoleh dengan mengurangi hasil butir (3) – (5) atau 2.463,25 – 82 = 2.381,25 
tahun kelangsungan hidup lajang dari kelompok yang menikah sebelum tepat umur 50 
tahun. 

 
7. Hitung jumlah penduduk sintesis kita yang menikah sampai tepat umur 50 tahun, yaitu 

dengan mengurangi dari 100 orang penduduk yang diasumsikan pada (1) kurangkan hasil 
dari langkah (3). Hasilnya adalah 100 – 1,64 = 98,36 

 
8. Dari 98,36 penduduk sintetsis yang menikah sampai tepat umur 50 tahun, mempunyai 

2.381,25 tahun kelangsungan hidup lajang (hasil dari butir 6).  Untuk menghitung SMAM 
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adalah dengan membagikan jumlah penduduk sintesis yang menikah tepat umur 50 tahun 

dari jumlah tahun kelangsungan hidup lajang mereka, atau  
36,98

25,381.2  = 24,21 tahun.  

 
9. Interpretasi Hasil, angka SMAM 24,21 dapat diinterpretasikan sebagai rata-rata umur 

pertama kali kawin penduduk Indonesia pada tahun 2000. 
 

Data yang diperlukan 
1. Data penduduk kelompok umur 15-54 tahun menurut kelompok umur 5 tahunan dan jenis 

kelamin, dan 
2. Data penduduk belum kawin pada kelompok umur 15-54 tahun menurut kelompok umur 5 

tahunan dan jenis kelamin 
 
 
4. Ukuran ukuran perceraian 
 
4.1 Angka Perceraian Kasar 
 
Definisi 
Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap 
jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.   
 
Kegunaan 
Perceraian mempunyai implikasi demografis sekaligus implikasi sosiologis. Implikasi demografi 
adalah mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap 
perempuan dan anak-anak mereka.  
 
Cara Menghitung 
Angka perceraian kasar dihitung dengan membagi kasus perceraian yang terjadi dalam suatu 
kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah tertentu. 
 

  c = 000.1x
p

C
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 c  = Angka Perceraian Kasar. 
 C = Jumlah perceraian yang terjadi  selama satu tahun. 
 P = Jumlah penduduk pada per tengahan tahun yang sama. 
 
 
Angka perceraian menunjukkan jumlah perceraian yang terjadi per seribu penduduk pada suatu 
tahun tertentu. Sebagai contoh adalah menghitung angka perceraian kasar di Swedia tahun 1960. 
Jumlah perceraian selama tahun 1960 di Swedia sebesar 8.958 orang dengan jumlah penduduk 
pada pertengahan tahun sebesar 7.485.615 orang, maka angka perceraian kasar di Swedia tahun 
1960 adalah: 8.958/7.458.615 x 1000 = 1,2 
 
4.2  Angka Perceraian Umum 
 
Definisi 

Angka Perceraian Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah 
penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.  
 
 Kegunaan 

Seperti halnya dengan Angka Perceraian Kasar, Angka Perceraian Umum dipergunakan untuk 
memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Namun disini, pembaginya adalah penduduk 15 tahun 
keatas dimana penduduk bersangkutan lebih berisiko cerai. Penduduk berumur kurang dari 15 
tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak berisiko cerai. 
Sehingga Angka Perkawinan Umum menunjukan informasi yang lebih baik karena 
memperhitungkan umur dan faktor resiko. 
 
Cara menghitung 

Untuk memperoleh angka perceraian yang lebih spesifik bisa dihitung dengan angka perceraian 
umum, yang sudah memperhitungkan penduduk yang terkena resiko perceraian yaitu penduduk 
berumur 15 tahun ke atas atau disebut penduduk yang berumur divorceable. Rumus umum yang 
digunakan adalah: 
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 c15+     = Angka perceraian umum 
 C     = Perceraian yang terjadi dalam satu tahun 
 P15+       = Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun 
 
  
 
 


