
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Konsep konsumsi yang merupakan konsep yang diIndonesiakan dari 

bahasa Inggris (consumption), berarti pembelanjaan yang dilakukan untuk 

rumah tangga ke atas barang-barang akhir dan jasa dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. 

Pembelanjaan masyarakat, ke atas makanan, pakaian, dan barang-barang 

kebutuhan mereka yang lain digolongkan ke atas pembelanjaan atau 

pengeluaran konsumsi. Barang-barang yang diperoduksi khusus untuk 

digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang dinamakan 

barang konsumsi (Sukirno, 2000: 37). 

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel 

makroekonomia dalam identitas pembangunan nasional menurut  pendekatan 

pengeluaran variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C, inisial dari kata 

Comsumption. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari 

pendapatannya yang dibelanjakannya. Apabila pengeluran-pengeluaran 

konsumsi semua orang dalam suatu Negara dijumlahkan maka hasilnya adalah 

pengeluaran konsumsi masyarakat Negara tersebut (Dumairy, 1997). 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi 

perlu memperhatikan secara lebih mendalam mengenai konsumsi rumah 



 

 

tangga. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga mempunyai yang sangat 

penting dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke 

waktu lainnya. Semakin tinggi MPC (konsumsi marginal) semakin besar 

perubahan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional yang akan berlaku 

sebagai akibat dari sejumlah perubahan dalam pengeluaran/ pembelanjaan  

agregat. Pembelanjaan investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan pertumbuhan jangka panjang suatu perekonomian. Sampai 

dimana suatu masyarakat dapat melakukan investasi sangat tergantung pada 

tabungan masyarakat. Ini berarti sampai dimana suatu masyarakat dapat 

mencapai pertumbuhan ekonomi dimasa depan sangat bergantung pada pola 

konsumsi dan tabungan dalam perekonomian tersebut (Sukirno, 2000: 338). 

Pola konsumsi masyarakat tentunya sangat tergantung dari sumber 

penghasilan rumah tangga. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga, 

semakin banyak pula kebutuhan yang akan mereka penuhi. Masih besarnya 

konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih 

mementingkan kebutuhan pokok. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi 

perekonomian kita yang masih rendah mengakibatkan pendapatan penduduk 

juga rendah dan melonjaknya harga kebutuhan hidup. Konsumsi makanan 

penduduk Sragen mencapai 64,28 %, 23,00 % diantaranya untuk konsumsi 

padi-padian. Sedangkan pengeluaran untuk makanan jadi sebesar 11,07 % dari 

total pengeluaran untuk makanan. Konsumsi lain yang cukup besar yaitu 

tembakau 12,55 % sedangkan yang besarannya hampir sama yaitu kacang-

kacangan, buah-buahan, daging, telur dan susu, bahan minuman, minyak dan 



 

 

lemak, masing-masing besarnya hampir merata antara 5 sampai dengan 7  % 

dari total pengeluaran. Sementara pengeluaran untuk non makanan penduduk 

Sragen sebesar 38.967 rupiah atau 35,52 % dari total pengeluaran. 

Pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan perumahan sebesar 31,46 %. 

Memang pengeluaran untuk perumahan (papan) merupakan salah satu 

kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) sehingga dapat dimaklumi 

kalau kebutuhan ini cukup besar. Kebutuhan pokok lain yaitu sandang/ 

pakaian sebesar 11,14 %, pendidikan sebesar 12,04 %, dan kesehatan sebesar 

11,37 % dari total pengeluaran non makanan. Hal ini memberikan indikasi 

bahwa kepedulian kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat 

Kabupaten Sragen cukup tinggi (BPS, 2002 : 16). 

Usaha pemulihan perekonomian di Kabupaten Sragen yang dilakukan 

oleh pemerintah bersama jajaran pelaku dunia usaha di Kabupaten Sragen 

masih perlu ditingkatkan. Terbukti dari salah satu tolak ukur kinerja 

perekonomian yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 

ke tahun belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal ini nampak 

dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang masih rendah meski telah 

memberikan angka yang positif. Kondisi perekonomian yang tidak terlepas 

dari kondisi perekonomian tahun sebelumnya yang masih terlilit berbagai 

dampak dari adanya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis kepercayaan 

sehingga berpengaruh terhadap struktur ekonomi nasional maupun regional. 

Beragam cara dilakukan untuk menemukan resep yang pas agar pelaksanaan 

dalam program pemulihan ekonomi dapat berjalan normal kembali, disamping 



 

 

itu juga dengan tujuan dapat memberikan stimulan pada pertumbuhan 

perekonomian, tapi ternyata hal itu tidak mudah, terbukti pertumbuhan 

ekonomi sampai sekarang belum mencapai target seperti yang diharapkan. 

Sebagai salah satu sasaran pembangunan maka pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi merupakan prioritas yang akan dicapai. Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Sragen yang tercermin dari besaran PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) memberikan gambaran adanya peningkatan pada tahun 2002 

yaitu menjadi sebesar Rp. 2.105.156,40 juta, yang pada tahun 2001 hanya 

mencapai Rp. 1.915.755,96 juta sehingga ada kenaikan 9,89 %, jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pertumbuhan untuk tahun 

sebelumnya hanya mencapai 8,98 %. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,89 % di 

atas sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan yang sebenarnya karena 

masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (BPS, 2002 : 40-41). 

Selama tahun 2002 mulai dari triwulan 1 sampai triwulan ke 4, 

menunjukkan sepanjang bulan mengalami inflasi, kecuali pada bulan Maret 

dan April terjadi deflasi. Inflasi tahun kalender 2002 lebih dari satu digit, hal 

ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi masih belum menghasilkan 

perubahan yang berarti/ signifikan baik tingkat nasional maupun di daerah. 

Kondisi seperti ini jika dibiarkan berlarut tentu saja akan berakibat akan 

semakin menurunkan tingkat daya beli masyarakat, untuk itu berbagai 

kebijakan yang telah ditetapkan haruslah mengacu untuk mampu 

meningkatkan daya beli masyarakat misalnya memperbaiki distribusi barang 

dan jasa, memperpendek arus distribusi dan yang tidak kalah pentingnya 



 

 

adalah kestabilan politik dan keamanan. Pada tahun 2002 ini inflasi tertinggi 

triwulan ke 4 yaitu bulan Nopember 2,38 % hal ini disebabkan bersamaan 

dengan bulan puasa dan menjelang peringatan hari besar agama, sehingga 

kebutuhan akan barang dan jasa meningkat. Sedangkan inflasi terendah terjadi 

pada triwulan ke 2 yaitu sebesar minus 0,35 % yang disebabkan tersedianya 

barang dan jasa yang cukup setelah selesainya panen raya. Besarnya inflasi 

umum tahun kalender (calender year) yaitu 10,30 %. Inflasi terbesar adalah 

kelompok pendidikan dan olah raga yaitu sebesar 25,33 %, dan yang terkecil 

adalah pada kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 4,80% 

(BPS, 2002 : 14-15). 

Penelitian ini merupakan suatu analisis tentang pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan tingkat bunga terhadap 

konsumsi masyarakat di kabupaten Sragen tahun 2000.1-2005.4. Variabel-

variabel independen tersebut dipilih karena merupakan indikator pokok 

ekonomi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi ekonomi dan 

dapat mempengaruhi besar-kecilnya konsumsi masyarakat di kabupaten 

Sragen. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka 

permasalahan yang diteliti adalah : apakah produk domestik regional bruto, 

inflasi dan tingkat bunga mempengaruhi konsumsi masyarakat di Kabupaten 

Sragen? 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini bermaksud 

menganalisa seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto, inflasi 

dan tingkat bunga, mempengaruhi konsumsi masyarakat di Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya pengaruh produk domestik regional bruto, inflasi 

dan tingkat bunga mempengaruhi konsumsi masyarakat di Kabupaten 

Sragen. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah informasi bagi penelitian 

lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung pada obyek yang akan 

diteliti. Dalam hal ini data diambil dari Biro Pusat Statistik berupa data 

time series. 

2. Metode Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda dengan menggunakan model ECM (Error Correction 



 

 

Model). Pada model pengaruh PDRB, Tingkat tenaga kerja, dan Investasi 

diformulasikan sebagai berikut (Daryanto, 2005: 12): 

D Y t = β0 +  β1 D X 1t + β2 D X 2t + β3 D X 3t + β4 B X 1t + β5 B X 2t + β6 

B X 3t + β7 ECT +Ut 

Dimana : ECT = B X1t + B X2t + B X3t – B Yt 

Keterangan : 

D Y = Y t – Y t-1 

D X 1 = X 1t – X 1t-1 

D X 2 = X 2t – X 2t-1 

D X 3 = X 3t – X 3t-1 

B X 1 = X 1t-1  

B X 2 = X 2t-1 

B X 3  = X 3t-1 

Keterangan : 

Y t : Konsumsi masyarakat pada periode t 

X lt : Produk Domestik Regional Bruto pada periode t 

X 2t : Inflasi pada periode t 

X 3t : Tingkat bunga se eks Karesidenan Surakarta pada periode t 

DLn Y  : Perubahan Konsumsi masyarakat 

DLn X1 : Perubahan produk domestik Regional Bruto 

D X2 : Perubahan Inflasi 

D X3 : Perubahan tingkat bunga se eks Karesidenan Surakarta 

B : Backward lag operator  



 

 

ECT : Error Correction Term 

Model tersebut akan diuji dengan uji statistik yaitu meliputi t test 

dan f test dan analisis ekonometrika yang meliputi Error Correction 

Model (ECM) serta uji asumsi klasik yang meliputi multikolinieritas, 

heterokedastisitas, dan otokorelasi (Setiaji : 103-106). 

3. Definisi Variabel 

a. Variabel Dependen 

Konsumsi masyarakat adalah pengeluaran total untuk 

memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka 

waktu tertentu. Konsumsi diukur dalam juta rupiah per triwulan. 

b. Variabel Independen  

• Produk domestik bruto regional adalah barang dan jasa yang 

diproduksi penduduk dalam suatu daerah tertentu dalam wilayah 

negara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik 

Bruto Regional diukur dalam juta rupiah per triwulan tertentu. 

• Inflasi adalah suatu kecenderungan dari harga-harga untuk 

menaikkan harga secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur 

dalam presentase per triwulan. 

• Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi 

pertukaran antara satu rupiah sekarang dan rupiah nanti. Tingkat 

bunga diukur dalam presentase per triwulan. 

 

 



 

 

F. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang seluruh teori yang relevan dengan topik penelitian 

dan uraian ringkasan tentang penelitian empirik yang pernah 

dilakukan pada topik yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi operasional, dan metode analisis data. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian, data yang 

diperoleh, analisis data, dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan uraian tentang 

kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dengan pokok masalah 

yang diteliti. 
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