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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro 

ekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan 

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

Consumption. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari 

pendapatannya yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran 

konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah 

pengeluaran konsumsi masyarakat negara tersebut (Dumairy, 1997). 

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dari tahun ke 

tahun, telah mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia 

dalam berkonsumsi, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan. Ditambah 

dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian pesat, selain 

berdampak pada perubahan struktur harga, juga makin mempermudah akses 

pemasaran sehingga berpengaruh pada pola penawaran barang dan jasa. 

Akibatnya terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang 

beredar di pasaran. Semua ini merupakan faktor-faktor yang semakin 

mempercepat perubahan pola konsumsi dalam masyarakat (Suparmoko, 

1991). 

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan 

makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan 
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kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun 

nilai pengeluaran rumah tangga secara umum menunjukkan perbedaan tingkat 

kesejahteraan penduduk antar propinsi. Termasuk dalam pengeluaran 

konsumsi adalah pengeluaran untuk pangan, pakaian, perumahan dan aneka 

barang dan jasa serta kebutuhan lainnya. Konsumsi makanan terdiri dari beras, 

lauk pauk, buah-buahan, minyak, gula, rokok dan lainnya. Konsumsi pakaian 

terdiri dari pakaian, sepatu, sandal, kaos kaki, dan lain-lain. Konsumsi untuk 

perumahan terdiri dari sewa rumah, biaya penerangan, biaya pemeliharaan 

rumah dan bahan baker (termasuk arang dan kayu bakar) dan lain-lain. 

Konsumsi aneka barang dan jasa terdiri dari biaya pendidikan, transportasi, 

kesehatan, barang tahan lama dan lain-lain. Konsumsi lain-lain yaitu untuk 

pajak televisi, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan sosial serta 

dana-dana lainnya yang belum tercantum.  

Manusia dalam melakukan konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

faktor ekonomi seperti pendapatan, kekayaan maupun faktor non ekonomi 

seperti jumlah tanggungan keluarga, status sosial, kerja tambahan serta masih 

banyak faktor yang tidak semuanya dapat disebutkan. Ada juga faktor ekstern 

seperti lingkungan tempat tinggal yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi pengeluaran konsumsi (Sukirno, 2000:339). 

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah ada dua keluarga yang 

menggunakan uang mereka dengan cara yang tepat sama. Walaupun 

demikian, angka-angka statistik menunjukkan bahwa rata-rata terdapat pola 

keteraturan umum dalam cara orang mengalokasikan uang mereka untuk 
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membeli makanan, pakaian, dan barang-barang pokok lainnya. Ribuan 

penyelidikan mengenai pola pengeluaran rumah tangga pada berbagai tingkat 

pendapatan telah dilaksanakan, dan ternyata pada umumnya terjadi banyak 

kesamaan dalam pola perilaku ini (Samuelson, 1994:124). 

Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga selalu lebih kecil dari pada 

kenaikan pendapatan. Besarnya kenaikan pengeluaran konsumsi itu 

tergantung dari hasrat keinginan masyarakat tersebut dalam berbagai 

konsumsi yang disebut dengan Propensity to Consume (Guritno, 1984:19). 

Para polisi merupakan bagian dari masyarakat yang juga melakukan 

kegiatan konsumsi. Para Bintara dan Perwira  polisi merupakan jabatan dalam 

Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun ruang lingkupnya lebih sempit dari 

masyarakat, namun dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari mereka juga 

memiliki konsumsi yang berbeda-beda. Pekerjaan mereka menuntut fisik yang 

sangat prima, sehingga membuat pengeluaran konsumsinya lebih terarah pada 

kebutuhan akan makanan yang bergizi. Namun kebutuhan akan konsumsi non 

makanan juga perlu dipertimbangkan, seperti hiburan dan kesehatan yang 

dapat menunjang kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu pola konsumsi yang 

seimbang sangat dibutuhkan. 

Walaupun para polisi hanyalah bagian kecil dari masyarakat, namun 

tingkat pola konsumsi mereka juga dapat menggambarkan tingkat 

kesejahteraan para pegawai negeri. Seperti diketahui bahwa pegawai negeri 

yang memiliki ikatan dinas terhadap pemerintah dalam beberapa kebutuhan, 

mereka mendapatkan tunjangan hidup, misalnya tunjangan keluarga, pakaian 
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dinas, tunjangan kesehatan, serta tunjangan hari tua atau pension. Berdasarkan 

hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis konsumsi rumah tangga polisi 

dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Konsumsi Rumah Tangga Polisi di Kepolisian Resort Kabupaten Pati Tahun 

2005. 

 

B.  Perumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dan Seberapa 

Besar Tingkat Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga, Kekayaan, dan 

Pangkat Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga Polisi di Polres Kabupaten 

Pati Tahun 2005”. 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, jumlah tanggungan 

keluarga, kekayaan, dan pangkat terhadap konsumsi rumah tangga polisi di 

Polres kabupaten Pati tahun 2005. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota POLRI pada umumnya, dan anggota Polres Pati pada khususnya. 
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2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan 

informasi bagi peneliti selanjutnya atau dijadikan referensi bagi pihak-

pihak yang memerlukan terutama ada kaitannya dengan pengeluaran 

konsumsi. 

 

E.  Metode Analisis Data 

Untuk menguji pengaruh pendapatan rumah tangga polisi, jumlah 

tanggungan keluarga, kekayaan, dan pangkat terhadap konsumsi rumah tangga 

polisi alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Analisis data ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dengan menggunakan alat analisis tersebut akan diperoleh koefisien pengaruh 

dari masing-masing variabel independen. Sedangkan model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

KONSi = βo + β1Y1i + β2JTK2i + β3K3i + β4PT4i + Ui  

Keterangan 

KONS  = Konsumsi rumah tangga polisi (rupiah pertahun) 

Y  = Pendapatan rumah tangga polisi (rupiah pertahun) 

JTK  = Jumlah tanggungan keluarga (dalam satuan orang) 

K  = Kekayaan rumah tangga polisi (rupiah pertahun) 

PT  = Pangkat (Perwira polisi D = 1, Bintara polisi D = 0) 

i  = Dimana i menunjuk pada observasi ke i  

βo  = Intersep 

β1….. β4  = Koefisien regresi 

Ui  = Variabel pengganggu 
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F.  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis 

data, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam Bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan 

sebagai bahan pendukung atau mendasari penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi : Subjek dan objek penelitian, populasi 

penelitian, jumlah dan metode pengambilan sampel, jenis, sumber 

dan metode pengambilan data, definisi operasional variabel dan 

pengukuran, regresi Ordinary Least Square (OLS), alat dan metode 

analisis data, uji spesifikasi model, uji normalitas ut, uji kepenuhan 

asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi), uji validitas pengaruh (uji t), uji F, interpretasi R2. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, analisis data yang 

meliputi hasil estimasi analisis, pengujian kriteria analisis, 

pengujian asumsi klasik, dan interpretasi ekonomi. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian, yang 

merupakan sumbangan pemikiran penulis dari hasil analisis data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


