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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel 

makroekonomi. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari 

pendapatannya yang di belanjakan. Apabila pengeluaran–pengeluaran 

konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan maka hasilnya 

adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. 

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara 

agregat makro pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan 

pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan nasional , semakin besar 

pula konsumsinya (Dumairy,1997: 114). 

 Konsep konsumsi yang merupakan konsep diIndonesiakan dari 

bahasa Inggris Consumption, berarti pembelanjaan yang dilakukan untuk 

rumah tangga keatas barang-barang akhir dan jasa dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. 

Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian dan barang-barang 

kebutuhan mereka yang lainnya digolongkan atas pembelanjaan atau 

pengeluaran konsumsi. Barang-barang yang diproduksi khusus digunakan 

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya  dinamakan barang 

konsumsi (Sukirno, 2000 : 337).  
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 Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan 

jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran 

Konsumsi merupakan komponen utama dari Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), karena itu perhatian utama perlu dipusatkan pada analisis 

faktor yang menentukan pengeluaran konsumsi. Khusus untuk pengeluaran 

konsumsi rumah tangga ada beberapa faktor yang menentukan, diantara 

faktor-faktor tersebut yang paling penting adalah tingkat pendapatan. 

Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga atau masyarakat keseluruhan 

maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Hubungan antara konsumsi 

dengan pendapatan ini disebut hasrat konsumsi atau Propensity to Consume.

Sedangkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk 

membeli semua kebutuhannya berupa barang, baik barang habis pakai 

maupun barang tahan lama dan jasa disebut pengeluaran konsumsi (Sayuti, 

1989).

 Kita juga mengetahui bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga 

selalu menduduki tingkat utama dalam pengeluaran Produk Domestik Bruto 

(PDB) yaitu sekitar 60 % dari PDB tiap tahunnya dan kita menganggap 

konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai (dissposible income) 

namun sebetulnya konsumsi merupakan fungsi dari beberapa variabel yang 

lain (Suparmoko, 1991). 

 Inflasi adalah fenomena yang sering terjadi di negara yang sedang 

berkembang. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan disamping 

masalah pengangguran. Apabila suatu perekonomian berusaha mencapai 
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perkembangan yang lebih cepat daripada tingkat perkembangan yang 

diperlukan, maka perekonomian yang bersangkutan pasti mengalami inflasi. 

Inflasi mempunyai hubungan yang kuat dengan konsumsi, karena apabila 

terjadi inflasi maka harga-harga barang dan jasa akan naik sehingga 

berpengaruh terhadap jumlah konsumsi masyarakat atau konsumsi 

masyarakat akan menurun akibat dari adanya inflasi (Nopirin, 1992). 

 Analisis hubungan antara pengeluaran konsumsi masyarakat 

dengan data perekonomian Indonesia dilakukan oleh Dumairy (1997). 

Analisis dilakukan dengan data triwulanan dari triwulan 1 tahun 1985 

sampai triwulan 3 tahun 1993. model yang digunakan adalah model teori 

konsumsi Milton Friedman, bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan 

permanen. Model tersebut diperluas dengan menambah satu variabel lagi 

yaitu laju inflasi. Hasil analisi sebagai berikut : 

  Ct =  5038,79 + 0,505 Ypt - 64,74 Pt

Keterangan : 

C = konsumsi   P  = laju inflasi 

Yp = pendapatan permanen t  = tahun 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan permanen berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengeluaran konsumsi, dengan MPC (marginal 

propensity to consume) sebesar 0,505, yang berarti bahwa setiap kenaikan 

pendapatan permanen sebesar satu rupiah akan meningkatakan pengeluaran 

konsumsi sebesar setengah rupiah. Pengaruh laju inflasi terhadap 
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pengeluaran konsumsi masyarakat ternyata tidak signifikan (Purwaningsih, 

Y. 2001. Jurnal Ekonomi Pembangunan : 71-90).  

 Krisis ekonomi yang dipicu oleh merosotnya nilai Rupiah secara 

tajam mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai lapisan sosial. Bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah krisis ini berarti hilangnya 

pekerjaan terutama bagi mereka yang bekerja di sektor konstruksi, 

melemahnya daya beli karena inflasi dan membumbungnya biaya hidup 

karena kemungkinan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif 

Dasar Listrik (TDL) yang diikuti oleh kenaikan harga barang-barang 

kebutuhan hidup lainnya.   

 Faktor lain yang mempengaruhi besarnya tingkat konsumsi 

masyarakat adalah Kurs atau Nilai tukar mata uang adalah harga satu unit 

mata uang asing dalam bentuk mata uang domestik atau dapat juga 

dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Apabila 

Nilai tukar meningkat maka berarti Rupiah mengalami Depresiasi, 

sebaliknya apabila Nilai tukar turun maka Rupiah mengalami Apresiasi. Jika 

rupiah mengalami depresiasi maka akan berpengaruh terhadap tingkat harga 

barang dan jasa. Tingkat harga akan mengalami peningkatan apabila terjadi 

depresiasi rupiah. 

 Dengan melihat pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat yang 

selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, penulis ingin melihat 

apakah kenaikan PDRB tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat. Peningkatan laju inflasi yang 
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terjadi di Propinsi Jawa Barat akan berpengaruh terhadap kenaikan tingkat 

suku bunga deposito dan akan menyebabkan terjadinya depresiasi Rupiah. 

Dengan peningkatan laju inflasi yang terjadi maka akan mempengaruhi 

harga barang-barang dan jasa, sehingga penulis ingin mengetahui sejauh 

mana pengaruh peningkatan laju inflasi terhadap perubahan konsumsi 

masyarakat Propinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Propinsi Jawa Barat dari 

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan secara pesat sehingga hal ini 

membawa pengaruh terhadap perubahan konsumsi masyarakat Propinsi 

Jawa Barat. 

B. Perumusan Masalah 

   Dalam penelitian ini penulis membatasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat pada PDRB, 

Inflasi, Suku bunga deposito, Jumlah penduduk, dan Kurs. Dari penjelasan 

di atas dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh PDRB, Inflasi, Suku bunga deposito, Jumlah 

penduduk, dan Kurs terhadap besarnya konsumsi masyarakat  Propinsi 

Jawa Barat? 

2. Seberapa besar faktor PDRB, Inflasi, suku bunga deposito, Jumlah 

penduduk, dan Kurs mempengaruhi atau berpengaruh terhadap 

konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat ? 
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3. Diantara PDRB, Inflasi, suku bunga deposito, Jumlah Penduduk dan 

Kurs manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Faktor PDRB, 

Inflasi, Suku Bunga Deposito, Jumlah penduduk dan Kurs terhadap besarnya 

tingkat konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat.  

D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk         

mengambil kebijakan atau sebagai pertimbangan dalam pengeluaran 

konsumsi rumah tangga. 

2. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan kalangan akademis 

dan masyarakat tentang pengeluran konsumsi masyarakat Propinsi Jawa 

Barat tahun 1980-2005. 

3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki 

hubungan dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat Propinsi 

Jawa Barat. 
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E. Sistematika penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisis tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu 

konsumsi, juga faktor-faktor yang mempengaruhi, hasil penelitian 

terdahulu dan Hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, alat dan model 

analisis dengan menggunakan ECM (Error Correction Model).

 BAB IV  ANALISIS DATA 

Berisi tentang diskripsi data, analisi data, hasil analisis dan 

pembahasan. 

 BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

analisis data dalam penelitian ini.   


