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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Konsumsi 

Konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga 

yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. 

Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya 

pendapatan, apabila pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat. 

Sebaliknya, apabila pendapatan turun maka konsumsi akan turun (Partadireja, 

1990). 

 Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang 

dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Khusus 

untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling penting 

menentukan diantaranya tingkat pendapatan rumah tangga (Sayuti,1989). 

Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk 

membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan fungsi 

dari pendapatan siap pakai (disposable income). Dengan kata lain, fungsi 

konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan 

tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (Prasetyo, 2011). 
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B. Hubungan antara Konsumsi dan Pendapatan 

Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian tingkat 

pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan 

tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara 

konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara 

umum ditulis dengan persamaan sebagai berikut (Nanga, 2001). 

 

 

C dan Yd merupakan pengubah yang masing-masing menunjukkan konsumsi 

dan pendapatan riil. Parameter a menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi 

otonom yaitu pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi di 

pengaruhi oleh faktor-faktor diluar pendapatan, seperti ekspektasi ekonomi dari 

konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit dan standar hidup yang 

diharapkan. Sementara parameter b menggambarkan kecenderungan 

mengkonsumsi marjinal, yang merupakan perbandingan antara perubahan 

dalam konsumsi dengan perubahan dalam pendapatan atau b = MPC = ∆C/∆ 

Yd, serta memiliki nilai antara 0 dan 1. 

Persamaan 1.1. menyiratkan bahwa pada tingkat pendapatan yang 

rendah, konsumsi akan melebihi pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan 

yang tinggi, konsumsi lebih kecil dari pada pendapatan. Hal ini sejalan dengan 

hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi dari Keynes yang 

Y = a + b Yd (a > 0, 0 < b < 1) ................................................................... 1.1 
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mengatakan bahwa apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik 

tapi dengan jumlah yang kecil.  

Fungsi konsumsi yang berbentuk linier seperti ditunjukkan oleh 

persamaan 1.1. diatas dan memiliki implikasi sebagai berikut : 

1. Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC) adalah konstan selama 

rentan tingkat pendapatan relevan. 

2. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (APC) adalah lebih besar 

daripada kecenderungan mengkonsumsi marginal (MPC). 

3. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (APC) aakan semakinkecil kalau 

tingkat pendapatan mengalami kenaikan. 

Fungsi konsumsi dikenal sebagai kecenderungan mengkonsumsi rata-

rata (Average Propensity to Consume atau APC) yaitu perbandingan antara 

besarnya konsumsi total dengan pendapatan (C/Yd), atau dari persamaan 1.1. 

besarnya APC = C/Yd = a/ Yd+b atau APC = a/ Yd + MPC. 

Fungsi konsumsi pada persamaan 1.1. dapat dijelaskan dengan gambar 2-1: 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Gambar 2-1 

 Fungsi Konsumsi 

 

  

 

 

 

 

 45
o
 

  

Sumber: Nanga, 2001 

Pada gambar 2-1. keseimbangan terjadi pada saat fungsi C memotong 

garis 45
o 

yaitu di titik Eo. Dengan kata lain, pada titik E1 tersebut besarnya 

C= Y(C1=Y1). 

 

C. Teori Konsumsi 

Teori yang dikemukakan oleh Keynes mengenai konsumsi dengan 

pendapatan banyak dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Teori-teori 

konsumsi tersebut meliputi (Suparmoko, 1991) : 

 

Y1 Pendapatan (Y) 

E1 

C = Yd 

C = a + bYd 

a 

0 

Konsumsi (C) 

C1 
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1. Hipotesis Pendapatan Absolut 

Hipotesis ini menentukan konsumsi dengan tingkat pendapatan 

absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi 

konsumsi jangka pendek. Oleh karena itu kurvanya selalu memotong sumbu 

vertikal. Berdasarkan pengalaman fungsi konsumsi jangka pendek bergeser ke 

atas sepanjang waktu sehingga menghaasilkan fungsi jangka panjang.  

Gambar 2.2 

Fungsi Konsumsi Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suparmoko, 1991 

Pada gambar 2-2. fungsi konsumsi jangka pendek, C = a + bYd dan 

fungsi jangka panjang C =bY dimana fungsi jangka panjang selalu melalui 

titik asal (titik O). Kurva jangka pendek yang linier APC semakin kecil 

apabila pendapatan naik dan MPCnya konstan. Kurva yang melalui titik O 

yaitu kurva konsumsi jangka panjang, lerengnya lebih tajam atau lebih tegak 

dari pada lereng konsumsi jangka pendek. MPC dan APC fungsi konsumsi 

45
0 

O Y0 Y1 Y 
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B 

C = b*Y 

C = a + b Yd 

Y,C 
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jangka panjang selalu sama besar dan konstan, misalnya pada pendapatan 

nasionaal setinggi OYo, maka APC = AYo / OYo dan juga MPC = AYo/ OYo 

pada pendapatan nasional OY1, maka APC = BY1/OY1 dan MPC = 

BY1/OY1. Jadi APC konstan bila fungsi konsumsi melalui titik asal. Oleh 

karena itu, fungsi konsumsi jangka panjang APC dan MPC konstan dan 

MPC = APC. 

Pergeseran fungsi konsumsi dari jangka pendek ke jangka panjang 

banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

a. Adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, dan penduduk mengetahui 

bahwa penduduk kota konsumsinya lebih tinggi dari pada konsumsi 

desa. Jadi migrasi cenderung untuk meningkatkan konsumsi walaupun 

tidak ada peningkatan pendapatan. 

b.  Adanya barang produksi baru dalam perekonomian. Pendapatan 

konsumen tetap, namun bila ada barang baru maka konsumen akan 

terangsang untuk meningkatkan konsumsinya. 

c. Adanya peningkatan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Kesejahteraan 

ini dapat dilihat dari tersedianya aktiva lancar terutama dalam bentuk 

uang tunai, deposito di bank serta  tabungan. 

Hipotesis Pendapatan absolut fungsi konsumsi yang menjadi dasar 

adalah fungsi konsumsi jangka pendek, kemudian fungsi jangka panjang 

dapat ditemukan karena adanya pergeseran keatas dari fungsi konsumsi 

jangka pendek. 
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2. Hipotesis Pendapatan Relatif 

Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan saat ini relatif dalam 

perbandingannya dengan pendapatan tertinggi  yang pernah dicapai 

sebelumnya. Konsumsi tetangga sekitarnya juga akan mempengaruhi 

tingkat konsumsi seseorang. Akibatnya apabila tingkat pendaapatan 

individu itu bertambah tinggi maka konsumsi akan meningkat secara 

proposional terhadap peningkatan pendapatan tersebut. Sedangkan apabila 

tingkat pendapatan turun, konsumsi tidak akan turun secara proposional 

mengikuti konsumsi jangka panjang, melainkan mengikuti fungsi jangka 

pendek. Jadi fungsi hipotesis dasar dari hipotesis pendapatan relatif adalah 

fungsi konsumsi jangka panjang. Pada konsumsi jangka pendek diperoleh 

dengan gerakan atau perubahan pendapatan dalam jangka pendek. 

Gambar 2.4. 

Hipotesis Pendapatan Relatif dan Fungsi Konsumsi 
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Pendapatan mula-mula dalam adalah Y0, sehingga konsumsi 

setinggi C0. Pendapatan turun dari Y0 menjadi Y1, konsumsi tidak turun 

dari C0 menjadi C1 tetapi turun dalam perbandingan yang lebih lebih kecil 

yaitu menjadi C1’. Hal ini terjadi karena orang biasanya ingin 

mempertahankan tingkat konsumsi semula. Jadi apabila pendapatan 

seseorang turun maka orang itu tidak akan menurunkan konsumsinya 

secara drastis tetapi selalu berusaha mempertahankan tingkaat konsumsi 

yang lama sehingga turunya tidak langsung dari C0 ke C1, tetapi C0 ke C1’ 

yang ditunjukkan oleh kurva konsumsi jangka pendek. 

Pada jangka panjang, akhirnya tingkat konsumsi kembali ke C1, 

jadi mula-mula pindah dari C0 C1’ baru kemudian C1. Apabila 

pendapatannya turun lagi dari Y1 ke Y2 akan ada kurva jangka pendek lagi 

dan konsumsi turun dari C1 ke C2’ mengikuti kurva konsumsi jangka 

pendek itu, baru kemudian ke C2 yang terletak pada fungsi konsumsi 

jangka panjang. 

3. Hipotesis Pendapatan Permanen 

Hipotesis Pendapatan permanen mengemukakan bahwa konsumsi 

saat ini tergantung pada pendapatan saat ini dan pendapatan yang dapat 

diperkirakan pada masa yang akan datang. Alasannya ialah bahwa 

sesungguhnya pendapatan aktual itu dapat diperinci menjadi pendapatan 

permanen dan pendapatan sementara, demikian juga dengan konsumsi 

yaitu konsumsi permanen dan konsumsi sementara dan dapat ditulis 

sebagai berikut : 
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Y = Yp + Yt 

C = Cp + Ct 

 Keterangan : 

 Y = Pendapatan aktual 

 Yp = Pendapatan Permanen 

 Yt = Pendapatan Sementara  

C = Konsumsi aktual 

Cp = Konsumsi Permanen  

Ct = Konsumsi Sementara 

Pendapatan permanen adalah pendapatan rumah tangga yang dapat 

dikonsumsikan jika tingkat kekayaan tetap. Pendapatan ini merupakan 

suatu rata-rata tertimbang dari pendapatan saat ini, dan pendapatan 

sementara merupakan pendapatan yang sudah diperkirakan, yang nilainya 

dapat positif atau negatif.  

Friedman menganggap bahwa konsumsi permanen (Cp) 

merupakan proporsi yang konstan dari pendapatan permanen (Yp), atau 

dalam persamaan dapat dituliskan sebagai berikut : 

Cp = nYp (O < n <1) 
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Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara 

pendapatan sementara dan pendapatan permanen, serta antara konsumsi 

sementara dan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dan 

pendapatan permanen. MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol 

yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif 

maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula yang negatif 

maka tidak akan mengurangi konsumsi. 

Gambar 2.5. 

Hipotesis Pendapatan Permanen dan Fungsi Konsumsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Suparmoko, 1991 

Pada gambar 2.5. menjelaskan bahwa puncak gelomabang 

konjungtur pendapatan aktual (Y) lebih tinggi dari pada pendapatan 

permanen (Yp). Konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, maka 

450 
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konsumsi aktual C akan sama dengan konsumsi permanen Cp karena pada 

saat itu pendapatan permanen sebesar Yp. Sepanjang fungsi konsumsi 

jaangka pendek didasarkan pada pendapatan aktual dan konsumsi aktual, 

maka (Y, P) merupakan titik dalam fungsi konsumsi jangka pendek. 

Pada saat di lembah konjungtur, maka konsumsi C sama dengan 

konsumsi permanen Cp yaitu konsumsi pada saat pendapatan permanen 

sama dengan Yp, dan (Y, C) merupakan titik lain dalam fungsi konsumsi 

jangka pendek. 

4. Hipotesis Siklus Hidup 

Franco Modigliani dan teman-teman dari MIT dengan cara berbeda 

berusaha mengkompromikan hubungan positif antara tabungan dan 

pendapatan sertaa rasio tabungan tetap dalam jangka panjang. Modligani 

memulai dengan menyatakan bahwa setiap individu akan memperoleh 

kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat mempertahankan pola 

konsumsi yang stabildari pada harus mengalamikenaikan dan penurunan 

dalam konsumsi mereka. Modigliani melanjutkan dengan menyatakan 

bahwa orang akan berusaha untuk menstabilakan tingkat konsumsi mereka 

sepanjang masa hidupnya.    

Seseorang cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia 

muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah lagi pada usia tua, maka 

rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur 

mereka., yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif, orang 

berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaamaan pada 
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masa muda merekaa, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang 

dibuatnya di masa usia menengah. 

Gambar 2.6 

Hipotesis Siklus Kehidupan dan Konsumsi 

  

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Suparmoko, 1991 

Modigliani menganggap penting peranan kekayaan sebagai penentu 

tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan 

nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah 

meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau 

peningkatan jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang 

menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang 

pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka 

konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya 

hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, 
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menekan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari 

perubahan-perubahan yang tidak diharapkan seperti perubahan daram 

investasi, ekspor maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. 

 

D.  Teori Perilaku Konsumen 

Utilitas adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang timbul karena 

konsumsi. Utilitas adalah subyektif. Utilitas yang muncul karena 

mengkonsumsi suatu barang tergantung pada selera, yang merupakan perilaku 

dan preferensi seseorang terhadap berbagai barang dan jasa, atau merupakan 

kesukaan dan ketidaksukaan dalam konsumsi (MCaechen, 2001). 

Ekonom mengasumsikan bahwa bahwa selera sebagai sesuatu yang 

ada begitu saja dan relatif stabil, sehingga tiap orang mungkin saja 

mempunyai selera sendiri tetapi selera individual tidak dalam keadaaan 

berubah yang terus menerus. Selera atas beberapa produk memang berubah 

sepanjang waktu tetapi selera cukup stabil sehingga dapat menggunakannkya 

sebagai dasar hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Jika selera 

tidak cukup stabil maka tidak dapat membuat asumsi dalam analisis 

permintaan (Mcaechen, 2001). 

Utilitas dibedakan menjadi dua yaitu utilitas total dan utiitas 

marginal. Utilitas total adalah Kepuasan total yang dinikmati konsumen 

karena melakukan konsumsi. Sebagai contoh, utilitas total adalah kepuasan 

yang didapatkan dengan mengkonsumsi empat gelas air. Utilitas marginal 

adalah perubahan utilitas total akibat adanya perubahan  konsumsi suatu 
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barang sebesar satu unit. Sebagi contohnya, utilitas magrinal dari tiga gelas 

adalah perubahan utilitas total karena mengkonsumsi gelas air yang ketiga.  

Prinsip dasar dalam analisis utilitas adalah hukum utilitas marginal yang 

menurun. Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak barang yang 

dikonsumsi oleh individu per periode waktu, hal lain diasumsikan konstan, 

semakin kecil kenaikan utilitas total akibat adanya tambhan konsumsi, atau 

semakin kecil utilitas marginal dari unit tambahan yang dikonsumsi 

(MCaechen, 2001).  

 

E. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi 

Pengeluaran konsumsi masyarakat tidak semata-mata ditentukan 

oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi ada faktor yang 

mempengaruhi konsumsi antara lain (Sobri,1982): 

1. Distribusi Penghasilan 

Dalam pembagian pendapatan nasional, orang-orang dapat dibagi 

dalam dua golongan yaitu 

a. Orang yang berpendapatan tinggi 

b. Orang yang berpendapatan rendah 

Bilamana tambahan pendapatan diterima oleh mereka yang 

berpendapatan tinggi, boleh dikataakan tidak akan mempengaruhi MPC, 

sebab mereka ini boleh dikatakan mendekatan tingkat pendapatan tinggi, 
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sehingga tambahan pendapatan itu akan lebih banyak digunakan untuk 

menabung. 

Bilamana tambahan pendapatan itu diberikan kepada mereka yang 

berpendapatan rendah, maka tambahan pendapatan itu akan dipergunakan 

untuk memperbesar konsumsi. Dengan demikian maka MPC pun akan 

bertambah. 

2. Tingkat Penghasilan Tinggi 

Pengeluaran konsumsi suatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Dalam artian, bahwa 

pengeluaran konsumsi suatu masyrakat tidak mudah berkurang meskipun 

pendapatan masyarakat itu berkurang. Akibatnya masyarakat akan 

mengurangi saving.  

Bilamana pendapatan bertambah, maka konsumsi pun akan 

bertambah dengan lebih cepat. Kenyataan demikian akan terus 

berlangsung sampai pada tingkat pertambahan pendapatan itu setinggi 

pendapatan tertinggi yang telah dicapai semula. Selanjutnya bila mana 

pendapatan terus bertambah, maka konsumsi dan saving akan bertambah.  

3. Penghasilan yang mungkin akan diterima 

Besarnya penghasilan yang mungkin atau penghasilan yang 

diperkirakan akan diterima di masa-masa mendatang seberapa besarpun 

akan berpengaruh pada besarnya konsumsi masa sekarang. Makin besar 

income seseorang, makin besar pula pengeluaran konsumsinya. 
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4. Jumlah Penduduk  

Besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran 

konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relative 

banyak, maka pengeluaran konsumsi akaan lebih besar daripada 

perekonomian yang penduduknya sedikit, meskipun jumlah pendapatan 

nasional masyarakat itu sama besarnya. 

5. Barang-barang yang tahan lama di masyarakat 

Pengaruh-pengaruh barang tahan lama di masyarakat yaitu bisa 

menambah pengeluaran konsumsi dan mengurangi pengeluaran untuk 

konsumsi seperti nonton bioskop akan berkurang karena memiliki televisi 

serta sering melakukan piknik dan rekreasi. 

6. Kebijaksanaan Finansiil dan Marketing dari Perusahaan 

Pembelian saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pada 

galibnya didorong oleh harapan-harapan bahwa pemegang saham itu akan 

menerima deviden.  

Besar deviden yang diterima oleh seseorang pemegang saham, 

bergantung pada kebijaksanaan finansiil tiap-tiap perusahaan. Financial 

policy ini ada yang lebih mengarah pada penyamarataan deviden tiap-tiap 

tahun, ada yang mengarah pada besarnya deviden yang diberikan, 

bergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan 

yang bersangkutan. 
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7. Sikap masyarakat terhadap kehematan 

Fungsi konsumsi suatu masyarakat yang sebenarnya, banyak 

dipengaruhi oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri 

terhadap sifat hemat. Makin hemat suatu masyarakat makin rendah 

MPCnya. 

Asuransi jiwa, tabungan-tabungan dalam perusahaan, mengakibatkan 

menurunya fungsi konsumsi. Tingkah laku seseorang terhadap kehematan 

dipengaruhi oleh pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang 

lebih penting, antara konsumsi waktu sekarang dengan konsumsi waktu 

kemudian. 

 

F. Pengertian Pertumbuhan  Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi mempunyai dua segi pengertian yang 

berbeda. Pertama, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan 

bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan 

mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Kedua, bertujuan untuk 

menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka 

panjang (Sukirno, 2000).  

Pertumbuhan ekonomi merupakan standar materi kehidupan telah 

meningkat secara mengesankan sepanjang waktu bagi sebagian besar 

keluarga di banyak negara. Perkembangan ini berasal dari pendapatan yang 

terus meningkat, yang memungkinkan orang-orang mengkonsumsi jumlah 

barang dan jasa yang lebih banyak serta beragam (Mankiw, 2010).  
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Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur menggunakan produk 

domestik regional bruto (PDRB), yaitu mengukur pendapatan total setiap 

orang dalam perekonomian. Produk domestik regional bruto adalah seluruh 

nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, 

tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, milik penduduk 

wilayah atau milik penduduk wilayah lain (Sukirno, 1994). 

 

G. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Beberapa perkembangan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang 

dikemukakan oleh para ekonom antara lain  ( Mankiw, 2010):   

1. Teori Model Pertumbuhan Solow 

Pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan dengan model 

pertumbuhan solow. Model ini menunjukkan tabungan, pertumbuhan 

populasi, dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi tingkat output 

perekonomian serta pertumbuhan sepanjang waktu.  

a. Akumulasi Modal  

Model pertumbuhan solow dirancang untuk menunjukan 

pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, kemajuan 

teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap  

output barang dan jasa suatu negara keseluruhan. Model ini dikembangkan 

secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji penawaran dan 

permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Pada tahap ini 

diasumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap, kemudian 
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ubah asumsi-asumsi ini dengan memperkenalkan perubahan-perubahan 

dalam angkatan kerja dan pada tahap terakhir akan memperkenalkan 

perubahan-perubahan dalam teknologi.  

1) Penawaran dan Permintaan terhadap Barang 

Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan 

penting dalam model perekonomian statis. Model pertumbuhan solow 

dengan memperhatikan penawaran dan permintaan terhadap barang, 

ekonom bisa melihat sesuatu yang menentukan banyaknya output yang 

diproduksi pada waktu tertentu dan output yang akan dialokasikan 

diantara beberapa alternatif penggunaan. 

a) Penawaran Barang dan Fungsi Produksi 

Penawaran barang model solow didasarkan pada fungsi 

produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output 

bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja.  

 

 Model pertumbuhan solow mengasumsikan bahwa fungsi 

produksi mempunyai skala pengembalian konstan. Asumsi ini 

sering dianggap realistis, dan membantu untuk mempermudah 

analisa. Fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan 

jika 

 

  

Y =  F (K, L) 

zY = F( zK, zL) 
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dengan z bernilai positif. Jika mengalikan modal dan tenaga kerja 

dengan z serta mengalikan jumlah output dengan z. 

Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan 

memungkinkan untuk menganalisis variabel dalam perekonomian 

dibandingkan dengan angkatan kerja. Untuk melihat kebenaranya, 

menggunakan z = 1/L dalam persamaan diatas untuk 

mendapatkan  

 

Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja 

Y/L adalah fungsi dari jumlah modal pekerja K/L (Angka 1 

adalah konstan sehingga bisa dihilangkan). Asumsi skala 

pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya 

perekonomian diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi 

hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja. 

 Fungsi produksi menunjukkan jumlah modal per pekerja k 

menentukan jumlah output per pekerja y = f(k). Kemiringan 

fungsi produksi adalah produk marginal modal, ketika k rendah 

rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, 

sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dam dapat 

memproduksi banyak output tambahan. Sedangakan ketika k 

tinggi rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu 

unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi.  

 

Y / L = F(K/L, 1) 
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b) Permintaan terhadap Barang dan Fungsi Konsumsi 

Permintaan terhadap barang dalam model solow berasal 

dari konsumsi dan investasi. Output per pekerja y merupakan 

konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja i  

 

Persamaan  ini adalah versi per pekerka dari perhitungan 

pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Persamaan itu 

menghilangkan belanja pemerintah  dan ekspor neto (karena 

mengasumsikan perekonomian tertutup). 

Model solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang 

menabung sebagian s dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi 

sebagian (1 - s). Gagasan ini bisa dinyatakan dengan fungsi 

konsumsi sederhana : 

 

s merupakan tingkat tabungan, adalah angka antara nol dan 

satu. Berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa 

mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari 

tujuannya untuk mencari beberapa tingkat tabungan yang 

diinginkan. Namun, sekarang tingkat bunga diasumsikan sebagai s 

sudah baku. 

 

C = (1 - s)y 

y= c + i 
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2) Pertumbuhan Persediaan Modal dalam Kondisi Mapan 

Persediaan modal adalah determinan output perekonomian 

yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu 

dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Kekuatan 

yang mempengaruhi persediaan modal ada dua yaitu investasi dan 

depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha 

dan peralatan baru dan menyebabkan persediaan modal bertambah. 

Depresiasi mengacu pada penggunaan modal dan hal itu menyebabkan 

modal berkurang. Hubungan antara output, konsumsi dan investasi 

dinyatakan dengan tingkat tabungan s menentukan alokasi output 

diantara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal k, output 

adalah f(k), investasi adalah sf(k) dan konsumsi adalah f(k)- sf(k). 

Depresiasi dimasukkan dalam model, diasumsikan bahwa 

sebagian tertentu dari persediaan modal yang konstan  δ habis dipakai 

setiap tahun. Karena itu, depresiasi adalah proposional terhadap 

pesediaan modal. Hubungan invbestasi, depresiasi dan kondisi mapan 

adalah Tingkat modal kondisi mapan k* adalah tingkat dimana 

investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah 

modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Pada saat k* dibawah 

investasi melebihi depresiasi, sehingga persedian modal tumbuh, 

sedangkan diatas k* investasi kurang dari dari depresiasi, sehingga 

persediaan modal menyusut. 
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b. Pertumbuhan Populasi  

Model solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan 

sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan yaitu tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara temporer, tetapi perekonomian 

pada akhirnya mendekati mapan dimana modal dan output konstan. 

Pertumbuhan populasi dalam model solow seperti halnya depresiasi, 

pertumbuhan populasi adalah suatu alasan persediaan modal pekerja 

mengecil. Jika n adalah tingkat pertumbuhan populasi dan δ adalah tingkat 

depresiasi, maka (δ + n) adalah investasi pulang pokok jumlah investasi 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja k 

tetap konstan. Perekonomian berada pada kondisi mapan, investasi sf(k)  

mengimbangi pengaruh depresiasi dan pertumbuhan populasi (δ + n)k.  

c. Kemajuan Teknologi dalam Model Solow 

Model solow mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara 

input modal dengan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Model itu 

bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan 

variabel eksogen, yang mengasumsikan kemampuan masyarakat untuk 

berproduksi sepanjang waktu. 

Hubungan kemajuan teknologi dan model pertumbuhan solow, 

kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat g 
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mempengaruhi model pertumbuhan solow dalam cara yang sama dengan 

pertumbuhan populasi pada tingkan n. Sedangkan k, didefinisikan sebagai 

jumlah modal per pekerja efektif. Kondisi mapan, investasi sf(k) secara 

tepat mengimbangi penurunan k yang terkait dengan depresiasi, 

pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. 

2. Teori Pertumbuhan Endogen 

Model pertumbuhan solow menunjukkan bahwa pertumbuhan 

berkelanjutan harus berasal dari kemajuan teknologi. Proses pertumbuhan 

agar dapat dipahami sepenuhnya, kita perlu keluar dari model solow dan 

mengembangkan model-model yang menjelaskan kemajuaan teknologi 

yang berasal dari luar. Model-model ini sering disebut teori pertumbuhan 

endogen karena menolak asumsi model solow tentang perubahan teknologi 

yang berasal dari luar (eksogen). 

a. Model Dasar 

Mneggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan 

endogen  dengan fungsi produksi sederhana: 

 

Y adalah output, K adalah persediaan modal dan A adalah 

konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi setiap unit 

modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan dari 

pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan 

memproduksi unit output tambahan sebesar A, tanpa menghitung 

Y = AK 



31 
 

 

banyak modal yang ada. Model pertumbuhan endogen, tabungan dan 

investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. 

Penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa 

asumai pengambilan modal konstan lebih bermanfaat jika K 

diasumsikan secara lebih luas. Kasus terbaik untuk model 

pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagi 

sejenis modal. Ilmu pengetahuan adalah input penting produksi 

perekonomian baik produksi barang dan jasa maupun produksi ilmu 

pengetahuan barunya. Namun, dibanding dengan modal lain kuranga 

wajar untuk mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan memiliki 

muatan pengembalian yang kian menurun. Jika menerima ilmu 

pengetahuan adalah sejenis modal, maka model pertumbuhan endogen 

dengan asumsi pengembalian mpdal konstan menjadi deskriptif yang 

lebih mengesankan tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

b. Model Dua-Sektor 

Model Y = AK adalah pertumbuhan endogen yang paling 

sederhana. Sebuah lini penelitian telah berupaya model dengan lebih 

dari satu sektor produksi untuk memberikan penjelasan yang lebih baik 

tentang kekuatan-kekuatan yang mengelola kemajuan teknologi. 

Perekonomian memiliki duaa sektor, yang disebut perusahaan 

manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan 

jasa, yang digunakan untuk konsumsi serta investasi modal fisik. 

Universitas memproduksi faktor-faktor produksi yang disebut ilmu 
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pengetahuan, yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua 

sektor. Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk 

perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan 

akumulasi modal.  

 (Fungsi produksi dalm perusahaan manufaktur) 

 (Fungsi produksi dalam universitas riset) 

 (akumulasi modal) 

 Jika u, bagian dari angkatan kerja berada di universitas 

dinyatakan konstan, maka efisiensi tenaga kerja E tumbuh pada tingkat 

g(u). Hasil pertumbuhan konstan dalam efisiensi tenaga kerja dalam 

tingkat g ini adalah sama dengan asumsi model solow dengan 

kemajuan teknologi. Keseluruhan model fungsi produksi perusahaan 

manufaktur dan persamaan akumulasi modal juga merakit kembali 

seluruh model solow. Akibatnya, untuk setiap nilai tertentu dari u, 

model pertumbuhan endogen ini bekerja seperti halnya model solow.  

Variabel keputusan dalam model ini ada dua yaitu bagian output 

yang digunakan untuk tabungan dan investasi s menentukan persediaan 

modal fisik pada kondisi mapan. Bagian tenaga kerja yang berada di 

universitas, u menenntukan pertumbuhan persediaan ilmu 

pengetahuan. Baik s maupun u mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

pendapatan pada kondisi mapan. Jadi, model endogen ini mengambil 

langkah kecil  keputusan-keputusan kemasyarakatan yang menentukan 

tingkat perubahan teknologi.   

Y = F[K, (1-µ) LE] 

ΔE = g(u) E 

ΔK = sY - δK 
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H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara 

lain (Suparmoko, 1991) : 

1. Tenaga Kerja 

Faktor Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang 

terpenting dalam kaitannya dengan peningkatan PDB suatu negara. 

Pada segi jumlahnya, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan 

dalam proses produksi biasanya akan semakin tinggi pula produksi dari 

kegiatan tersebut. Namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya karena ada 

hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga setelah 

suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, jumlah produk total 

yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan berkurang.  

Penambahan kerja bagi negara sedang berkembang tampaknya 

tidak masalah, karena negara sedang berkembang memiliki jumlah 

penduduk yang besar dan selalu bertambah jumlahnya. Bertambahnya 

jumlah penduduk akan bertambah pula jumlah tenaga kerja. Sedangkan 

dari segi kualitasnya, tenaga kerja dapat diperbaiki dengan perbaikan 

tingkat kesehatan melalui perbaikan gizi, perbaikan pendidikan dan 

keahlian lewat pendidikan formal maupun tidak formal, rekseasi dan 

olahraga. 

2. Kapital 

Kapital merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam 

menentukan tinggi rendahnya pendapatan nasional atau PDB. Namun 
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sering kali disalah artikan bahwa tanpa kapital, perekonomian suatu 

negara dikatakan tidak dapat berkembang sama sekali. Kapital itu 

penting, tetapi bukan merupakan faktor satu-satunya yang menentukan 

pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya kapital merupakan pelengkap 

dari pada sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi pada 

permulaan pertumbuhan ekonomi. Kapital yang sedikit, asal ada 

kemauan yang kuat dari penduduk di dalam negara yang bersangkutan, 

maka pertumbuhan akan terjadi dan justru terbentuklah kapital sebagi 

hasil dari adanya tabungan yang dapat disisihkan dari tingkat 

pendapatan yang semakin meningkat atau dari bantuan luar negeri. Hal 

ini tentunya sudah di mengerti karena tabungan adalah sisa pendapatan 

yang tidak dikonsumsikan dan biasanya siap untuk diinvestasikan. 

Semakin tinggi tingkat pendapatan dan semakin tinggi hasrat untuk 

menabung, sehingga akan semakin kecil proporsi pendapatan yang 

dipakai untuk konsumsi dan semakin besar proporsi pendapatan yang 

ditabung. Jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi, akan tercipta 

kapital yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut.   

3. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang penting 

disamping kapital dan tenaga kerja dalam menentukan berhasilnya 

pembangunan ekonomi suatu negara. Suatu negara yang tidak memiliki 

sumber daya alam akan lamban dalam mencapai kemajuan ekonomi 

yang lebih tinggi tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena negara 
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yang bersangkutan dalam mendatangkan barang sumber daya alam dari 

negara lain. Oeh karena itu yang penting bagi suatu negara adalah 

kemajuan penduduknya yang kuat untuk melakukan pembangunan, 

kapial dan sumber daya alam lebih merupakan hasil dan bukan sebab 

bagi berhasilnya pembangunan suatu perekonomian.  

Tersedianya sumber daya alam yang cukup merupakan faktor 

pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara kiranya 

tidak diragukan lagi asal negara yang bersangkutan mampu 

memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan mengingat kendala-

kendala yang ada, tetapi suatu negara tidak memiliki sumber daya alam 

sama sekali dan tidak mampu mengimpor dari negara lain, maka negara 

yang bersangkutan akan tidak dapat berbuat apa-apa. 

4. Teknologi 

Faktor ekonomi tidak kalah pentingnya bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Faktor-faktor kapital, tenaga kerja, dan sumber 

dayaa alam relatif tetap, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan 

dengan perbaikan teknologi. Teknologi adalah cara untuk mengolah 

atau menghasilkan suatu jenis barang barang atau jasa tertentu. 

Teknologi mempunyai hubungan dengan inovasi yaitu penemuan 

barang baru yang telah diterapkan daalam proses produksi. 

Teknik produksi biasanya secara garis besar dibedakan menjadi 

teknik produksi yang padat karya dan teknik produksi yang padat 

modal. Negara yang sedang berkembang biasanya teknik produksi yang 



36 
 

 

dirasa cocok adalah teknik produksi yang padat karya, karena di negara 

yang bersangkutan lebih banyak tersedia faktor produksi tenaga kerja 

dan sedikit kapital. 

Kaitannya dengan penciptaankesempatan kerja dan distribusi 

pendapatan, maka teknik produksi yang sifatnya padat karya lebih 

banyak menciptakan kesempatan kerja dan mempersempit kesenjangan 

distribusi pendapatan, sedangkan teknik produksi yang padat modal 

kurang menciptakan kesenjangan yang melebar dalam distribusi 

pendapatan.   

 

I. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian yang dilakukan oleh Haroni Doli Hamoraon (2004) yang 

menganalisis tentang “Analisis Kausalitas Konsumsi dan Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kausaltas 

granger dengan variabel berupa konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil analisis ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah atau 

timbal balik melainkan satu arah yaitu konsumsi mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil perhitungan MPC selama 42 tahun 

diperoleh 0,9238. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Nurhayati dan 

Masagus Rachman (2003), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Fungsi Konsumsi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah 
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pada tahun 2000”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda dengan variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi. Dari hasil uji 

hpotesis PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap pengeluaran 

konsumsi masyarakat. Pada tingkat   =1% dan hasil regresi yang 

diperoleh dari nilai koefisien sebesar 0,403 yang menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 1 juta rupiah PDRB, maka akan menyebabkan 

pengeluaran konsumsi masyarakat akan naik sebesar 0.403 juta rupiah. 

Hubungan tersebut sesuai dengan teori yang ada, dimana fungsi konsumsi 

dan tingkat pendapatan. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi 

juga akan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widayati (2001), dengan judul 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi masyarakat di 

Indonesia tahun 1977-1996” memberikan hasil uji hipotesis pendapatan 

nasional mempunyai pengaruh terhadap konsumsi masyarakat bahwa 

koefisien regresi dari pendapatan nasinal adalah sebesar 2,997. Apabila 

pendapatan nasional meningkat 1% maka akan meningkatkan konsumsi 

masyarkat sebesar 2,997% atau kedua variabel tersebut mempunyai 

hubungan positif. Sedangkan dari hasil uji hipotesis tingkat suku bunga 

mempunyai pengaruh terhadap konsumsi masyarakt dengan koefisien 

regresi dari tabungan masyarakat sebesar 0,915. Apabila tingkat suku 

bunga meningkat 1% maka akan meningkatkan konsumsi masyarakt 

sebesar 0,915%.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sujarwadi (2000) yang 

menganalisis tentang “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengeluaran 

Konsumsi Masyarakat di Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Bulu 

Pesantren”. Dalam penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan variabel indepeden berupa pendapatan,jumlah anggota 

keluarga, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan, dan variabel 

dependennya pengeluaran konsumsi. Hasil analisi menyebutkan bahwa 

keempat variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap pengeluaran-pengeluaran konsumsi masyarakat di Kecamatan 

Kebumen dan Kecamatan Bulu Pesantren pada   =1%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Andriyani dan Siti Fatimah 

(2004) yang menganalisis tentang “ Analisis Hubungan Proporsi 

Konsumsi Makanan Dengan Berbagai Stratifikasi Pendapatan Perkapita di 

Propinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2001.” Penelitian tersebut 

menggunakan alat analisis Chi-Square, tepatnya Uji dependency dan uji 

korelasi Chi-Square, dengan variabel produk domestik regional bruto dan 

konsumsi pangan. Hasil analisis menyebutkan pada uji independency 

PDRB memiliki keterkaitan dengan tingkat pangan, pada analisis korelasi 

diperoleh positif 0,6 yang berarti keterkaitan antara PDRB dan konsumsi 

cukup kuat. 
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J. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau 

mungkin salah, dan merupakan jawaban sementara yang masih perlu 

dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pikiran diatas, Adapun 

hipotesis yang ingin di uji dalam penelitian ini adalah Produk domestik 

regional bruto (PDRB) perkapita mempengaruhi konsumsi rumah tangga. 


