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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan 

jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu terentu. Pengeluaran 

konsumsi menjadi komponen utama dari Produk Nasional Bruto, karena itu 

perhatian utama perlu diperhatikan dan diputuskan pada analisis faktor yang 

menentukan pengeluaran konsumsi. Khusus untuk pengeluaran konsumsi 

rumah tangga, ada faktor yang paling menentukan diantaranya yaitu tingkat 

pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau 

masyarakat secara keseluruhan maka akan semakin tinggi pula tingkat 

konsumsi.( Masagus,2007:5 ) 

Menurut Friedman dan Modigliani, bahwa setiap individu akan 

memperoleh kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat 

mempertahankan pola konsumsi yang stabil daripada kalau harus mengalami 

kenaikan dan penurunan dalam konsumsi mereka. Tetapi Modigliani 

melanjutkan dengan menyatakan bahwa orang akan berusaha menstabikan 

tingkat konsumsi mereka sepanjang hidupnya dan juga menganggap penting 

peranan kekayaan atau asset sebagai penentu tingkah laku konsumsi. 

Kebutuhan hidup manusia semakin banyak dan bertambah mengikuti 

pergerakan waktu. Kebutuhan pokok manusia yang melipui primer, sekunder 

dan tersier wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. 
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Alokasi kebutuhan rumah tangga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran rumah 

tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Walaupun 

terdapat perbedaan harga antar daerah, namun nilai pengeluaran rumah tangga 

secara umum menunjukan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar 

propinsi. Pengeluaran konsumsi meliputi 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 meliputi sewa rumah, biaya penerangan, 

biaya pemeliharaan rumah dan bahan bakar (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. Sedangkan konsumsi 

lain-lainnya yaitu untuk pajak televisi, pajak kendaraan, pajak bumi dan 

bangunan dan sosila serta dana-dana lainnya yang belum tercantum ( Dian, 

2007:3). 

Kebutuhan primer manusia yang terdiri dari pangan, sandang dan papan 

merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk dapat hidup wajar. 

Apabila kebutuhan tersebut kurang dapat dipenuhi secara memuaskan maka 

hal itu meupakan suatu indikasi bahwa orang tersebut masih hidup di bawah 

garis kemiskinan. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier antara lain 

perabot rumah tangga, televisi, radio, sepeda, mobil dan lain sebagainya hanya 

merupakan kebutuhan pelengkapan sejalan dengan pertambahan tingkat 

pendapatannya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidup setiap orang maka 
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seseorang harus memiliki penghasilan agar dapat terpenuhi sampai tingkat 

kesejahteraannya tercapai. 

Seseorang atau suatu rumah tangga akan terus menambah proposi 

konsumsi makanannya sebanding dengan tingkat pertambahan dari 

penghasilan yang diterimanya sampai batas tertentu, penambahan pendapatan 

tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi 

karena pada dasarnya kebutuhan manusia akan makanan mempunyai titik 

jenuh. Sehingga terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan 

seseorang, semakin berkurang persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk 

makanan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat 

dijadikan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi 

penduduk, dengan asumsi bahwa penurunan persentase pengeluaran untuk 

makanan terhadap total pengeluaran merupakan gamaran membaiknya tingkat 

perekonomian penduduk (Dian,2007:3). Besarnya konsumsi masyarakat 

(tingkat konsumsi masyarakat) mencerminkan tingkat kemakmuran 

masyarakat tersebut, artinya makin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, 

berarti makin tinggi pula tingkat kemakmurannya. 

Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding 

lurus dengan pendaptan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang 

maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk 

konsumsi. Demikian juga dengan perilaku tabungan, apabila pendapatan 

seseorang meningkat, baik untuk konsumsi maupun tabungan akan sama-sama 
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bertambah, akan tetapi berlaku pada masyarakat dengan kehidupan ekonomi 

yang relatif sudah mapan. Laju pertumbuhan ekonomi yang berubah dari 

tahun ke tahun berpengaruh pula terhadap pengeluaran konsumsi yang akan 

dilakukan oleh masyarakat serta perkembangan tekhnologi yang demikian 

pesat juga mempengaruhi sikap dan tingkat laku masyarakat dalam 

berkonsumsi. 

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Jawa Tengah tahun 

2005 persentasenya tercatat sebesar 100, dimana setiap tahunnya mengalami 

naik turun. Artinya , naik turun tingkat konsumsi masyarakat dari tahun 

ketahun terlepas itu di kota atau di desa juga makanan atau bukan makanan. 

Seperti terlihat di dalam tabel .1.1  

TABEL 1.1 

Pengeluaran persentase Rata-rata per Kapita Tiap Bulan  

untuk Makanan dan Bukan Makanan 

Daerah Perkota dan Pedesaan di Jawa Tengah 

Tahun 2005,2008,2011,2012,2013,2014 

Bulan 

Kelompok barang 

% Pengluaran Rata-Rata Tiap Bulan 

 2005 2008 2011 2012 2013   2014    

I.  Makanan 52,93 55,44 50,44 50,49 49,77 50,37 

II. Bukan Makanan 

1. Perumahan dan 

fasilitas RT 

 

47,07 

20,08 

 

 

44,56 

16,85 

 

 

49,56 

17,37 

 

 

49,51 

17,17 

 

 

50,23 

16,56 

 

 

49,63 

16,46 
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2. Barang dan jasa 

 

3. Pakaian,alas 

kaki dan tutup 

kepala 

 

4. Barang-barang 

yang tahan 

lama 

 

5. Pajak dan 

asuransi 

 

6. Keperluan pesta 

dan upacara 

15,69 

 

4,07 

 

 

 

4,99 

 

 

 

1,32 

 

 

0,91 

15,20 

 

2,89 

 

 

 

6,02 

 

 

 

1,18 

 

 

2,42 

18,21 

 

3,24 

 

 

 

6,93 

 

 

 

1,59 

 

 

2,22 

18,92 

 

2,98 

 

 

 

6,84 

 

 

 

1,58 

 

 

2,03 

19,10 

 

2,96 

 

 

 

7,78 

 

 

 

1,82 

 

 

2,01 

19,69 

 

3,13 

 

 

 

6,73 

 

 

 

1,80 

 

 

1,82 

Jumlah I + II 100 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS, Susenas 

Dari  tabel 1.1 , dapat kita artikan bahwa rata-rata pengeluaran 

perkapita sebulan penduduk Jawa Tengah cenderung naik turun tiap tahunnya. 

Distribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan 

berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di negara 

berkembang dengan tingkat gizi yang masih rendah,pemenuhan kebutuhan 

makanan sebagai kebutuhan dasar untuk hidup masih merupakan prioritas 
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utama. Pada tahun 2008 makanan persentasenya paling tinggi mencapai 

55,44% dibanding dengan tahun-tahun yang lainnya, sedangkan bukan 

makanan paling tinggi persentasenya tahun 2013 mencapai 50,23%. 

Di negara berkembang, rata-rata penduduknya membelanjakan bagian 

pendapatannya untuk konsumsi rumah tangga lebih banyak digunakan untuk 

makanan, dibandingkan dengan rumah tangga di negara maju. Berdasarkan 

penemuan Engel, beberapa ekonom menyarankan proposi pendapatan yang 

dibelanjakan untuk makanan dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan, 

yaitu apabila lebih sari 30% dari pendapatan dibelanjakan untuk makanan, 

maka dikategorikan sebagai miskin (Dian,2007). Dari teori Engel tersebut 

dapat dikatakan bahwa keluarga akan lebih sejahtera apabila persentase 

pengeluaran untuk makanan lebih kecil daripada persentase pengeluaran untuk 

bukan makanan. Artinya proporsi alokasi pengeluaran untuk pangan dari 

pendapatan tersebut dialokasikan pada kebutuhan non pangan. 

Konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dan dibutuhkan oleh 

semua manusia untuk bertahan hidup sehingga untuk mendapatkannya 

membutuhkan pengorbanan. Manusia dalam melakukan konsumsi dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, yaitu ekonomi seperti pendapatan dan kekayaan serta 

faktor non-ekonomi seperti jumlah tanggungan keluarga, status sosial, kerja 

tambahan serta masih banyak lagi faktor yang tidak dapat disebutkan 

semuanya. Selain itu terdapat faktor ekstern meliputi lingkungan seperti 

tempat tinggal atau daerah yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi (Sukirno,2000). 
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Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ada 

keinginan lebih dari penulis untuk meneliti pengaruh pertumuhan ekonomi , 

upah minimum dan tingkat pengangguran yang terjadi di Jawa Tengah, 

terhadap tingkat konsumsi masyarakatnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Konsumsi 

Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007- 2015 ? 

2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Konsumsi 

Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah  tahun 2007- 2015 ? 

3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Konsumsi 

Masyarakat di  Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat 

Konsusmsi Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah 2017-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Konsumsi 

Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2015. 

3. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Konsumsi 

Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti  

Sebagai pengembangan kemampuan penelitian, sehingga dapat 

menerapkan ilmu terhadabagi peneliti dalam hal penelitian ilmiah. 

2. Bagi instansi terkait 

Penelitian merupakan syarat wajib bagi penulis dalam meyelesaikan studi, 

maka penulis mengadakan penelitian ini dan hasilnya diharapkan mampu 

memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait 

(PEMKOT, BAPPEDA ,BPS dan lain-lain ) terhadap permasalahan 

konsumsi masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat menentukan 

kebijakan dengan tepat. 

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan  

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau  studi banding 

bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Dan 

sebagai referensi untuk membuat pengembangan dalam penelitian lain. 

4. Secara umum  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas tentang pola konsumsi masyarakat, agar tercapai kesejahteraan 

yang merata, juga bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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E. Metode Penelitian 

1. Alat Dan Model Analisis 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persamaan 

regresi dengan menggunakan gabungan daa cross section dan data time 

series, dimana unit cross section yang sama diukur dengan waktu yang 

berbeda. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan 

pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat 

(dependent variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas independen 

variabel. Alternatif model yang dapat di selesaikan dengan data panel yaitu 

: 

 

Yit = βo + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

 

Dimana : 

Y  : Tingkat Konsumsi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah 

X1   : Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

X2  : Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah 

X3  : Tingakat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah 

Βo  : Konstanta 

βo-β1  : Koefisien Regresi 

eit  : Variabel Gangguan / Terms of error 

i   : Provinsi Jawa Tengah 

t   : Periode Waktu (tahun) 
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2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS), Semarang Dalam Angka, 

dan institusi daerah yang terkait. Data sekunder tersebut Pertumbuhan 

ekonomi, Upah minimum, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Konsumsi 

Masyarakat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB 1  Pendahuluan 

            Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentag latar belakang 

masalah yang terdiri dari fenomena tingkat konsumsi masyarakat di Provinsi 

Jawa Tengah,dan tingkat konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

              Pada bab ini disajikan landasan teori tentag ketahanan pangan, 

pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran dan faktor-faktr yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.Pada bab ini juga terdapat 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil. 

BAB III   METODE PENELITIAN  

             Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi 

variabel penelitian dan definisi operasional. Jenis dan sumber data, dan 

metodenalisis.  
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BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, 

yaitu kondisi tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, analisis dan 

pembahasan. 

BAB V  Penutup 

        Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diambil dari penelitian yang dilakukan. 

 


