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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat 

kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola pengeluaran konsumsi 

masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang 

dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan 

barang-barang kebutuhan lainnya serta berbagai jenis pelayanan. Barang-

barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya merupakan barang-barang konsumsi. Apabila pengeluaran-

pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka 

hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. 

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 permerintah perlu diperhatikan dan diputuskan pada analisis faktor yang 

menentukan pengeluaran konsumsi. Khusus untuk pengeluaran konsumsi 

rumah tangga, ada faktor yang paling menentukan di antaranya yaitu tingkat 

pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau 

masyarakat secara keseluruhan, semakin tinggi pula konsumsi (Nurhayati & 

Masagus, 2003). 
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Menurut Friedman dan Modigliani, 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 aset sebagai 

penentu tingkah laku konsumsi (Suparmoko, 2002). 

Kebutuhan hidup manusia semakin banyak dan bertambah mengikuti 

pergerakan waktu. Kebutuhan pokok manusia yang meliputi primer, sekunder, 

dan tersier wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Alokasi kebutuhan rumah 

tangga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari 

pengeluaran makanan dan bukan makanan. Walaupun terdapat perbedaan harga 

antardaerah, nilai pengeluaran rumah tangga secara umum menunjukan 

perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi.  
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Grafik 1.1  

Laju Konsumsi per Kapita di Provinsi Bali tahun 2010-2019 (Rupiah) 

 
Sumber: BPS Provinsi Bali 

 

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa konsumsi per orang di provinsi Bali 

cenderung meningkat setiap tahunnya, meski pada tahun 2015 konsumsi 

makanan dan bukan makanan mengalami penurunan. Pada tahun 2014, tingkat 

konsumsi makanan sejumlah Rp458.723 dan meningkat menjadi Rp421.577 

pada tahun 2015. Sementara itu, konsumsi bukan makanan yang pada tahun 

2014 sejumlah Rp639.026 meningkat menjadi Rp623.568 pada tahun 2015. 

Secara umum, masyarakat Bali mengeluarkan uang lebih banyak untuk pos 

pengeluaran bukan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan 

makanan. Mayoritas masyarakat di Bali memeluk agama Hindu dengan jumlah 

3,25 juta jiwa atau 83,46 persen dari populasi penduduk Bali. Hal yang menarik 

dari masyarakat Hindu Bali adalah keberagaman ritual dan upacara keagamaan 
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yang melekat dalam keseharian mereka. Ritual keagamaan di Bali dilakukan 

secara pribadi hingga upacara yang melibatkan skala luas. 

Naiknya kebutuhan hidup konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun 

disebabkan karena bertambahnya jumlah anggota dalam rumah tangga, 

sehingga kebutuhan akan barang dan jasanya meningkat. Di sisi lain, kenaikan 

kebutuhan hidup minimum masyarakat dipicu perubahan harga barang dan jasa 

akibat dari perubahan ekonomi nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah 

pusat yang berdampak pada ekonomi rakyat. 

Indonesia dengan semua kekayaan alam di dalamnya pernah mendapat 

sebutan sebagai negara swasembada pangan. Namun, krisis ekonomi telah 

menenggelamkan prestasi yang telah dicapai dalam dua dekade yang dimulai 

dari tahum 1970an hingga tahun 1990an. Perekonomian membaik dimulai 

tahun 1990 dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, salah satunya karena 

membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan kenaikan 

pendapatan ekspor. Tragedi bom di Bali pada 12 Oktober 2002 ternyata juga 

berpengaruh cukup signifikan terhadap perekonomian di dalam negeri. Hal ini 

cukup jelas terlihat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, yang 

disebabkan karena adanya travel warning dari sejumlah negara seperti 

Australia, Amerika dan sejumlah negara di Eropa. Sementara itu, kegiatan 

ekonomi kecil dan menengah di Bali juga akan terpukul karena kegiatan usaha 

itu bergantung pada kegiatan pariwisata, seperti usaha kerajinan tangan. 

Pemerintah dipastikan kehilangan devisa sedikitnya US$ 850 juta sepanjang 

2002 dari sektor pariwisata akibat tragedi Bali. Angka tersebut belum termasuk 
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kerugian yang diderita masyarakat sebagai dampak efek berantai peristiwa 

tersebut. Hilangnya devisa tersebut akibat diberlakukannya travel ban oleh 3 

negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Wisatawan dari ketiga 

negara tersebut mencapai 17 persen dari total wisatawan mancanegara yang 

berkunjung di Indonesia.  

Dampak krisis ekonomi pada tahun 1970an hingga 1990an menyebabkan 

penurunan kesejahteraan masyarakat dan kemunduran pembangunan nasional. 

Kemiskinan yang ditunjukkan dengan berkurangnya pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia meningkat tajam. Jurang kemiskinan yang ditunjukkan oleh rasio 

gini semakin terbuka lebar. Munculnya rumahtangga-rumahtangga miskin yang 

baru juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Terjadi perubahan pola 

konsumsi masyarakat, baik oleh naiknya harga-harga barang maupun karena 

faktor lainnya. Kegiatan konsumsi memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia, apakah itu untuk memenuhi kebutuhan akan makan, 

pakaian, hiburan, atau kebutuhan lainnya. Kemampuan seseorang dalam 

kegiatan konsumsi akan selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup atau tingkat kesejahteraan. 
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Grafik 1.2  

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2010-2019 

 

 
Sumber: BPS Provinsi Bali 
 

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa meskipun Kota Depansar memiliki 

jumlah penduduk terbanyak, Persentase penduduk miskinnya rendah. 

Persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2010 di 

Kabupaten Jembrana dan persentase jumlah penduduk miskin terendah terjadi 

pada tahun 2019 di Kota Depansar. Pergeseran pola pengeluaran konsumsi 

rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan anggapan bahwa setelah 

kebutuhan makanan terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk 

konsumsi non makanan. 

(Ashta, 2013) menyarankan bahwa salah satu solusi untuk mengurangi 

kemiskinan adalah dengan kebijakan upah minimum. Dengan adanya kebijakan 

upah minimum maka standar minimum untuk hidup layak akan terjamin karena 
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pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup. Penelitian (Belser 

& Sobeck, 2012) menyimpulkan bahwa keputusan menentukan upah minimum 

akan mempengaruhi banyak orang terutama mereka yang bekerja dengan 

pendapatan rendah. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan tingkat 

konsumsi dan standar hidup pekerja. Bagi pekerja dengan pendapatan rendah, 

kebijakan upah akan dapat menghindarkan mereka dari kemiskinan. 

Grafik 1.3  

Upah Minimun di Provinsi Bali Tahun 2010-2019 

 
Sumber: BPS Provinsi Bali 

 

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa UMK setiap tahunnya di provinsi Bali 

mengalami kenaikan. Pada grafik dapat dilihat bahwa daerah dengan UMK 

terendah ada Kabupaten Bangli dan daerah dengan UMK tertinggi adalah 

Kabupaten Badung.  

Upah yang ditawarkan oleh sektor informal biasanya lebih rendah daripada 

sektor formal dan biasanya lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP). 
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UMP sendiri ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga apabila upah berada di bawah UMR, 

dapat dikatakan bahwa seorang pekerja menerima upah yang tidak layak untuk 

menunjang kehidupannya. 

Menurut Keynes, faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi suatu 

negara adalah pengeluaran agregat yang merupakan pembelanjaan masyarakat 

terhadap barang dan jasa. Keputusan konsumsi rumah tangga mempengaruhi 

keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek. Dalam jangka pendek fluktuasi konsumsi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap fluktuasi ekonomi dan dalam jangka panjang keputusan 

konsumsi rumah tangga akan berpengaruh pada variabel-variabel makro 

ekonomi lainnya (Sukirno, 2000). Di kebanyakaan negara, pengeluaran 

konsumsi menyumbang 50-75% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga 

konsumsi rumah tangga berperan dalam menentukan fluktuasi kegiatan 

ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya di mana konsumsi individu 

berbanding lurus dengan pendapatannya. 

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur 

dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan nasional yang ditunjukan 

oleh besarnya (PDB) dan (PDRB) untuk tingkat regional. 

Data BPS menunjukkan bahwa PDRB di Provinsi Bali tahun 2010-2019 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga konstan 
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2010 pada tahun 2017 sejumlah Rp 144,96 triliun, yang berarti perekonomian 

Bali tumbuh 5,66% dari tahun sebelumnya. Sementara hingga paruh pertama 

tahun 2018 PDRB Bali mencapai Rp 75 triliun tumbuh 5,86% dibanding paruh 

pertama tahun sebelumnya. Sektor penyedia akomodasi dan makanan menjadi 

penyumbang terbesar perekonomian provinsi dengan penduduk 4,26 juta jiwa 

tersebut, yakni sebesar Rp 26,4 triliun pada semester I tahun 2018 atau sebesar 

23,22% dari total PDRB atas dasar harga konstan 2010. Kemudian diikuti 

sektor pertanian dengan nilai Rp 16,95 triliun atau 14,12% dari PRDB.  

Peningkatan PDRB menunjukan bahwa produksi barang maupun jasa 

mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat. 

Pariwisata merupakan sektor andalan bagi perekonomian Bali dan secara 

nasional Bali merupakan barometer bagi kemajuan pariwisata Indonesia. 

Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat seperti dikemukakan oleh (Cohen, 1984), (Spillane, 

1987), serta (Muljadi, 2010), yaitu dengan memberikan sumbangan terhadap 

penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan 

berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah 

pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan 

masyarakat, dan pemerataan pembangunan. 

Dalam proses kegiatan ekonomi, investasi merupakan salah satu komponen 

yang sangat diperlukan. Hal ini karena investasi berkaitan erat dengan kegiatan 

menanamkan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan 

pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Investasi adalah faktor 
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dalam pembentukan atau penciptaan pendapatan daerah yang mempunyai 

peranan sangat penting dalam perekonomian daerah dan dapat memperluas 

kesempatan kerja. 

Investasi sendiri terdiri dari investasi asing dan domestik. Investasi yang 

terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi 

pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi 

pemerintah dapat dihitung dari selisih total anggaran pemerintah dengan 

belanja rutinnya (Rustiono, 2008). 

Grafik 1.4  

Laju Investasi di Provinsi Bali Tahun 2010-2019 

 
Sumber: BPS Provinsi Bali 

 

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa laju investasi di Provinsi Bali mengalami 

fluktuasi baik investasi domestik maupun asing. Pada tahun 2015 investasi 

dalam negeri mengalami kenaikan yang sangat pesat sejumlah Rp15.161.232, 

tetapi pada 2016 mengalami penurunan sejumlah Rp6.950.030. Sementara itu, 
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investasi asing di tahun 2015 mengalami kenaikan sejumlah Rp1.788.058, 

tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah Rp2.874.918. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Provinsi Bali menyatakan bahwa penanaman modal di Pulau Dewata 

didominasi oleh sektor tersier yaitu pariwisata. Kepala Dinas PMPTSP 

Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera menyatakan ada sejumlah persoalan yang 

masih dihadapi investor ketika ingin berinvestasi di Bali. Kendala itu seperti 

ketersediaan infrastruktur yang belum merata, kondisi lahan yang terkadang 

tidak sesuai dengan harapan investor, hingga sistem perizinan yang 

menggunakan program Online Single Submission (OSS) yang dikelola BKPM 

masih belum sempurna. 

1.2 Rumusan Masalah 

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kompenen terbesar pendorong 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Mayoritas masyarakat di Bali memeluk 

agama Hindu dengan jumlah 3,25 juta jiwa atau 83,46 persen dari populasi 

penduduk Bali. Hal yang menarik dari masyarakat Hindu Bali adalah 

keberagaman ritual dan upacara keagamaan yang melekat dalam keseharian 

mereka. Secara umum, masyarakat di Bali mengeluarkan uang lebih banyak 

untuk bukan makanan. Pengeluaran pesta dan upacara menempati posisi ke 4 

terbesar dari pengeluaran perbulan bagi masyarakat Bali (BPS, 2015). 

Cukup besarnya proporsi pesta dan upacara (bukan makanan) terhadap 

konsumsi masyarakat mendasari dilakukannya penelitian ini. Permasalahan 

dari penilitian ini karena masih terbatasnya konsumsi masyarakat walaupun 
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penetapan upah minimum yang setiap tahun selalu meningkat, selain itu 

variabel lain seperti tingkat kemiskinan, investasi dan PDRB juga dianalisis 

apakah memiliki dampak berarti pada tingkat konsumsi masyarakat Bali. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi masyarkat di 

Provinsi Bali pada tahun 2010-2019? 

2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat konsumsi 

masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2010-2019? 

3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat konsumsi masyarakat di 

Provinsi Bali pada tahun 2010-2019? 

4. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat konsumsi di Provinsi 

Bali pada tahun 2010-2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengestimasi pengaruh kemiskinan terhadap tingkat konsumsi 

masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2010-2019. 

2. Untuk mengestimasi pengaruh upah minimum terhadap tingkat 

konsumsi masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2010-2019. 

3. Untuk mengestimasi pengaruh PDRB terhadap tingkat konsumsi 

masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2010-2019. 



13 
 

4. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat konsumsi 

masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2010-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat memperluas pengetahuan dan meperdalam ilmu serta teori yang 

didapatkan selama masa perkuliahan terutama dibidang ilmu ekonomi 

yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat. 

2. Sebagai sumber informasi dan data bagi peneliti berikutnya yang 

berkaitan. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan World Bank yang terdiri dari 

tingkat kemiskinan, upah minimum, PDRB, dan investasi di Povinsi Bali. 

Data sekunder yang digunakan adalah data panel (pooled data) untuk 

kurun waktu 2010 – 2019. 

1.5.2 Alat Analisis    

Dalam penelitian ini data menggunakan runtut waktu dari tahun 2010 

sampai dengan 2019.  Data cross section yaitu 9 kabupaten/kota yang ada 

di Provinsi Bali dan data time series sebanyak 9 tahun. Gabungan data 

ini biasa disebut dengan data panel (pooled data). 

Pada data panel, unit cross-section yang sama diukur selama beberapa 

periode waktu. Jadi, dapat dikatakan data panel memiliki dimensi ruang 
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dan waktu. Bentuk secara umum dari metode ekonometrika yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

C= β0 + β1Povit + β2UMRit + β3PDRBit + β4Invit + µit 

Di mana: 

C  = Tingkat Konsumsi Masyarakat Bali 

Pov  = Poverty/Kemiskinan 

UMR = Upah Minimum Regional 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 

Inv  = Investasi 

β0  = Konstanta 

β1 … β4 = Koefisien Regresi 

µ  = error term 

Untuk menguji persamaan regresi dari model diatas maka digunakan 

beberapa pengujian sebagai berikut: 

a. Penentuan Model Estimasi 

Penentuan Model Estimasi ini terdiri dari: 

1) Common Effect Model (CEM) 

2) Fixed Effect Model (FEM) 

3) Random Effect Model (REM) 

b. Penentuan Model Estimasi 

Penentuan Model Estimasi ini terdiri dari: 

1) Uji Chow (Chow Test)  

2) Uji LM (Lagrange Multiplier)  
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3) Uji Hausman (Hausman Test) 

c. Uji Kebaikan Model 

Uji Kebaikan Model terdiri dari:  

1) Uji F (Uji Eksistensi Model) 

2) Koefisien Determinasi (R2)  

d.  Uji Validasi Pengaruh 

  1) Uji t 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dan penelitian ini adalah: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi teori-teori yang mendiskripsikan mengenai pengertian 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara umum yang didukung oleh penelitian-

penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi uraian sumber data, definisi operasional tiap variabel, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini meliputi uraian pembahasan dari hasil penelitian. 
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BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


