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ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN, JUMLAH TANGGUNGAN 

KELUARGA, TABUNGAN TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI 

RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah 

tanggungan keluarga, tabungan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga 

menurut perspektif ekonomi islam. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai responden. Sedangakan data 

sekunder diperoleh dari buku, situs internet serta bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan model 

regresi linier berganda dengan metode OLS pada perangkat lunak komputer 

eviews 8 dan menggunakan responden sebanyak 55 orang. Hasil dari regresi 

tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan, jumlah 

tanggungan keluarga dan tabungan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran 

konsumsi rumah tangga. Sedangkan secara parsial variabel pendapatan dan 

jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan variabel tabungan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berdasarkan 

pandangan ekonomi islam kegiatan konsumsi rumah tangga di Desa Sombokeling 

belum sesuai dengan prinsip konsumsi islam dimana belum terdapat kesesuaian 

antara pemasukan dengan pengeluaran konsumsi.  

Kata Kunci : jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, pengeluaran konsumsi 

dan tabungan 

Abstract 

This study aims to determine the effect of income, number of family dependents, 

savings on household consumption expenditure according to an Islamic economic 

perspective. The types of data used in this study are primary data and secondary 

data. Where primary data is data obtained directly from the first source as 

respondents. Meanwhile, secondary data were obtained from books, internet sites 

and other reading related to the problem under study. This study uses multiple 

linear regression models with the OLS method on computer software Eviews 8 

and uses 55 respondents. The results of the regression indicate that simultaneously 

the variable income, number of family dependents and savings have an effect on 

the variable household consumption expenditure. While partially the income 

variable and the number of family dependents have a positive and significant 

effect on household consumption expenditure. Meanwhile, the savings variable 

has a negative and significant effect on household consumption expenditure. 

Based on the Islamic economic view, household consumption activities in 

Sombokeling Village are not in accordance with the principles of Islamic 

consumption where there is no match between income and consumption 

expenditure. 
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1. PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu benda baik barang 

maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan baik langsung maupun tidak langsung. 

Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup atau untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya sehingga tercapai tingkat 

kemakmuran. Selain kebutuhan manusia juga memiliki keinginan untuk menghabiskan 

nilai guna suatu barang. Keinginan dan kebutuhan suatu hal yang berbeda namun 

sebagian masyarakat menganggap kebutuhan dan keinginan satu hal yang sama. 

Kebutuhan dan keinginan manusia dapat dipenuhi melalui kegiatan konsumsi, dimana 

konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. 

Tingkat konsumsi di tentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Ini berarti 

belanja konsumsi itu merupakan bagian dari pendapatan. Dimana besarnya keinginan 

menabung ditunjukkan dengan selisih antara pendapatan dan konsumsi. Tabungan 

merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tabungan sama dengan 

pendapatan dikurangi dengan konsumsi. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran rata-rata sebulan 

menurut kelompok konsumsi makanan dan kelompok konsumsi bukan makanan di 

Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari BPS mengenai data 

konsumsi sebagai berikut: 

Tabel 1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok 

Makanan di Kabupaten Boyolali (rupiah), 2015 dan 2018 

Kelompok 

Makanan 

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan 

2015 2018 

Padi-padian 52582  52 671 

Umbi-umbian 2065  2 545 

Ikan 11088  13 974 

Daging 14210  17 349 

Telur dan susu 23573  26 262 

Sayur-sayuran 23681  32 767 
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Kacang-kacangan 14666  13 198 

Buah-buahan 17622  22 023 

Minyak dan lemak 14072  12 899 

Bahan minuman 16256  18 238 

Bumbu-bumbuan 8153  9 711 

Konsumsi lainnya 8666  8 928 

Makanan dan 

minuman jadi 
91607  135 232 

Tembakau dan sirih 39281  44 801 

Jumlah 337 522  410 598 

Sumber: Data konsumsi dan pengeluaran BPS Boyolali (diolah) 

Tabel 1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok 

Bukan Makanan di Kabupaten Boyolali (rupiah), 2015 dan 2018 

Kelompok Non Makanan 

Pengeluaran Rata-rata Perkapita 

Sebulan 

2015 2018 

Pengeluaran rumah tangga perumahan 

dan Fasilitas Rumah Tangga 
   167 723  207 779 

Aneka barang dan jasa    96 064  126 098 

Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala    22 506  26 725 

Barang yang tahan lama    81 649  84 406 

Pajak pemakaian dan premi asuransi    14 936  29 524 

Keperluan pesta dan upacara    13 015  33 072 

Jumlah 395 893 507 604 

Sumber: Data konsumsi dan pengeluaran BPS Boyolali (diolah) 

Seseorang akan terus menambah proporsi konsumsinya 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. Pendapatan 

seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan 

konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi 

penghasilan yang diterima seseorang maka akan cenderung semakin besar pengeluaran 

yang digunakan untuk konsumsi. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dapat di klasifikasikan kedalam 

tiga kelompok besar yaitu:  kelompok pertama faktor ekonomi seperti pendapatan 

rumah tangga, tingkat bunga, dan perkiraan tentang masa depan. Kelompok kedua 

faktor demografi (kependudukan) seperti jumlah penduduk dan komposisi penduduk. 

Dan kelompok ketiga faktor non ekonomi seperti kondisi politik dan sosial budaya 

masyarakat (Rosyadi & Purnomo, 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposabel sebagai 

faktor utama (Samuelson, 2004). 

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga menurut islam tidak 

terlepas dari shadaqah. Shadaqah dalam konteks terminology al-quran dapat dipahami 

dalam dua aspek, yaitu shadaqah wajibah dan shadaqah nafilah. Shodaqah 

wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan 

instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban, untuk kategori ini bisa berarti 

kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti 

kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya misalnya, Nafaqah, Zakat, Udhiyah, 

Warisan, Musaadah, Jiwar, Diyafah. Shadaqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-

bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi 

pendapatan berbasis amal karikatif, seperti Infak, Aqiqah, Wakaf, Wasiat. 

Alokasi pendapatan juga dapat di lakukan dengan melakukan transaksi pinjam-

meminjam, sewa-menyewa, upah, dan jual beli. Dalam ajaran Islam mendistribusikan 

pendapatan rumah tangga ada skala prioritas yang ketat. 

Dari kepemilikan asset yang dimiliki pertama yang harus dikeluarkan atau 

didistribusikan adalah membayar utang, membayar zakat, ketika asset tersebut sudah 

memenuhi syarat barang yang wajib dizakati, baik nisab maupun haul. Sedangkan 

pendistribusian lain seperti infaq, udhiyah, wakaf dan wakaf dilakukan setelah 

terpenuhinya kewajiban zakat (Huda, 2006). 

Penduduk Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari memiliki jumlah 

tanggungan sekitar 2-5 orang anak. Banyaknya jumlah tanggungan dalam rumah tangga 

akan mengakibatkan banyaknya pengeluaran. Dengan banyaknya tanggungan dalam 

rumah tangga pengeluaran konsumsi juga akan lebih besar. 
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Penduduk yang memiliki pendapatan tinggi, lebih banyak menggunakan 

pendapatannya pada kebutuhan konsumsi non makan seperti pengeluaran bahan bakar, 

pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, perbaikan rumah, kegiatan sosial, pajak 

serta pembelian barang-barang pribadi dan barang-barang mewah. Sedangkan untuk 

kebutuhan konsumsi makanan seperti beras, lauk pauk, susu, teh, gula, minyak, dan 

sebagainya, tetap mereka konsumsi. Pada kebutuhan konsumsi makanan ini masyarakat 

tidak menguranginya sama sekali, karena menurut masyarakat Desa tersebut kebutuhan 

konsumsi makanan yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Tanggungan keluarga merupakan salah satu indikator ekonomi yang 

menunjukkan kecenderungan semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga semakin berat 

ekonomi yang harus ditanggung. Hal ini disebabkan biaya konsumsi semakin tinggi 

sehingga sebagian besar pendapatan keluarga digunakan untuk makan dan memenuhi 

kebutuhan pokok sehingga sangat kecil kemungkinan dapat menabung. Jumlah 

tanggungan keluarga menunjukkan banyaknya orang yang di tanggung oleh kepala 

keluarga. Adapun orang yang ditanggung adalah istri, anak, orang tua, saudara dan 

orang lain yang tinggal serumah atau di luar rumah tetapi menjadi tanggungan kepala 

keluarga. 

Dalam ajaran Islam, menabung adalah salah satu upaya berjaga-jaga, selain itu 

juga sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan 

menabung, artinya kita memiliki perspektif waktu jauh ke depan. Kita tidak melihat 

pengeluaran dalam kacamata jangka pendek saja, melainkan sudah membuat perkiraan 

apa-apa saja yang harus dikeluarkan pada masa mendatang, dan karenanya perlu 

dipersiapkan sejak sekarang. Menabung bukanlah penghalang bagi seseorang untuk 

berinfak ataupun berzakat. Berzakat dan berinfaq adalah masalah keimanan bukan 

karena menabung atau tidak. Banyak yang tidak suka menabung atau boros, justru dia 

jarang berzakat atau berinfaq karena imannya kurang. 

Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya 

dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari 

pendapatnya dengan beragam motif, antara lain untuk berjaga-jaga terhadap 

ketidakpastian masa depan, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi dimasa 

depan, serta untuk mengakumulasikan kekayaannya. 



6 

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah 

tangga atas barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Menurut BPS (2013) 

Pengeluaran masyarakat khususnya pengeluaran konsumsi dipengaruhi banyak variabel, 

diantaranya tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, dan 

selera. 

Dengan demikian konsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-

mewahan. Sikap bermewah-mewahan merupakan perilaku konsumen yang jauh dari 

nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangannya 

tatanan hidup masyarakat, karena hal tersebut telah merabak, maka kehidupan 

masyarakat akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. 

Pengeluaran adalah mengelola harta yang halal untuk mendapatkan manfaat 

material ataupun spiritual sehingga membantu para anggota keluarga dalam memenuhi 

kebutuhannya. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis pembelanjaan yang bermanfaat 

bagi generasi yang akan datang, dan pembelanjaan dengan jalan baik (amal shaleh) 

untuk mendapatkan pahala di akhirat, seperti zakat dan sedekah. 

Dengan kemajuan jaman dan hasil-hasil teknologi modern juga terus menerus 

menciptakan kebutuhan baru yang sulit dielakan. Barang-barang yang ditawarkan 

sekarang sebagian besar sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bagi rumah tangga yang 

berpenghasilan yang cukup besar dapat membiayai kebutuhan hidupnya. Namun hal 

tersebut sulit dicapai, karena kebutuhan dan keinginan berkembang sedemikian 

cepatnya. Sehingga berapapun besarnya pengahasilan akan selalu tidak cukup untuk 

memenuhi segala kebutuhan dan keinginan tersebut. 

Kesesuaian antara pendapatan dengan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan 

fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu tingkah laku ekonomi adalah bahwa 

pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen 

individu. Di mana permintaan menjadi bertambah jika pendapatan bertambah, dan 

permintaan menjadi berkurang jika pendapatan menurun disertai tetapnya faktor-faktor 

yang lain.  

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pendapatan tersebut memiliki 

dalil-dalil yang jelas seperti {Qs At-Talaq: 7} sebagai berikut: 

ُ نَْفًسا إَِلَّ َهآ َءاتَٰىَها ۚ َسيَْجعَلُ  ُ ۚ ََل يَُكلُِّف ٱَّللَّ آ َءاتَٰىهُ ٱَّللَّ ن َسَعتِهِۦ ۖ َوَهن قُِدَز َعلَْيِه ِزْشقُهُۥ فَْليُ نِفْق ِهوَّ  ِليُنِفْق ذُو َسعٍَة ّهِ
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ُ بَْعدَ ُعْسٍس يُْسًسا   ٱَّللَّ

Artinya: “Hendaklah orang-orang yang mampu meberikan nafkah menurut 

kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari 

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan”{Qs. At-Talaq: 7}.  (Departemen Agama, 

2012)  

Maknanya, diperbolehkan memakai pakaian bagus asalakan sesuai dengan 

kadar kemampuannya, juga dalam rangka menampakkan nikmat Allah pada hamba-

Nya. 

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah 

karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah 

Tanggungan Keluarga, Tabungan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”(Studi Pada Desa Sombokeling 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali). 

2. METODE  

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Adapun data dalam penelitian ini yaitu data independen (pendapatan, jumlah 

tanggungan keluarga, dan tabungan) terhadap dependen (pengeluaran konsumsi). 

Sumber data primer diperoleh melalui kuesioner. Sumber data sekunder diperoleh dari 

buku-buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

kuesioner. Dengan demikian penelitian survei mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Dalam penelitian ini 

mengacu pada replika kuesioner yang sudah diuji validitasnya diambil dari penelitian 

(Lusiana, 2016) dengan judul “Analisis Pola Konsumsi Keluarga Miskin Di Kota 

Binjai”. 
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2.2 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan kerja, tabungan terhadap 

pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut perspektif ekonomi islam dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square). Model ekonometriknya adalah sebagai berikut: 

C = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

Dimana: 

C  = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

X1  = Pendapatan(rupiah) 

X2  = Jumlah Tanggungan Keluarga(jiwa) 

X3  = Tabungan(rupiah) 

Ε  = Error Term (faktor kesalahan) 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel independen 

 Tahapan estimasi model ekonometrik diatas akan meliputi pengujian asumsi 

klasik sebagai berikut: 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas residual dengan uji Jarque 

Bera (JB). 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas dan terikat. 

Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor). 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji white. 

Uji koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. 
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Uji signifikans parsial (Uji T) ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai signifikansi 

atau probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan. 

Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji pengaruh variable 

independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Dasar 

pengambilan keputusan uji hipotesis secara simultan didasarkan pada nilai signifikansi 

atau probabilitas. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

Hasil estimasi model ekonometrik dengan uji asumsi klasiknya adalah sebagai berikut: 

Table 3 Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

C = 1,539703 + 0,939049 X1 + 0,285767 X2 - 0,159462 X3 

        (0,0005)*    (0,0000)*        (0,0180)**      (0,0003)*   

R
2 

= 0,910199; DW-Stat = 1,878348; F-Stat. = 70.95040; Prob. F-Stat. = 0,000000 

Uji Diagnosis 

      (1) Normalitas (Jarque Bera) 

            JB = 0,034057; Prob.(JB) = 0,983116 

      (2) Multikolinieritas (VIF) 

            X1 = 2,239270; X2 = 1,601200; X3 = 2,046778 

      (3) Heteroskesdastisitas (White) 

           X
2
(9) = 0,3313; Prob.X

2
(9) = 0,2914 

Sumber: Data Primer (diolah). Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikansi 

pada α = 0,05; ***Signifikansi pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah signifikansi 

emperik (ρ value) t statistik. 

 

3.2 Uji Normalitas Residual 

Penelitian ini memakai uji Jarque Bera (JB). H0 uji JB adalah distribusi residual normal 

dan HA-nya adalah distribusi residual tidak normal. H0 diterima apabila nilai p (ρ value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statisti JB > α dan H0 ditolak apabila p (ρ value), 

probabilitas, atau signifikansi empiric statistic JB < α. 
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Dari tabel 1.10, terlihat nilai p (ρ value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik JB adalah sebesar 0,983116 (> 0,05); jadi H0 diterima, kesimpulannya distribusi 

residual normal. 

3.3 Uji Multikolinieritas 

Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat besarnya nilai Variance Inflation 

Factors (VIF) masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, Maka artinya 

data tidak terjadi multikolinieritas. 

Table 4 Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

Pendapatan 2,23927 < 10 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Jumlah 

Tanggungan 
1,6012 < 10 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Tabungan 2,046778 < 10 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

 

3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas akan diuji menggunakan uji white. H0 uji white adalah tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam estimasi model ekonometrik dan HA-nya 

adalah terdapat masalah heteroskedastisitas dalam estimasi model ekonometrik. H0 

diterima apabila nilai p (ρ value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik X
2
 uji 

white > α dan dan H0 ditolak apabila nilai p (ρ value), probabilitas atau signiifikan 

empiric statistic X
2
 uji white < α 

Dari tabel 1.10, terlihat nilai p (ρ value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik X
2
 uji white adalah 0,2914 (> 0,05); jadi H0 diterima, kesimpulannya tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model ekonometrik. 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi. Dilihat dari 

tabel 1.10 R
2
 memiliki nilai sebesar 0,910199 yang artinya 91% variabel Pengeluaran 

Konsumsi (Y) dapat dijelaskan oleh variasi Pendapatan (X1), Jumlah Tanggungan 

Keluarga (X2), dan Tabungan (X3). Sedangkan sisanya 9% dijelaskan oleh faktor lain 
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yang tidak termasuk dalam estimasi model. 

3.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri). Pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai p (ρ value), signifikansi atau probabilitas dengan 

kriteria jika nilai p (ρ value), signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka H0 diterima dan 

jika nilai p (ρ value), signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka H0 ditolak. Adapun hasil 

uji t dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan 

Pendapatan 0,0000 <0,05 Signifikan 

Jumlah Tanggungan 0,0180 <0,05 Signifikan 

Tabungan  0,0003 <0,05 Signifikan 

Sumber: Data Primer (diolah) 

3.5.3 Uji signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara simultan(bersama-sama) terhadap variabel 

dependen. Dengan kriteria jika nilai prob. F hitung < 0,05 maka H0 diterima, dapat 

dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan jika nilai prob. F 

hitung > (0,05) maka H0 ditolak, dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi 

tidak layak. Berdasarkan hasil dari tabel 1.10 diperoleh nilai F hitung sebesar 0,000000 

(< 0,05); jadi H0 diterima, kesimpulannya model regresi yang diestimasi pada penelitian 

ini layak. 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

3.6.1 Pengaruh Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Tabungan 

terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Desa Sombokeling Kecamatan 

Nogosari Kabupaten Boyolali Secara Simultan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model regresi linier 

berganda dimana menggunakan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) diperoleh hasil. 

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar  0,000000 < dari 0,05. 
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Maka dapat dinyatakan bahwa variabel Pendapatan (X1), Jumlah Tanggungan Keluarga 

(X2) dan Tabungan (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Pengeluaran 

Konsumsi (Y).  

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Septia (2018) dimana, 

dalam penelitian bahwa Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Tabungan 

berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga. Konsumsi rumah tangga yang ada di Desa Sombokeling 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang terus meningkat dipengaruhi secara 

bersama-sama oleh Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Tabungan sebesar 

91% dan sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

3.6.2 Pengaruh Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Tabungan terhadap 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali Secara Parsial. 

3.6.2.1 Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Desa 

Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda 

dimana menggunakan Uji Signifikan Parsial (Uji T) di dapat variabel Pendapatan (X1) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 (< 0,05) artinya pendapatan berpengaruh 

terhadap pengeluaran konsumsi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Novia Ratna Yanti (2020) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara Parsial 

Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Konsumsi. 

 Pendapatan masyarakat Desa Sombokeling di setiap rumah tangganya berbeda-

beda biasanya rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi menggunakan konsumsi 

secara berlebiahan, dan rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah menggunakan 

konsumsinya secukupnya. 

Menurut James Duesenberry konsumsi sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial dimana seseorang itu hidup. Jadi seseorang dengan pendapatan tertentu 

berkonsumsi lebih banyak bila dia hidup dilingkungan orang kaya dari pada bila dia 

hidup dilingkungan yang lebih miskin. Keadaan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di 

Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali bahwa rata-rata 
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masyarakat Desa Sombokeling bermata pencaharian petani, buruh  yang mana 

pendapatan mereka tidak banyak akan tetapi konsumsi yang mereka lakukan sangat 

tinggi melebihi kapasitas pendapatan mereka dan kerap kali memaksakan untuk 

berhutang demi memenuhi konsumsinya. 

3.6.2.2 Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model regresi linier 

berganda dimana menggunakan Uji Signifikan Parsial (Uji T) di dapat variabel Jumlah 

Tanggungan Keluarga (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0180 (< 0,05) artinya 

jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Hal ini 

serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Abdi Maulana (2013) yang hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa secara Parsial Jumlah Tanggungan Keluarga 

berpengaruh signifikan terhadap Pengeluran Konsumsi.  

Banyaknya anggota rumah tangga yang ada di Desa Sombokeling Kecamatan 

Nogosari Kabupaten Boyolali rata-rata di atas 3 orang sehingga keadaan ini 

mempengaruhi besar kecilnya konsumsi.  

Menurut survei biaya hidup (SBH)  membuktikan bahwa semakin besar jumlah 

anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan 

daripada non pangan. Semakin kecil jumlah anggota keluarga semakin kecil pula bagian 

pendapatan untuk kebutuhan makanan. Namun keadaan ini tidak sesuai dengan apa 

yang ada di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang mana 

konsumsi yang mereka lakukan lebih mengkonsumsi non pangan seperti membeli hp 

yang bermerk kendaraan terbaru padahal pendapatan yang rumah tangga peroleh tidak 

banyak.   

3.6.2.3 Pengaruh Tabungan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Desa 

Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda 

dimana menggunakan Uji Signifikan Parsial (Uji T) di dapat variabel Tabungan (X3) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0003 (< 0,05) artinya tabungan berpengaruh 

terhadap pengeluaran konsumsi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Angga Prabowo (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara Parsial 

Tabungan berpengaruh terhadap Pengeluaran Konsumsi. 

Bersarnya tabungan seseorang pada besarnya pendapatannya, semakin besar 

pendapatan seseorang semakin besar pula tabungannya. Orang kaya menabung lebih 

banyak dari pada orang miskin, bukan hanya secara absolute tetapi juga sebagai 

presentase dari pendapatan. Orang yang telah miskin jelas tidak akan mampu menabung 

sama sekali. Pengeluaran konsumsi mereka bahkan lebih banyak dari pada yang mereka 

peroleh. 

Menurut keynes, konsumsi merupakan fungsi pendapatan yang didalamnya 

terdapat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi menunjukkan 

hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Sedangkan 

fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan tingkat pendapatan. 

Artinya setiap pendapatan yang diperoleh untuk di konsumsi ada sebagian yang lain 

untuk di tabung. Teori diatas tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Desa 

Sombokeling masih banyak rumah tangga Desa Sombokeling yang tidak menyisihkan 

pedapatannya untuk di tabung.  

3.7  Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 

Konsumsi Islam suatu kegiatan ekonomi dalam penggunaan barang dan jasa untuk 

digunakan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengalokasikan dan mengolah 

sumber daya yang ada dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Qur’an 

dan Sunnah.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A’raf ayat 31 yang berbunyi: 

هُ ََل   َّ ن ِ فُىا ۚ إ ِس ُسْ ََل ت بُىا َو َس اشْ ُىا َو ل كُ ٍد َو ِج سْ ّلِ َه دَ كُ نْ ْن ِع َكُ ت َ ين ُوا ِش ر مَ ُخ َ نِي آد ا بَ يَ

ينَ  فِ ِس سْ ُو لْ  يُحِ بُّ ا

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 
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Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang muslim diwajibkan 

untuk menggunakan barang-barang atau jasa-jasa yang halal serta dalam 

membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas yang diperlukan. 

Selanjutnya konsumsi dalam Islam harus memperhatikan kesesuaian antara 

pemasukan dengan konsumsi. Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi adalah 

hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik 

ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan 

bertambah dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai 

tetapnya faktor-faktor lain (Lukman Hakim, 1997). 

Berdasarkan tabel 1.6 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan 

yang di terima masyarakat Desa Sombokeling rata-rata perbulan sebesar Rp.2.000.000 – 

Rp.2.999.990, sedangkan pengeluaran rata-rata yang dikeluarkan untuk konsumsi 

sebesar Rp.2.000.000 – Rp.2.999.990, artinya pendapatan yang diterima dan 

pengeluaran yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi belum sesuai dengan 

pendapatan yang diterima dalam perbulan. Artinya belum sesuai dengan prinsip 

kesederhanaan maksudnya dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap 

berlebihan (ishraf), karena sikap ini sangat di benci oleh Allah SWT. 

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 

belum sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa dalam konsumsi harus 

berperilaku secara sederhana dalam artian jangan hidup tenggelam dalam kemewahan, 

tidak membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak terlalu 

perhitungan atau kikir dalam menggunakan harta. Selanjutnya pengeluaran konsumsi 

yang ada belum terdapat kesesuaian antara pendapatan dengan pengeluaran seperti yang 

terlihat pada data yang tersedia. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah 

Tanggungan Keluarga, dan Tabungan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diketahui bahwa model ekonometrik yang 

dipakai dalam penelitian ini layak, artinya secara simultan variabel pendapatan, 

jumlah tanggungan keluarga dan tabungan berpengaruh terhadap variabel 

pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

2. Hasil uji signifikansi parsial (Uji T) diketahui bahwa variabel pendapatan dan 

jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan variabel tabungan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

3. Hasil pandangan ekonomi islam terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di 

Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali adalah belum 

sepenuhnya pengeluaran konsumsi sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena 

masyarakat Desa Sombokeling dalam hal mengkomsumsi suatu barang masih 

terbilang boros, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dalam berkonsumsi harus 

berperilaku secara sederhana dalam artian jangan hidup tenggelam dalam 

kemewahan, tidak membelajakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan 

tidak terlalu perhitungan atau kikir dalam menggunakan harta. Artinya konsumsi 

kepala keluarga Desa Sombokeling saat ini masih mengkonsumsi kebutuhan yang 

sifatnya kepuasan semata, hal ini dapat merusak tatanan hidup dalam masyarakat.  

4.2 Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada : 

1. Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh penelitian 

selanjutnya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi 

rumah tangga, dan juga dengan objek ataupun sudut pandang yang berbeda. 

2. Masyarakat Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 

a. Seharusnya pengeluaran konsumsi harus disesuaikan dengan pendapatan yang 

ada, serta harus lebih mengutamakan kebutuhan pokok, dan anggota keluarga 

sebaiknya saling membantu demi memenuhi kebutuhan konsumsi atau 

kebutuhan yang mendesak dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang akan 

datang. 

b. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran terhadap kondisi keuangan yang 

dimiliki masyarakat Desa Sombokeling terutama yang tidak memiliki pekerjaan 
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atau yang memiliki pekerjaan tapi penghasilan tidak memuaskan seharusnya 

menghindari sikap berlebihan dalam mengkonsumsi kebutuhan yang sifatnya 

non pokok. 

c. Sebaiknya konsumsi yang dilakukan masyarakat Desa Sombokeling lebih 

mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi islam, yang salah satunya prinsip 

keseimbangan artinya pendapatan yang ada harus sesuai dengan pengeluaran 

konsumsi dan jangan berlebihan dalam hal konsumsi karna islam melarangnya 

sebab akan berdampak kerusakan baginya. 
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