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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belangkang 

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 (Fatimah N & 

Hanggar B, 2019). 

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: 
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Tabel 1-1 

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  
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 1-2 

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) 
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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. 

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 

(Prabowo, 2017). Shodaqah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran 
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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 (Huda, 2006). 

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 

(Udin, 2020). 

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 
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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 
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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. 

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 (Huda, 2006). 

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. 
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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: 

 

 

-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 
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kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesuda

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  Pengaruh 

Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga, Tabungan Terhadap 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Perspektif Ekonomi 

(Studi Pada Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

penulis merumuskan permasalahan tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga 

di Desa Sombokeling yang meliputi: 

a. Seberapa signifikan pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan 

tabungan terhadap pengeluran konsumsi rumah tangga di Desa Sombokeling 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali secara simultan? 

b. Seberapa signifikan pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan 

tabungan terhadap pengeluran konsumsi rumah tangga di Desa Sombokeling 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali secara parsial? 
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c. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pengeluaran konsumsi rumah 

tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan 

di atas yaitu:  

a. Untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pendapatan, jumlah 

tanggungan keluarga dan tabungan terhadap pengeluran konsumsi rumah 

tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali secara 

simultan. 

b. Untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pendapatan, jumlah 

tanggungan keluarga dan tabungan terhadap pengeluran konsumsi rumah 

tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali secara 

parsial. 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang pengeluaran konsumsi 

rumah tangga di Desa Sombokeling Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali. 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

mengenai perkembangan ilmu ekonomi terutama pada pengeluaran konsumsi 

rumah tangga. 
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B. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan tabungan 

terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Desa Sombokeling 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 

2. Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber 

referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan pendapatan, jumlah 

tanggungan keluarga dan tabungan terhadap pengeluaran konsumsi. 

3. Bagi masyarakat Desa Sombokeling 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual yang 

berkaitan tentang pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan 

tabungan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga masyarakat 

dapat menggunakan uangnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang 

bermanfaat atau juga dapat di tabung demi memenuhi kebutuhan konsumsi di 

masa mendatang. 

1.5 Metode Penelitian 

A. 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 
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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) 

Konsumsi Keluarga Miskin Di Kota B  

B. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Model ini 

akan memperlihatkan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan variabel terikat 

sedangkan pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan tabungan sebagai 

variabel bebas. Model analisis dalam penelitian ini memodifikasi jurnal yang 

dikemukakan oleh (Usman & Setiady, 2008) dengan model ekonometrik sebagai 

berikut: 

0 1X1 2X2 3X3 4X4  

Dimana: 

C  = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

X1  = Pendapatan(rupiah) 
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X2  = Jumlah Tanggungan Keluarga(jiwa) 

X3  = Tabungan(rupiah) 

  = Error Term (faktor kesalahan) 

0  = Konstanta 

1 2 3 4 = Koefisien regresi variabel independen 

Tahapan estimasi model ekonometrik diatas akan meliputi pengujian 

asumsi klasik dengan yang berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas. Model yang bebas pengujian asumsi klasik, dilanjutkan 

dengan uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji individual (T-test), 

dan uji simultan (F-test).  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun 

sebagi berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini dikemukakan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, model penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang penjabaran landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisikan tentang pembahasan alat analisis, model ekonometrika, 

bentuk data yang akan digunakan dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil estimasi yang menyajikan alat, model 

beserta keterangannya dan diakhiri dengan penyajian hasil estimasinya. Selain 

hasil estimasi bab ini juga berisikan interprestasi kuantitatif yang menjelaskan 

makna dan koefisien-koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi, dan yang 

terakhir berisikan interprestasi ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis 

kuantitatif dan analisis ekonomi, kemudian merumuskan saran bagi pihak-pihak 

yang berwenang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


