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Penelitian ini diadakan di Kelurahan Bunulrejo Bilmbing Kotamadya Malang khususnya 
pada Masyrakat Miskin di Kelurahan Bunulrejo dengan judul : Dampak Kenaikan Harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarkat Miskin Di 
Kelurhan Bunulrejo Blimbing . Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat berpengaruh pada pendapatan dan pengeluaran 
konsumsi masyarkat miskin. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor  faktor apa yang mempengaruhi 
pengeluaran konsumsi masyarakat miskin di Kelurahan Bunulrejo dan mengetahui 
bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat 
miskin.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa regresi untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh dan perbedaan dari kenaikan BBM terhadap pendapatan dan 
pengeluaran konsumsi. Dan yang kedua menggunakan teknik Uji Asumsi Klasik untuk 
memenuhi persyaratan asumsi asumsi dalam penggunaan metode kuadart terkecil. 
Kemudian menggunakan Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji F dan Uji T dimana 
keduanya untuk menyatakan ada tidaknya pengaruh secara parsial maupun serentak. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data dapat diketahui bahwa dampak 
kenaikan harga BBM mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran 
konsumsi masyarakat miskin. Dimana tingkat pendapatan masyarakat miskin sebelum 
kenaikan BBM mempunyai hubungan positf sebesar 0,852 % untuk pengeluaran 
konsumsi sebesar 280,24 % dan setelah adanya kenaikan BBM mengalami kenaikan 
untuk pendapatan sebesar 1,014 % dan pengeluaran konsumsinya 245,73%. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulakan bahwa dampak dari kenaikan BBM sangat berpengaruh 
terdap pendapatan dan pengeluaran konsumsi masyarakat miskin. Maka pemerintah harus 
betul  betul memperhatikan masyarakat miskin dengan cara memberikan dana BLT 
(Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian 
diatas penulis dapat mengimplementasikan bahwa sebaiknya pemerintah daerah maupun 
pusat dapat memberikan perhatian untuk masyarakat miskin dengan cara memberikan 
bantuan dana dalam bentuk dana konpensasi dari pencabutan subsidi BBM dan terus 
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dana kompensasi.   


