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BAB II  

DASAR TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pola Konsumsi 

Kegiatan konsumsi, pola pengeluaran antar rumah tangga tidak akan 

pernah sama persis. Akan tetapi memiliki perbedaan keteraturan dalam pola 

pengeluaran secara umum. Pola pengeluaran ini bisa juga disebut pola 

konsumsi (sebab konsumsi merupakan suatu bentuk pengeluaran). Pola 

konsumsi berasal dari kata pola dan konsumsi. pola adalah bentuk (struktur) 

yang tetap, sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh 

individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi 

untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, pola konsumsi adalah bentuk (struktur) 

pengeluaran individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa 

hasil produksi guna memenuhi kebutuhan. 

Samuelson dan Nordhaus (2004) menjelaskan keteraturan pola 

konsumsi secara umum yang dilakukan oleh rumah tangga atau keluarga. 

Keluarga-keluarga miskin membelanjakan pendapatan mereka terutama 

untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan perumahan. Setelah 

pendapatan meningkat, pengeluaran makan menjadi naik sehingga makanan 

menjadi bervariasi. Akan tetapi ada batasan uang ekstra yang digunakan 

untuk pengeluaran makanan ketika pendapatan mereka naik. Oleh karena 

itu, ketika pendapatan semakin tinggi, proporsi pengeluaran makanan 

menjadi menurun dan akan beralih pada kebutuhan nonmakan seperti 

pakaian, rekreasi, barang mewah, dan tabungan.  

Pola konsumsi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga. Pola konsumsi yang didominasi pada 

pengeluaran makanan merupakan potret masyarakat dengan kesejahteraan 

yang masih rendah. Sebaliknya pola konsumsi yang didominasi pada 

pengeluaran nonmakanan merupakan gambaran dari rumah tangga yang 

lebih sejahtera. Hal ini disebabkan rumah tangga yang memiliki pendapatan 

rendah hanya dapat fokus memenuhi kebutuhan pokok demi 

keberlangsungan hidup rumah tangga sehingga pola konsumsi tampak 

dominan pada konsumsi makanan. Sedangkan rumah tangga yang 
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memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dapat memenuhi baik kebutuhan 

makanan maupun nonmakanan. Berikut penjelasan Badan Pusat Statistik  

(2005) mengenai konsumsi makanan, minuman, tembakau serta konsumsi 

nonmakanan. 

1. Konsumsi makanan, minuman dan tembakau 

a. Padi-padian, macam: beras, jagung basah dengan kulit, beras 

jagung, sorgum, bulgur, dan nasi aking (sisa nasi yang dikeringkan 

dan dimasak kembali) 

b. Umbi-umbian, macam: sagu daripohon sagu, gaplek, antara lain 

gadung, oyek (beras yang dibuat dari singkong), uwi, gembili, 

gogik, dan sagu dari ketela pohon. 

c. Ikan, daging, cumi, kerang, penyu, ubur-ubur, dan teripang, ikan 

dalam kaleng, ikan diawetkan, ubur-ubur diawetkan, remis 

diawetkan, abon udang, dan bekicot diawetkan.  

d. Daging, terdiri dari daging kambing, unggas, daging kaleng, abon 

daging, daging yang diawetkan, daging kuda, daging kelinci, ular, 

dan anjing, laron, belalang, tawon, dan marus (darah ayam atau 

sapi).  

e. Telor dan susu, meliputi telur penyu, telur angsa, telur asin, baik 

mentah maupun yang siap dimakan matang, susu murni, susu cair 

bubuk, dan susu bubuk bayi serta hasil dari pengolahan susu 

seperti yogurt dan dadih.  

f. Sayur-sayuran. 

g. Kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang merah, kacang 

polong, kacang tunggak, kacang bogor, kacang koro, kacang jogo, 

dan kacang ercis/kapri, saridele, kembang tahu, tepung hunkwe, 

dan makanan lainnya dari kacang-kacangan. 

h. Buah-buahan. 

i. Minyak dan lemak, meliputi minyak jagung, minyak kelapa, 

mimyak samin, minyak lemak dan santan instant, serta minyak 

yang sudah dimurnikan. 
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j. Bahan minum, seperti gula merah (gula air), coklat instan, gula 

saeharin, gula biang, coffe mix, nutrisari, exxence, madu dan lain-

lain. 

k. Bumbu-bumbuan, seperti penyedap masakan/vetsin, bumbu masak 

jadi/kemasan, cuka, jahe, lengkoas, kunyit, kayu manis, jeruk 

purut, jeruk limau, sereh, tempoyak, jeruk nipis, dan daun salam. 

l.  Konsumsi lain meliputi mi instan, bihun, bubur bayi kemasan, 

soun, misoa, kwee tiau basah, vanili, dan macam-macam bumbu 

kue, selai, meses dan lain-lain.  

m. Makanan dan minuman jadi, misal roti tawar, kue basah, makanan 

gorengan.  

n. Tembakau dan sirih, meliputi rokok kretek filter, rokok kretek 

tanpa filter, rokok putih, sirih/pinang termasuk gambir, rokok 

klobot, rokok menyan, papir, daun kawung, cerutu, klembak 

menyan, dan saos rokok/tembakau, termasuk filter plastik. 

2.  Konsumsi bukan makanan/nonmakanan 

a. Perumahan dan fasilitas rumah tangga, meliputi sewa rumah, 

pembayaran air, pemeliharaan dan perbaikan generator, kayu bakar 

dan bahan bakar lainnya. 

b.  Aneka barang dan jasa seperti; sabun cuci, bahan pemeliharaan 

pakaian, biaya pelayanan obat, biaya obat, biaya pelayanan 

pencegahan, biaya pemeliharaan kesehatan seperti vitamin, jamu, 

urut, sumbangan pembangunan sekolah SPP dan atau BP3, iuran 

sekolah lainnya, buku pelajaran, foto copy buku pelajaran, baik 

untuk sekolah maupun kursus, transportasi/pengangkutan umum, 

hotel, penginapan, bioskop, sandiwara, olahraga, dan rekreasi 

lainnya, upah/gaji pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, 

dan sopir, jasa lembaga keuangan (jasa ATM, jasa kartu kredit, 

biaya transfer, dsb)  

c. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, meliputi semua jenis pakaian 

laki-laki dan perempuan dewasa, semua jenis pakaian anak-anak, 

serta pengeluaran lainnya untuk pakaian, alas kaki, tutup kepala 
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serta handuk, mukena, sajadah, jubah, ikat pinggang, semir sepatu, 

sikat sepatu, ongkos binatu,dan gantungan pakaian.  

d. Bahan tahan lama, terdiri dari; perbaikan perabot, perlengkapan, 

dan perkakas rumah tangga, HP dan asesorisnya termasuk 

perbaikannya, mainan anak dan perbaikannya, pengeluaran untuk 

alat hiburan, binatang dan tanaman peliharaan, barang tahan lama 

lainnya seperti pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi 

telepon termasuk pesawat telepon, pemasangan instalasi ledeng, 

ayunan, kereta bayi dan biaya perbaikannya.  

e. Pajak, pungutan dan asuransi, seperti PBB, pajak kendaraan 

bermotor, pungutan/retribusi iuran RT/kampung, sampah, 

keamanan, perbaikan jalan, kebersihan, parkir, dan sebagainya. 

Pengeluran berbagai jenis asuransi misalnya asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa serta asuransi kerugian. Pengeluran lainnya seperti 

tilang, denda dan lainnya.  

f. Keperluan pesta dan upacara/kenduri, seperti untuk pesta 

perkawinan, khitanan dan ulang tahun, perayaan hari agama, 

ongkos naik haji. Sama halnya dengan rumah tangga pada 

umumnya, mahasiswa yang juga memiliki kebutuhan untuk 

dipenuhi dengan melakukan tindakan konsumsi diduga memiliki 

pola konsumsi tertentu pula. Pola konsumsi pada mahasiswa 

memiliki perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada berbagai 

macam hal seperti tambahan pendapatan (uang saku), usia, jenis 

kelamin, dan perbedaan latar belakang sosial ekonomi, misalnya 

tinggal di rumah kos atau tinggal bersama orang. 

 

2.1.2 Pengertian Konsumsi 

Konsumsi sering diartikan sebagai tindakan pemenuhan makanan 

dan minuman saja. Namun sejatinya tindakan konsumsi lebih luas dari 

pengertian tersebut di atas, konsumsi merupakan tindakan penggunaan 

barang dan jasa akhir yang siap digunakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. “Fungsi utama daripada barang-barang dan jasa-jasa 
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konsumsi ialah memenuhi kebutuhan langsung pemakainya” (Soediyono, 

1989).  

Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga 

konsumsi. Barang dapat dipilah menjadi barang tidak tahan lama (non 

durable goods) yaitu barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti 

makanan dan pakaian dan barang tahan lama (durable goods) yaitu barang 

yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, dan alat-alat elektronik. 

Sementara itu jasa (service) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk 

konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat 

ke dokter (Mankiw, 2000).  

Menurut Eugence A. Diulio (1993), konsumsi terbagi 2 (dua) yakni 

konsumsi rutin dan konsumsi sementara. Konsumsi rutin adalah pengeluran 

untuk pembelian barang-barang dan jasa yang secara terus menerus 

dikeluarkan selama beberapa tahun sedangkan konsumsi sementara adalah 

setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi rutin. Menurut 

Samuelson & Nordhaus (1996) “konsumsi adalah pengeluaran untuk 

pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan 

ataupun memenuhi kebutuhannya.” Dapat disimpulkan bahwa konsumsi 

adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk 

pembelian barangbarang (tidak tahan lama maupun barang yang tahan lama) 

dan jasa hasil produksi, yang dilakukan secara rutin ataupun hanya 

sementara guna memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. 

 

2.1.3 Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Konsumsi 

Tingkat konsumsi seseorang individu dipengaruhi oleh berbagai hal. 

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang individu untuk 

melakukan tindakan konsumsi. 

a. Faktor Ekonomi  

1. Pendapatan  

Untuk membeli barang konsumsi individu menggunakan 

uang dari penghasilan atau pendapatan. Tingkat pendapatan 

berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran konsumsi yang 
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dilakukan. Pada umumnya semakin tinggi pendapatan 

individu/rumah tangga maka pengeluarna konsumsinya juga akan 

mengalami kenaikan.  

2. Tingkat Harga  

Apabila harga barang/jasa kebutuhan hidup meningkat maka 

konsumen harus mengeluarkan tambahan uang untuk bisa 

mendapatkan barang/jasa tersebut. Atau, konsumen dapat 

mengatasi dengan mengurangi jumlah barang/jasa yang 

dikonsumsi, karena kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil 

masyarakat berkurang. 

3. Ketersediaan Barang dan Jasa  

Meskipun konsumen memiliki uang untuk membeli barang 

konsumsi, ia tidak dapat mengkonsumsi barang/jasa yang 

dibutuhkan apabila barang/jasa tersebut tidak tersedia. Semakin 

banyak barang/jasa tersedia, maka pengeluaran konsumsi 

masyarakat/individu akan cenderung semakin besar.  

4. Tingkat Bunga 

Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi 

karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap 

tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan 

membelanjakan banyak uang.  

5. Perkiraan Masa Depan  

Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan 

datang akan menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang 

mau pensiun, punya anak yang butuh biaya sekolah, ada yang 

sakit butuh banyak biaya perobatan, dan lain sebagainya.  

b. Faktor Demografi  

1. Komposisi Penduduk  

Suatu wilayah jika jumlah orang yang usia kerja produktif 

banyak maka konsumsinya akan tinggi. Bila yang tinggal di 

kota ada banyak maka konsumsi suatu daerah akan tinggi juga. 

Bila tingkat pendidikan sumber daya manusia di wilayah itu 
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tinggi maka biasanya pengeluaran wilayah tersebut menjadi 

tinggi.  

2. Jumlah Penduduk 

Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak maka 

tingkat konsumsi masyarakat juga tinggi. Begitu pula 

sebaliknya, suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk 

sedikit tingkat konsumsinya tergolong rendah.  

3. Letak Demografi 

Masyarakat di pedesaan dalam hal konsumsi akan lebih 

rendah dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. 

Masyarakar di pedesaan hanya mengeluarkan sebagian 

pendapatan untuk mengkonsumsi makanan saja, untuk 

nonmakanan masih rendah. Sedangkan masyarakat di perkotaan 

antara konsumsi makanan dan nonmakanan bisa dikatakan 

hampir sama.  

c. Penyebab Lain  

1. Kebiasaan Adat Sosial Budaya 

Kebiasaan di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat 

konsumsi seseorang. Di daerah yang memegang teguh adat 

istiadat untuk hidup sederhana biasanya masyarakatnya akan 

memiliki tingkat konsumsi yang kecil. Sedangkan daerah yang 

memiliki kebiasaan gemar pesta adat biasanya masyarakatnya 

memiliki pengeluaran konsumsi yang besar.  

2. Gaya Hidup  

Seseorang yang memiliki memiliki gaya hidup tinggi maka 

akan memiliki pengeluran konsumsi yang tinggi pula. Gaya 

hidup antara mahasiswa perempuan dengan mahasiswa laki-laki 

berbeda, hal ini yang menjadi sebab kenapa pengeluaran 

konsumsi mereka berbeda. Latar belakang keluarga dan adat 

istiadat yang berbeda membuat pengeluaran konsumsi 

mahasiswa yang tinggal di kos dengan mahasiswa yang tinggal 

di rumah bersama orang tua berbeda. Kebiasaan di rumah 
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biasanya akan diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari 

mahasiswa. Mahasiswa yang menerima beasiswa memiliki 

pendapatan (uang saku) yang lebih banyak atau mengalami 

peningkatan daripada mahasiswa yang tidak menerima 

beasiswa. Ketika pendapatan meningkat, secara langsung 

tingkat konsumsi juga mengalani peningkatan yang biasanya 

digunakan untuk konsumsi bukan makanan. Mahasiswa yang 

berada di kelas swadana lebih banyak berasal dari keluarga 

yang lebih kaya dibandingkan dengan mahasiswa yang berada 

dikelas subsidi. 

 

2.1.4 Teori Konsumsi 

Konsumsi menurut Mankiw (2000) “Konsumsi adalah barang atau jasa 

yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi terdiri dari barang tidak  tahan 

lama (Non Durable Goods) adalah barang yang habis dipakai dalam waktu 

pendek, seperti makanan dan pakaian. Kedua adalah barang tahan lama 

(Durable Goods) adalah barang yang dimiliki usia panjang seperti mobil, 

televisi, alat –alat elektronik, Ketiga, jasa meliputi pekrjaan yang dilakukan 

untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan 

berobat kedaokter”. 

Menurut Eugence A. Diulio, Ph.D (1993) “ Konsumsi terbagi dua yakni 

konsumsi rutin dan konsumsi sementara. Konsumsi rutin adalah 

pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa yang secara terus 

menerus di keluarkan selama beberapa tahun. Konsumsi sementara adalah 

setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi rutin. Menurut 

Deliarnov (1995) “Konsumsi adalah  bagian dari pendapatan yang 

dibelanjakan untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa guna 

mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan” (Astriana. 2008). 

Menurut Samuelson & Nordhaus (1996) “Konsumsi adalah pengeluaran 

untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan 

ataupun memenuhi kebutuhannya”. 
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Konsumsi dalam istilah sehari hari sering diartikan sebagai pemenuhan 

akan makanan dan minuman. Konsumsi mempunyai pengertian yang lebih 

luas lagi yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang 

dan jasa yang sudah siap dikonsumsi oleh konsumen. Barang konsumsi ini 

terdiri dari barang konsumsi sekali habis dan barang konsumsi yang dapat 

dipergunakan lebih dari satu kali (Nopirin,1997). Badan Pusat Statistik 

(2007) menyatakan pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran 

konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi non makanan. 

Menurut Meiler dan Meineres (1997) dalam tesis Farida Milias Tuty, 

Penelitian Engel melahirkan empat butir kesimpulan, yang kemudian 

dikenal dengan hukum Engel. Keempat butir kesimpulanya yang 

dirumuskan adalah (1) Jika Pendapatan meningkat, maka persentasi 

pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin kecil. (2) Persentase 

pengeluaran untuk konsumsi pakaian relatif tetap dan tidak tergantung pada 

tingkat pendapatan. (3) Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran 

rumah relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. (4) Jika 

pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, barang mewah, dan tabungan semakin meningkat. 

Untuk mengetahui suatu barang sebagai kebutuhan pokok atau barang 

mewah dilakukan dengan menggunakan kurva Engel. Kurva ini mencoba 

melihat hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat konsumsi. 

Hubungan tersebut adalah  sebagai berikut : (a) Barang kebutuhan pokok, 

seperti makanan pokok. Perubahan pendapatan nominal tidak berpengaruh 

banyak terhadap perubahan permintaan. Bahkan jika pendapatan terus 

meningkat, permintan terhadap barang tersebut perubahannya makin kecil 

dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Jika dikaitkan dengan konsep 

elastisitas, maka elastisitas pendapatan dari kebutuhan pokok makin kecil 

bila tingkat nominal pendapatan makin tinggi. (b) Barang mewah. Kenaikan 

pendapatan terhadap barang tersebut lebih besar dibandingkan dengan 

kenaikan tingkat pendapatan. Atau dapat dikatakan bahwa permintaan 

terhadap barang mewah mempunyai elatisitas yang besar.(Farida Milias) 
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Ada beberapa perdebatan tentang konsep Teori konsumsi. Teori-teori 

tersebut yakni teory konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen, teori 

konsumsi dengan hipotesis siklus hidup, dan teori konsumsi dengan 

hipotesis pendapatan relative. 

Teori dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M 

Friedman. Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat  digolongkan 

menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (permanent income) dan pendapatan 

sementara (transitory income). Pengertian dari pendapatan permanen adalah 

: (1) Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat 

diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah. (2) 

Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan 

seseorang (yang menciptakan kekayaan).  

Pengertian pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa 

diperkirakan sebelumnya. (Guritno Mangkoesoebroto, 1998: 72). Friedman 

menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara 

dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan 

konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan 

sementara. Sehingga MPC dari  pendapatan sementara sama dengan nol 

yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif 

maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula bila konsumen 

menerima pendapatan sementara yang negatif maka tidak akan mengurangi 

konsumsi. (Suparmoko, 1991: 70). 

Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukaan oleh Franco 

Modigliani. Franco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran 

konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola 

penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya 

dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung 

menerima penghasilan / pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi 

pada usia menengah dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan 

berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda 

akan mempunyai tabungan negatif (dissaving), orang berumur menengah 

menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan 



17 

orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia 

menengah. (Kusuma. 2008) 

Modigliani menganggap penting peranan kekayaan (assets) sebagai 

penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi 

kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan 

tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau 

karena peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam 

kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak 

hanya orang yang sudah pension saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai 

kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih 

lama. Akhirnya hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat 

konsumsi, menekan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian 

dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, seperti perubahan dalam 

investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain. (Suparmoko, 

1991: 73-74). 

James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu 

masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang 

pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak 

mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat 

konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila 

pendapatan bertambah maka konsumsi mereka juga akan betambah, tetapi 

brtambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan saving akan bertambah besar 

dengan pesatnya. Kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan 

tertinggi yang telah kita capai tercapai kembali. Sesudah puncak dari 

pendapatan sebelumnya telah dilalui, maka tambahan pendapatan akan 

banyak menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, 

sedangkan di lain pihak bertambahnya saving tidak begitu cepat. 

(Reksoprayitno, 2000). 

Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu: (1) Selera sebuah rumah 

tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya pengeluaran 

konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh 

orang sekitarnya. (2) Pengeluaran konsumsi adalah irreversibel. Artinya 
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pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan  

pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami 

penurunan.(Mangkoesoebroto, 1998: 70). 

Teori lain yang berhubungan dengan konsumsi yaitu teori Engel. 

Penelitian Engel melahirkan empat butir kesimpulan, yang kemudian 

dikenal dengan hukum Engel. Ke empat butir kesimpulanya yang 

dirumuskan tersebut adalah : (1) Jika Pendapatan meningkat, maka 

persentasi pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin kecil. (2) 

Persentase pengeluaran untuk konsumsi pakaian relatif tetap dan tidak 

tergantung pada tingkat pendapatan. (3) Persentase pengeluaran konsumsi 

untuk pengeluaran rumah relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat 

pendapatan. (4) Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran 

untuk pendidikan,kesehatan,rekreasi,barang mewah,dan tabungan semakin 

meningkat. 

 

2.1.5 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana seorang konsumen 

memutuskan berapa jumlah kombinasi barang atau jasa yang akan dibeli 

dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Bersama-sama konsumen individu 

akan membentuk permintaan di pasar. Perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Perilaku konsumen 

merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam mencari, membeli, 

menggunakan, menilai dan memutuskan produk, jasa, dan gagasan. 

(Schiffman and Kanuk, 2004)  

Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana 

didapati dalam hukum permintaan, yang menyatakan bahwa “bila harga 

sesuatu barang naik maka ceteris paribus jumlah yang diminta konsumen 

akan barang tersebut turun”. Ceteris paribus berarti bahwa semua 

faktorfaktor lain yang mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap tidak 

berubah. (Boediono, 2002) 
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Berdasarkan teori ekonomi, permintaan timbul karena konsumen 

memerlukan manfaat dari komoditas yang dibeli. Manfaat tersebut dikenal 

dengan istilah utilitas (utility). Permintaan suatu komoditas menggambarkan 

permintaan akan utilitas dari komoditas tersebut. Dengan kata lain, 

permintaan suatu komoditas merupakan derivasi (penurunan) dari utilitas 

yang diberikan oleh komoditas tersebut. Dalam teori tingkah laku konsumen 

diterangkan dua hal berikut:  

a. Alasan para konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada 

harga yang lebih rendah dan mengurangi pembelian pada harga 

yang tinggi.  

b. Bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi 

dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya.  

 

Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan 

tingkah laku konsumen, yaitu:  

a. Pendekatan Kardinal (Cardinal Approach). Menurut pendekatan 

ini, utilitas dapat diukur dengan satuan uang, dan tinggi 

rendahnya nilai utilitas tergantung pada subjek yang menilai. 

Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin 

berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin 

diminati. Asumsi dari pendekatan ini adalah:  

1. Konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan 

memaksimalkan kepuasannya dengan batasan 

pendapatannya. 

2. Diminishing marginal utility, artinya tambahan utilitas yang 

diperoleh konsumen makin menurun dengan bertambahnya 

konsumsi dari komoditas tersebut. 

3. Pendapatan konsumen tetap 

4. Uang memiliki nilai subjektif yang tetap.  

5. Total utilitas adalah additive dan independent. Additive 

artinya utilitas dari sekumpulan barang adalah fungsi dari 

kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. 
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Sedangkan independent berarti bahwa utilitas X1 tidak 

dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3, 

....Xn. dan sebaliknya, dalam artian manfaat dari 

sekumpulan barang yang dikonsumsi adalah fungsi dari 

kuantitas masing-masing barang tersebut dan manfaat dari 

satu barang tertentu tidak dipengaruhi oleh tindakan 

mengkonsusmsi barang yang lain.  

b. Pendekatan Ordinal (Ordinal Approach). Pendekatan ini utilitas 

suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan 

konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang 

diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan 

yang dipakai dalam teori ordinal adalah inddiference curve, yaitu 

kurva yang menunjukkan kombinasi 2 (dua) macam barang 

konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Asumsi dari 

pendekatan ini adalah:  

1. Konsumen rasional.  

2. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang 

yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. 

3. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. 

4. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum.  

5. Konsumen konsisten, artinya bila barang A lebih dipilih 

daripada barang B karena A lebih disukai daripada B, tidak 

berlaku sebaliknya. 

6. Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai 

daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih 

disukai daripada C. Artinya barang yang paling disukai 

oleh konsumen adalah barang yang paling banyak 

memberikan manfaat. 

c. Preferensi Nyata (Revealed Preference). Kurva permintaan dapat 

disusun secara langsung berdasarkan perilaku konsumen di pasar. 

Asumsi yang menjadi dasar berlakunya teori ini antara lain 

adalah:  
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1. Rasionalisasi, yaitu konsumen adalah rasional, juga 

mengandung pengertian bahwa jumlah barang banyak lebih 

disukai daripada barang sedikit. 

2. Konsisten artinya seperti biasanya apabila konsumen telah 

menetukan A lebih disukai daripada B maka dia tidak 

sekalikali mengatakan B lebih disukai daripada A.  

3. Asas transitif, artinya bila konsumen menyatakan A lebih 

disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka ia 

akan menyatakan juga bahwa A lebih disukai daripada C. 

4. Konsumen akan menyisihkan sejumlah uang untuk 

pengeluarannya. Jumlah ini merupakan anggaran yang 

dapat dipergunakannya. Kombinasi barang X dan Y yang 

sesungguhnya dibeli di pasar merupakan preferensi atas 

kombinasi barang tersebut. Kombinasi yang dibeli ini akan 

memberikan daya guna yang tinggi. Anggaran yang 

digunakan untuk konsumsi akan memberikan daya guna 

tertinggi apabila konsumen dapat mengkobinasikan barang 

yang akan dikonsumsi dengan benar.  

d. Pendekatan Atribut. Pendekatan ini mempunyai pandangan 

bahwa konsumen dalam membeli produk tidak hanya karena 

utilitas dari produk tersebut, tetapi karena karakteristik atau 

atribut-atribut yang disediakan oleh produk tersebut. Ada 

beberapa keunggulan pendekatan atribut antara lain: 

1. Terlepas dari diskusi mengenai bagaimana mengukur daya 

guna suatu barang, yang merupakan asumsi dari pendekatan 

sebelumnya. 

2. Pendekatan ini memandang suatu barang diminta konsumen 

bukan karena jumlahnya, melainkan atribut yang melekat 

pada barang tersebut, sehingga lebih dapat dijelaskan 

tentang pilihan konsumen terhadap produk. 

3. Dapat digunakan untuk banyak barang, sehingga bersifat 

praktis dan lebih mendekati kenyataan, serta 
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operasionalnya lebih mudah. Keluarga mempunyai 

pengaruh penting dalam keputusan pembelian untuk 

konsumsi, dalam hal ini sikap orang tua memiliki hubungan 

kuat dengan sikap anak dalam pengambilan keputusan 

konsumsi. Seperti yang dikatakan Bennett dan Kassarjian 

yang dikutip oleh Assael (1992) bahwa sikap terhadap 

kesehatan pribadi, pilihan item-item produk, sikap terhadap 

sayuran yang direbus atau makanan kering, dan 

kepercayaan mengenai nilai medis dari sop ayam semuanya 

diperoleh dari orang tua. Gaya hidup secara luas 

didefinisikan sebagai cara hidup yang didefinisikan oleh 

bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), 

apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya 

(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri 

mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat).  
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2.2 Kerangka Penelitan 

Mahasiswa sebagaimana individu pada umumnya juga memiliki 

pendapatan. Uang saku merupakan salah satu pendapatan mahasiswa yang 

berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah dari orang tua, gaji/upah 

apabila bekerja dan beasiswa apabila menerima. Pendapatan yang diterima 

tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, baik 

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Uang saku mahasiswa akan 

dibagi ke dalam beberapa kategori guna untuk mengetahui bagaimana pola 

konsumsi yang dilakukan, uang saku yang dimaksud adalah besar uang saku 

dalam kurun waktu per bulan  dari beberapa kategori uang saku tersebut akan 

dicari perbedaan pengeluaran konsumsi khususnya untuk kebutuhan pangan 

yang dilakukan dalam setiap bulannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ha : ada hubungan positif antara penggunaan uang saku terhadap 

pengeluaran untuk konsumsi pangan. 

Ho : tidak ada hubungan positif antara penggunaan uang saku terhadap 

pengeluaran untuk konsumsi pangan. 
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2. Ha : ada hubungan positif antara penggunaan uang saku terhadap 

pengeluaran untuk konsumsi non pangan. 

Ho : tidak ada hubungan positif penggunaan uang saku terhadap 

pengeluaran untuk konsumsi non pangan. 

 

3. Ha : ada hubungan positif antara penggunaan uang saku terhadap seluruh 

pengeluaran mahasiswa. 

Ho : tidak ada hubungan positif antara penggunaan uang saku terhadap 

seluruh pengeluaran mahasiswa. 

 


