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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan masih 

luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan 

rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada 

umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan 

kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan 

demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu 

dinyatakan bersama sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan 

kesejahteraan dalam hal ini peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan 

kemiskinan, menurut Suhardjo (1997 dalam Kakisina 2011:65). 

 Perkembangan kondisi kemiskinan suatu  negara merupakan salah satu 

indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin 

menurunnya tingkat kemiskinan yang ada, maka meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. 

 Kemiskinan sendiri merupakan salah satu hal yang sudah lama terjadi di 

Indonesia, kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat 

pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang 

rendah, distribusi pendapatan yang timpang. 

 Menurut Amidi (2008 dalam Vidiawani, dkk 2015:244) dalam arti yang 

lebih luas, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan 

ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak – hak dasar. Hak hak dasar yang 
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diketahui secara umum adalah terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, 

rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan berbagai hal lainnya.  

 Karakteristik rumah tangga miskin umumnya ditandai oleh tingkat produksi 

dan produktifitas yang rendah, jumlah anak yang lebih banyak, tingkat pendidikan 

yang rendah, luas lahan sempit atau tidak memiliki lahan usaha, modal terbatas, 

teknologi usaha rendah, faktor lain yang berkaitan dengan aspek budaya setempat, 

dan yang tidak kalah pengaruhnya yaitu rendahnya tingkat pendapatan rumah 

tangga, menurut Tjondronegoro (1990 dalam Kakisina 2011:66).  

 Tingkat pengeluaran rumah tangga akan berbeda satu dengan yang lainnya, 

tergantung pada golongan tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, status 

sosial, menurut Sari, dkk (2014:64).  

 Pendidikan merupakan faktor kemiskinan, semakin rendah pendidikan 

menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga 

menyebabkan penduduk miskin. Semakin tinggi pendidikan maka keadaan yang 

lebih baik dalam kehidupan akan semakin besar, karena mempunyai kualitas 

dalam mencari pekerjaan.  

 Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan 

rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan 

tertinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah 

dibandingkan rumah tangga yang proporsi pengeluaran untuk pangannya rendah, 

menurut Rachman (2001). Jumlah konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh 

jumlah anggota keluarga, dimana hal ini akan memperbesar tingkat pengeluaran 
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konsumsi (Todaro, 2000). Tingginya kebutuhan yang harus terpenuhi dilihat dari 

jumlah anggota keluarga yang akan menjadikan beban bagi rumah tangga tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 Semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak pula jumlah 

kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit 

anggota keluarga maka semakin sedikit pula jumlah kebutuhan yang harus 

dipenuhi keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang harus terpenuhi 

kebutuhannya maka semakin berat pula beban yang ditanggung dalam keluarga. 

Sehingga dalam keluarga dengan jumlah anggota yang banyak, maka diikuti 

banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

 Kemampuan sumber daya manusia akan meningkat apabila diimbangi 

dengan pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Tingkat pendidikan akan 

mendorong perbedaan pendapatan yang diperolehnya. 

 Pada tahun 2016 ditetapkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 

188.45/405/KEP/425.012/2016 tentang program penanggulangan kemiskinan 

Kota Probolinggo tahun 2016 sebanyak 18.350 RTM (66.453 Jiwa). Kota 

Probolinggo memiliki lima kecamatan yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan 

Kanigaran, Kecamatan Kedopok, Kecamatan Mayangan, dan Kecamatan 

Wonoasih. Lima kecamatan tersebut berdasarkan lampiran 8 halaman 61. 

Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbanyak yaitu 

Kecamatan Kanigaran sebanyak 4.425 kepala keluarga atau 24,11 persen.  
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 Pada lampiran 8 halaman 61 menunjukkan bahwa, di Kota Probolinggo 

jumlah rumah tangga miskin (RTM) terbanyak terdapat di Kecamatan Kanigaran 

Kelurahan Kebonsari Kulon yaitu sebanyak 1.298 KK. 

 Berdasarkan uruaian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh 

mengenai pengaruh konsumsi rumah tangga miskin di Kota Probolinggo 

khususnya di Kelurahan Kanigaran.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti hanya memasukkan unsur 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan sebagai variabel yang 

mempengaruhi  konsumsi rumah tangga miskin. Sehingga didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga miskin 

di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap konsumsi rumah 

tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota 

Probolinggo ?  

3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap konsumsi rumah tangga miskin di 

Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ?  

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas 

permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam, mengingat 

luasnya permasalahan yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh 



5 

 

pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan terhadap konsumsi 

rumah tangga miskin di kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota 

Probolinggo terdapat banyak faktor yang mempengaruhi  konsumsi rumah tangga 

miskin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya terfokus pada pengaruh 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitan 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap 

konsumsi rumah tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan 

Kanigaran, Kota Probolinggo.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah tanggungan keluarga 

terhadap konsumsi rumah tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, 

Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap 

konsumsi rumah tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan 

Kanigaran, Kota Probolinggo. 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah   

    Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan terkait 

permasalahan konsumsi rumah tangga miskin di daerah setempat dan juga sebagai 

masukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. 



6 

 

2. Bagi Peneliti  

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada 

di sekitar. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk untuk 

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam tentang rumah tangga miskin. 

 


