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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai konsumsi rumah tangga miskin ini, sebelumnya sudah 

pernah dilakukan oleh beberapa orang. Namun, penelitian tersebut memiliki 

kesamaan dan perbedaan. Penelitian tersebut berupa tugas akhir, skripsi, maupun 

dalam bentuk jurnal.  

 Anwar (2007) penelitian bertujuan untuk mengetahui determinasi variabel 

pendapatan, aktivitas ekonomi, dan anggota rumah tangga, juga perbedaan lokasi 

tempat tinggal terhadap konsumsi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan model regresi linier 

berganda, dengan mensifikasi dalam metode Least Square Dummy Variabel 

(LSDV). Data cross-section yang dikumpulkan melalui kuisioner. Hasil estimasi 

menemukan semua variable bebas bertanda positif dan signifikan mempengaruhi 

besarnya konsumsi makanan, sebaliknya bertanda negatif dan signifikan terhadap 

pengeluaran, konsumsi bukan makanan.   

 Sa’diyah, dkk (2012) hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

Terbukti bahwa tingkat pendidikan dan kepemilikan asset berpengaruh signifikan 

positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Jumlah anggota keluarga berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga. 
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 Nababan (2013) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan anggota keluarga berpengaruh 

terhadap pola kosumsi pns Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis UNSRAT. Menggunakan data primer dan metode penelitian asosiatif 

menggunakan alat analisis regresi berganda dan diolah menggunakan e-views 5.0. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendapatan dan jumlah anggota keluarga 

berpengaruh positif terhadap  konsumsi pns di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UNSRAT. 

 Yustika (2014) dengan hasil penelitian secara parsial tingkat pendidikan 

(X1) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan rumah 

tangga di Kabupaten Polman, jumlah tanggungan keluarga (X2) dan jenis 

pekerjaan (D1) signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan 

rumah tangga di Kabupaten Polman. 

 Ananda (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh sosial ekonomi terhadap pengeluaran konsumsi keluarga miskin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, 

jumlah anggota keluarga, pendidikan, dan jam kerja mempengaruhi pengeluaran 

konsumsi keluarga miskin. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Teori Kemiskinan  

Berdasarkan penggolongan menurut Badan Pusat Statistik membedakan 

menjadi 4 golongan yaitu golongan pendapatan sangat tinggi pendapatan rata-rata 
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lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan tinggi jika 

pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000,00 – Rp. 3.500.000,00. Golongan 

pendapatan sedang jika pendapatan rata –rata antara Rp. 1500.000 – Rp. 

2.500.000,00 per bulan. Dan golongan pendapatan rendah kurang dari Rp. 

1.500.000,00. 

Ukuran jumlah tanggungan keluarga menurut BKKBN, rumah tangga kecil: 

kurang dari sama dengan 4 orang, rumah tanggasedang : 5 - 6 orang, dan rumah 

tangga besar lebih dari sama dengan 7 orang. Konsumsi menurut BPS garis 

kemiskinan sebesar Rp. 354.386 perkapita per bulan per orang pada maret 2016. 

Menurut BPS mempunyai 14 kriteria miskin menurut standar BPS 

dimodifikasi pada 25 Agustus 2014 yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal 

kurang dari 8m2 per orang; jenis lantai tempat tinggal terbuat dari 

tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ 

kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air 

besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga 

tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak 

terlindung/ sungai/ air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/ arang/ minyak tanah; hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu 

kali seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya 

sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; tidak sanggup membayar 

biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah 

tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh 

bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan 
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dibawah Rp. 600.000,- per bulan; pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak 

sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD; tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah 

dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, 

emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

2.2.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1987:131-132) sebagai berikut: 1. 

Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan 

sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin 

hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 2. 

Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas 

sumber daya manusia yang rendah maka produktivitasnyapun rendah dengan upah 

yang rendah pula. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya 

pendidikan, nasib yang kurang beruntung dan karena keturunan. 3. Kemiskinan 

muncul karena tidak adanya akses modal.   

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty) pada gambar 2.1. Adanya keterbelakangan, 

ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitas juga akan berimplikasi pada rendahnya 

pendapatan yang diterima tabungan dan investasi. 
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Sumber: Nurkse dalam Kuncoro (1987:132) 

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan 

 Dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara 

berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal 

dan permintaan modal. 

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan 

sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh 

tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk 

menabung juga rendah, menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan 

barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah 

yang akan mempengaruhi kemiskinan. 

 Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai 

bentuk yang berbeda di setiap negara. Di negara – negara miskin perangsang 

untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai 

jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. 

Sedangkan pendapatan masyarakat yang redah disebabkan oleh produktivitasnya 

rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan 

mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas 
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ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga 

kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.  

2.2.3 Teori Pendapatan 

 Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian. 

Pendapatan  ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. 

Konsumsi akan barang juga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan 

pendapatan yang diterima. 

 Keynes dalam Nopirin (1997: 80) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi 

(C) terutama tergantung dari pendapatan (Y), makin tinggi pendapatan makin 

tinggi konsumsi. Pengeluaran konsumsi merupakan fungsi (linier) terhadap 

pendapatan. Adapun fungsi konsumsi tersebut adalah sebagai berikut: 

 C = a + bY 

 Keterangan: C = konsumsi a = konstanta b = perubahan konsumsi per 

unit perubahan pendapatan (∆C/∆Y) atau biasa disebut marginal propensity 

to consume (MPC).  

 Secara umum, pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang 

diterima sebagai balas jasa atas apa yang telah dikerjakan. Pendapatan setiap 

rumah tanggapun berbeda-beda tergantung jenis atau variasi pekerjaan. Variasi itu 

tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah 

tangga. Secara umum ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu 

sektor pertanian dan non pertanian. Pendapatan dari sektor pertanian berasal dari 

usahatani/ternak dan buruh tani. Sedangkan dari sektor non pertanian berasal dari 

usaha non pertanian, professional dan pekerjaan lainnya di sektor non pertanian. 
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2.2.4 Teori Konsumsi 

Teori konsumsi yang sangat sederhana dijelaskan bahwa pengeluaran 

konsumsi seseorang sangat tergantung dari pendapatan masyarakat. Teori 

konsumsi dengan hipotesis pendapatan absolut (absolute income hypotesis). 

Fungsi konsumsi dijelaskan bahwa pengeluaran konsumsi sangat ditentukan oleh 

besar kecilnya pendaptan, dimana antara pendapatan dengan konsumsi memiliki 

hubungan yang positif. Menurut Keynes bahwa ada pengeluaran konsumsi 

minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (autonomous consumtion) dan 

pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan 

(Waluyo, 2007:64). 

Dari analisis konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes tersebut terdapat 

dua hal yang penting yaitu :  

1. MPC < APC (dalam jangka pendek) 

2. APC orang yang kaya lebih kecil dari APC orang miskin. 

Dimana Keynes memberikan formulasi model fungsi konsumsi sebagai 

berikut : 

C = f(Y), dimana bentuk fungsinya 

C = a + c Y 

C : Merupakan konsumsi masyarakat riil 

a : Besarnya konsumsi pada tingkat Y = 0 

c = MPC (hasrat konsumsi marginal = ∆C / ∆Y) 

Y : Besarnya pendapatan riil    
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Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian 

konsumsi dalam percakapan sehari – hari. Dalam percakapan sehari – hari 

konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan 

minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. 

Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

(Anwar 2007:10) 

Konsumsi ialah kebutuhan manusia baik dalam bentuk benda maupun jasa 

yang dialokasikan selain untuk kepentingan pribadi juga keluarga yang didasarkan 

pada tata hubungan dan tanggung jawab yang dimiliki yang sifatnya terealisasi 

sebagai kebutuhan primer dan sekunder, menurut Singarimbun (1978 dalam 

Nababan 2013:2132). 

2.2.5 Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen 

1. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi  

 Menurut Nicholson (dalam Adiana 2014:41) hukum engel menyatakan 

bahwa rumah tangga yang mempunyai upah atau pendapatan rendah akan 

mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. 

Sebaliknya, rumah tangga yang berpendapat tinggi akan membelanjakan sebagian 

kecil saja dari total pegeluaran untuk kebutuhan pokok.  

2. Hubungan antara jumlah tanggungan keluarga dengan konsumsi 

 Jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Banyaknya anggota keluarga, maka 

konsumsinya semakin bervariasi karena masing – masing anggota rumah tangga 
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belum tentu mempunyai selera yang sama. Jumlah anggota keluarga berkaitan 

dengan pendapatan rumah tangga yang akhirnya akan mempengaruhi konsumsi 

rumah tangga tersebut (Adiana 2014:41).  

 Kemiskinan merupakan suatu akibat. Dalam hal ini rumah tangga yang 

tadinya tidak miskin maupun yang miskin terbebani oleh jumlah anggota rumah 

tangga dan tidak produktif. Bila pendapatan rumah tangga tidak meningkat sejajar 

dengan beban itu maka rumah tangga itu akan menjadi miskin atau semakin 

miskin. Inilah salah satu penjelasan keterkaitan antara rumah tangga miskin 

dengan besarnya anggota rumah tangga tersebut. (Yustika 2014:28) 

 Jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya 

jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja sehingga berpengaruh negatif 

dengan konsumsi dan pendapatan perkapita tiap anggota keluarga (Lanjow 1995 

dalam Yustika 2014:28). Jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-

anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan 

menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi 

kemiskinan rumah tangga. 

3. Hubungan antara pendidikan dengan konsumsi  

Todaro 1985 dalam Yustika (2014:27) menyatakan bahwa salah satu 

penyebab kemiskinan adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan 

disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh 

pengetahuan. 

Pada rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala 

rumah tangga karena pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang 
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mempengaruhi pengahasilan seseorang. Pendidikan yang ditempuh akan 

menentukan kesejahteraan rumah tangga. Sehingga tingkat pendidikan merupakan 

cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. 

2.2.6 Kerangka Berpikir  

 Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah anggota 

keluarga dan pendidikan. Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang 

dikonsumsikan, bahkan seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, 

maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang 

tersebut ikut menjadi perhatian. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya 

anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang tinggal satu atap dan menjadi 

bagian tanggung jawab kepala keluarga dalam memenuhi konsumsi. Rendahnya 

pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan 

pengetahuan. Pendidikan yang baik, maka seseorang berpeluang untuk 

mendapatkan pekerjaan yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian dapat disusun kerangka 

pemikiran dapat di gambarkan 2.1 :  

 

 

 

 

 

 Pendapatan (X1) 

Jumlah Tanggungan Keluarga  (X2) 

Pendidikan  (X3) 

Konsumsi  (Y) 
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2.3 Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kajian pustaka di atas 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Diduga pendapatan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah 

tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota 

Probolinggo.  

2. Diduga jumlah tanggugan keluarga berpengaruh signifikan terhadap 

konsumsi rumah tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan 

Kanigaran, Kota Probolinggo.  

3. Diduga Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah 

tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota 

Probolinggo.  


