
 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian  Yufi Halimah Sa’diyah (2012) Analisis Kemiskinan 

Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang. Dari tiga faktor yang diteliti (pendidikan, jumlah anggota keluarga, 

dan kepemilikan asset), terbukti bahwa tingkat pendidikan dan kepemilikan 

asset berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Hal 

ini berarti tingkat pendidikan yang tinggi dan kepemilikan asset yang besar 

maka akan semakin besar pendapatan. Sedangkan jumlah anggota keluarga 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga, artinya 

semakin besar jumlah anggota keluarga, maka akan semakin kecil pendapatan 

keluarga. 

Dewa Murti (2017) Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Keluarga 

Miskin di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi 

pendapatan keluarga miskin di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, 

variabel yang berpengaruh adalah variabel pendidikan, variabel usia, dan 

variabel jumlah tanggungan keluarga yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel pendapatan.  
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Elvira Handayani Jacobus (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang didapat 

pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. 

Kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. 

Kepemilikan aset berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Konsumsi 

Konsumsi merupakan sebuah kata yang berasal dari BahasaInggris 

yaitu ”Consumption”. Konsumsi artinya pemenuhan akanmakanan dan 

minuman. Konsumsi mempunyai pengertian yang lebihluas yaitu seluruh 

pembelian barang dan jasa akhir yang sudah siapdikonsumsi oleh rumah tangga 

untuk memenuhi kebutuhan. Menurut T Gilarso (2003:89), 

konsumsimerupakan titikpangkal dan tujuan akhir seluruh kegiatan ekonomi 

masyarakat. Kata konsumsi dalam Kamus Besar Ekonomi diartikan 

sebagaitindakan manusia baik secara langsung atau tak langsung 

untukmenghabiskan atau mengurangi kegunaan (utility) suatu benda 

padapemuasan terakhir dari kebutuhannya (Sigit dan Sujana, 2007:115).  

Mankiw (2007:11), mendefiniskan konsumsi sebagaipembelanjaan 

barang dan jasa oleh rumah tangga.Barang mencakuppembelanjaan rumah 

tangga pada barang yang tahan lama, kendaraandan perlengkapan dan barang 

tidak tahan lama seperti makanan danpakaian. Jasa mencakup barang yang 
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tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa konsumsi dapatdidefinisikan sebagai kegiatan pembelian 

barang dan jasa untukmemenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman 

rumah tanggakonsumen.  

Teori Konsumsi dari John Maynard Keynes Keynes mengedepankan 

variabel utama dalam analisinyayaitu konsumsi dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan C= f(Y). Keynes mengajukan 3 asumsi pokok secara makro dalam 

teorinya yaitu: - Kecenderungan mengkonsumsi marginal (marginal propensity 

to consume) ialah jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan 

adalah antara nol dan satu. - Keynes menyatakan bahwa kecenderungan 

mengkonsumsi rata-rata (average prospensity to consume), turun ketika 

pendapatan naik. - Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan 

determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan 

penting. (Mankiw, 2007:425-426)  

Fungsi konsumsi Keynes secara makro menunjukkanhubungan antara 

pendapatan nasional dengan pengeluarankonsumsi pada tingkat harga 

konstan.Pendapatanyang adamerupakan pendapatan nasional yang terjadi atau 

current nationalincome.Variabel pendapatan nasional dalam fungsi 

konsumsiKeynes merupakan pendapatan nasional absolut, yang dapat 

dilawankan dengan pendapatan relatif, pendapatan permanen 

dansebagainya(Soediyono, 2000). Sehingga secara garis besar terori konsumsi 

Keynesmenyatakan bahwa, (besarkecil) konsumsi masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Sedangkan unsur tabungantidak terlalu 
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berdampak terhadap perubahan jumlah barang dan jasayang dikonsumsi 

masyarakat. 

Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton 

Friedman) Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah 

produksihasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi.Dalam hal ini Adam 

Smith sependapatdengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa 

kekayaan suatu negara dicapaidari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah 

sesuai dengan skill, serta efisiensidengan tenaga kerja yang digunakan dan 

sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. 

Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barangtertentu karena negara 

tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secaramutlak lebih 

murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlakdalam 

produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith 

merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan 

jasa perunit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding 

kemampuannegara-negara lain.  

Teori Konsumsi dengan Hipotesis Daur/Siklus Hidup Teori konsumsi 

dengan Hipotesis Siklus Hidupdisampaikan dikemukaan oleh Franco 

Modigliani. Modigliani menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi seseorang 

sangatmempengaruhi pola konsumsi seseorang tersebut (Guritno dan Algifari, 

1998:66). Teori ini membagi pola konsumsi seseorang menjadi 3 bagian 

berdasarkan umur seseorang: 
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a. Orang cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia 

muda, rasio tabungan berfluktuasi seiring dengan perkembangan 

umur mereka yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif 

(dissaving)  

b. Pada usia menengah pendapatan seseorang cenderung tinggi, 

menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda 

mereka dan rendah pada usia tua. 

c. Pada kategori usia tua, orang cenderung akan mengambil tabungan 

yang dibuatnya di masa usia menengah. Kemudian orang sudah 

tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga bila 

ia tidak memiliki tabungan maka ia akan mengalami 

kecenderungan dissaving. 

d. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif Teori 

konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan relative disampaikan oleh 

James Dusenberry. Ia menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi 

masyarakat ditentukan oleh tingginyapendapatan tertinggi yang 

pernah dicapainya. Jika pendapatan bertambah maka konsumsi 

akan bertambah, dengan proporsitertentu. Untuk mempertahankan 

tingkat konsumsi yang tinggi,dengan mengurangi besarnya 

tabungan. Jika pendapatan berkurang, konsumen akan 

mengurangipengeluaran konsumsinya, dengan proprosi penurunan 

yang lebih rendah dibandingkan proporsi kenaikan pengeluaran 

konsumsi jikapenghasilan naik (Guritno dan Algifari, 1998:71). 
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Kondisi initerjadi sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah 

kita capaitercapai kembali. Bertambahnya pendapatan 

menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, 

sedangkanpertambahan tabungan tidak terlalu besar (Soediyono, 

2000). 

2. Indifference curve 

Indifference curve adalah kurva yang menunjukan berbagai kombinasi 

dari komoditi X dan komoditi Y yang menghasilkan untulitas atau kepuasan 

yang sama kepada konsumen (Dominik, 2006), sedangkan menurut Boediono 

menguraikan pengertian kurva indifference sebagai berikut : Anggap bahwa (a) 

konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi (misalnya 

X dan Y) yang bisa dinyatakan dalam bentuk indifference map atau kumpulan 

dari indifference curve, (b) konsumen mempunyai uang tertentu dan (c) 

konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan yang maksimum. Definisi : 

indifference curve adalah konsumsi (atau pembelian barang-barang yang 

menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Asumsi : indifference curve : (i) 

turun dari kiri atas ke kanan bawah, (ii) cembung ke titikorogin, (iii) tidak 

saling memotong , (iv) yang terletak di sebelah kanan atas menunjukkan 

tingkat kepuasan yang lebih tinggi (tanpa perlu menunjukan tigkat kepuasan 

yang lebih tinggi, yaitu asumsi ordinal untility). (Boediono, 2013).  
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Gambar 2.1 Indifference curve 

Semua titik pada suatu kurva tertentu merupakan kombinasi alternative 

dari dua barang x dan y, yang memberikan kepuasan yang sama bagi rumah 

tangga. Semakin jauh dari titik nol memberikan tingkat kepuasa yang makin 

tinggi. Sebagai contoh, Ic3 merupakan kurva indiferen yang lebih tinggi dari 

Ic2, ini menunjukan berarti bahwa semua titik pada Ic3 memberikan tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi daripada yang diberikan oleh kurva Ic2. 

3. Kemiskinan 

Menurut Bank Dunia, kemiskinan merupakan kekurangan dalam 

kesejahteraan, yang terdiri dari banyak dimensi. Badan Pusat Statistik 

mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang mempunyai rata-rata 

pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan.Garis kemiskinan adalah 
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penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan 

nonmakanan.Garis kemiskinan makanan adalah garis kemiskinan yang 

mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum 

makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis 

kemiskinan nonmakanan mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi 

kebutuhan minimum nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan 

dan kesehatan (Hakim, 2006). Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini 

pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan 

konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri, pendapatan, 

kesejahteraan dan sebagainya.Menurut SMERU Research Institute, kemiskinan 

didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu (Hamid, 2008): 

a. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan 

dan papan). 

b.  Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti 

kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. 

c. Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya 

investasi pendidikan dan keluarga. 

d. Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun massal 

e. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya 

alam yang terbatas. 

f. Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat 

g. Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang 

mapan 
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h. Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental 

i. Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban 

kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan 

dasarnya. Menurut BPS, kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, 

yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga 

orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak.Kemiskinan absolut 

diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan 

tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan 

dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya.Dengan 

demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang 

diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi 

kebutuhan pokoknya. 

b. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila 

seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun 

masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di 

sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin 

tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan 
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golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. 

Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi 

pendapatan. 

Sastraatmadja (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan 

menjadi empat, yaitu: 

1. Persistent proverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun 

temurun 

2. Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus 

ekonomi secara keseluruhan. 

3. Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada 

kasus nelayan dan pertanian. 

4. Accident poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya 

bencana lam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan 

yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu 

masyarakat. 

BPS menyebutkan bahwa berdasarkan penyebabnya, kemiskinan 

terbagi menjadi 2 yaitu: 

a. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena faktor-

faktor adat atau budaya dari suatu daerah yang menyebabkan seseorang 

tetap berada dalam kemiskinannya. 

b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena 

ketidakberdayaan seseorang pada tatanan sosial yang kurang adil. 
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Todaro dan Smith (2008) menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan 

karena interaksi dari faktor-faktor berikut ini: 

1. Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju 

pertumbuhan ekonominya berjalan lambat. 

2. Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau 

bahkan stagnasi. 

3. Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. 

4. Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut. 

5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan 

gizi. 

6. Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai. 

Sharp et al (2000) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan adalah: 

a. Secara makro, kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan pola kepemilikan 

sumber daya yang membuat distribusi pendapatan yang timpang, dimana 

penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya yang terbatas dan 

kualitasnya rendah. 

b. Kemiskinan terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. 

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitas 

yang rendah yang menyebabkan rendahnya upah. Kualitas sumber daya 

manusia yang rendah disebabkan pendidikan yang rendah, nasib yang 

kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturuan. 

c. Kemiskinan ada karena perbedaan akses modal. 
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Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran 

setan kemiskinan, yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan 

kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas.Produktivitas 

yang rendah menyebabkan rendahnya upah yang diterima yang pada akhirnya 

menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi.Rendahnya investasi 

berdampak pada keterbelakangan dan seterusnya. Terdapat beberapa teori 

kemiskinan, yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Teori Neo-Liberal 

Teori ini dikemukakan oleh Shanon, Spicker, Cheyne, O’Brien dan 

Belgrave. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan 

individu yang muncul karena kelemahan dan pilihan individu yang 

bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya apabila kekuatan 

pasar dibuka lebar dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. 

Menurut teori ini, penanggulangan kemiskinan bersifat residual, yang 

melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan, sedangkan 

negara akan bertindak setelah lembaga-lembaga di atas tidak mampu 

menanggulangi kemiskinan. Contoh penerapan teori ini adalah program 

Jaminan Pengaman Sosial (JPS). 

b. Teori Sosial Demokrat 

Menurut teori ini, kemiskinan bukan permasalahan individual 

melainkan permasalahan struktural.Kemiskinan disebabkan adanya 

ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh 

tersumbatnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber modal. Teori ini 
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menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan dari negara dalam 

memberikan pelayanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat. Menurut teori ini, 

strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat institusional melalui 

program-program jaminan sosial dan bantuan sosial. 

c. Teori Marjinal 

Teori ini mengasumsikan bahwa kemiskinan di perkotaan disebabkan 

adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di masyarakat.Teori ini 

menyebutkan bahwa masyarakat miskin karena adanya budaya kemiskinan 

dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak 

mantap, pendidikan yang kurang, kurang ambisi untuk membangun masa 

depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi. 

d. Teori Pembangunan 

Teori ini menyebutkan bahwa akar permasalahan kemiskinan adalah 

persoalan perekonomian dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Asumsi dari 

teori ini adalah: 

1) Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, 

modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk 

peningkatan ekonomi. 

2) Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang 

dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan. 

3) Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas 

sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi didorong 

setinggitingginya. 
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Berdasarkan ketiga asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemiskinan merupakan persoalan ekonomi dan pembangunan, bukan hanya 

persoalan budaya. 

4. Pendapatan  

Pendapatan adalah hasil dari usaha. Sedangkan pendapatan dalam 

kamus manajemen yaitu uang yang diterima perorangan, perusahaan, 

organisasi dalam bentuk upah, gaji atau lain sebagainya (Raudhah,  2008:46). 

Menurut  Hakim Muttaqim  (2004) dDefinisi lain mengatakan pendapatan 

adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, 

baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. 

Menurut Andiana dan Karimi (2014:40) pendapatan adalah jumlah 

penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan. Menurut Giang 

(2013:252) pendapatan yaitu akhir dari setiap keinginan dari setiap bekerja, 

sebab dari pendapatan sesorang dapat melangsungkan kehidupannya bersama 

keluarganya. Definisi pendapatan berbeda dengan definisi pendapatan rumah 

tangga.  

Sedangkan pendapatan rumah tangga itu sendiri yaitu sebagai 

pendapatan anggota keluarga dari hasil perolehan yang di dapat dari sumber-

sumber pendapatan. Pendapatan rumah tangga diklarifikasikan meliputi upah 

atau gaji bagi anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh ataupun karyawan, 

pendapatan dari usaha anggota keluarga, dan penghasilan lainnya yang 

diperoleh anggota rumah tangga sebagai pendapatan rumah tangga. Menurut 
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Intha (2014:62) pendapatan rumah tangga dapat diartikan sebagai pendapatan 

dari seluruh anggota keluarga yang berasal dari sumber – sumber pendapatan.  

Perubahan pendapatan akan memindahkan garis anggaran pengeluaran 

sejajar dengan posisi asal. Pertambahan pendapatan memindahkan garis turun 

kebawah. Pada setiap garis anggaran pengeluaran akan terdapat satu kurva 

kepuasan sama yang menyinggung garis tersebut. Titik persinggungan tersebut 

adalah keseimbangan pemaksismum kepuasan yang baru.  

5. Jumlah Anggota Keluarga  

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan 

keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin pula jumlah 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Semakin sedikit 

anggota keluarga bersrti semakin sedikit pula jumlah kebutuhsn ysng harus 

dipenuhi. Jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota keluarga rumah 

tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk 

yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud 

makan dari satu dapur yaitu bila pengurus kebutuhan sehari – hari dikelola 

bersama – sama menjadi satu. Jadi disimpulkan dalam hal ini jumlah anggota 

keluarga merupakan yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari 

karena belum bekerja (umur dalam non produktif) sehingga membutuhkan 

bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua) (Septia S.M.Nababan , 2013:233). 

Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pola konsumsi rumah tangga. Banyaknya anggota keluarga, maka pola 

konsumsi semakin bervariasi karena setiap anggota rumah tangga belum tentu 
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mempunyai selera yang sama. Jumlah anggota keluarga keluarga berkaitan 

dengan pendapatan rumah tangga yang akhirnya akan mempengaruhi pola 

konsumsi rumah tangga tersebut (Pande PE Adiana dan Ni Luh Karmini , 

2014:41) 

6. Pekerjaan 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang 

diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja 

adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja 

mengandung unsure suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada 

akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik 

tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan 

yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang 

bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga 

bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (As’ad, 2002:46) 

Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan yang wajib untuk dikerjakan 

oleh setiap orang guna bisa memenuhi segala macam kebutuhannya. 

Kebutuhan manusia tersebut tentunya diperlukan setiap hari dan tentunya 

merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi. Sementara itu, 

kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang wajib harus segera ada dan 

dipenuhi serta tidak dapat untuk ditunda. Salah satu contoh dari kebutuhan 
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pokok di antaranya adalah makanan, pakaian, minuman, peralatan ke sekolah, 

dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. 

Namun, untuk bisa memenuhi segala macam kebutuhan pokok tersebut 

tentunya dibutuhkan alat bayar yang namanya uang. Untuk bisa memiliki 

uang, maka tentunya orang wajib untuk bekerja dimana berbagai macam jenis 

pekerjaan tentunya tersedia sehingga kita hanya cukup menyediakan tenaga 

dan skill untuk menyelesaikannya. Terdapat sejumlah pekerjaan yang bisa 

menghasilkan jasa dan terdapat pula pekerjaan yang bisa menghasilkan sebuah 

produk berupa barang. Sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan sebuah 

barang dikenal dengan istilah produksi atau bisa juga disebut sebagai 

pekerjaan yang dapat menghasilkan barang guna memenuhi berbagai macam 

kebutuhan hidup. Sementara itu, pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa 

merupakan sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan jasa yang diperlukan 

oleh masyarakat secara umum atau bisa juga berupa penawaran jasa seperti 

pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 

7. Pengeluaran 

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 (2006) 
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menyatakan pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran konsumsi 

makanan dan pengeluaran konsumsi non makanan (Antari. 2008). 

Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dijadikan salah satu perbedaan 

antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan, atau antara 

negara maju dan negara berkembang. Pengeluaran konsumsi masyarakat yang 

belum mapan biasanya didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok atau 

kebutuhan primer (kebutuhan makanan), sedangkan pola konsumsi 

masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasi kedalam 

kebutuhan sekunder atau bahkan tersier (kebutuhan non makanan). 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang 

dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhanya 

dalam satu tahun tertentu.  Pendapatan yang diterima rumah tangga akan 

digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar 

pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-

barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhanya, dan 

pembelanjaan tersebut dinamakan konsumsi. (Sukirno,1994:38). Rumah 

tangga memutuskan berapa banyak dari pendapatan yang akan dibelanjakan 

untuk konsumsi dan mereka menabung sisanya. Jadi rumah tangga harus 

membuat keputusan tunggal bagaimana membagi sisa pendapatan antara 

konsumsi dan tabungan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan 

komponen terbesar dari keseluruhan pengeluaran aktual. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. 



27 
 

 
 

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan 

keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin pula jumlah 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Semakin sedikit 

anggota keluarga bersrti semakin sedikit pula jumlah kebutuhsn ysng harus 

dipenuhi. Jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota keluarga rumah 

tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk 

yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud 

makan dari satu dapur yaitu bila pengurus kebutuhan sehari – hari dikelola 

bersama – sama menjadi satu (Septia S.M.Nababan, 2013:123) 

Jadi disimpulkan dalam hal ini jumlah anggota keluarga merupakan 

yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari karena belum bekerja 

(umur dalam non produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam 

hal ini orang tua). Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Banyaknya anggota keluarga, 

maka pola konsumsi semakin bervariasi karena setiap anggota rumah tangga 

belum tentu mempunyai selera yang sama. Jumlah anggota keluarga keluarga 

berkaitan dengan pendapatan rumah tangga yang akhirnya akan mempengaruhi 

pola konsumsi rumah tangga tersebut (Adiana dan Karmini, 2014:44) 

2. Hubungan usia dengan tingkat pengeluaran rumah tangga  

Menurut Kotakis, 2014 (dalam Rosediana, 2016), umur mempengaruhi 

konsumsi karena adanya perbedaan preferensi antara individu yang berusia 

muda dan individu yang berusia tua. Penduduk yang berusia tua akan lebih 
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banyak menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk biaya kesehatan 

mereka dibanding kelompok usia yang lain. 

3. Hubungan jam kerja dengan tingkat pengeluaran rumah tangga  

Menurut Putri dan Evi (2012), bahwa semakin besar pengeluaran rumah 

tangga per bulan akan memotivasi pekerja untuk meluangkan lebih banyak 

waktu di pasar kerja. Peningkatan curahan jam kerja ini diharapkan dapat 

menutupi pengeluaran rumah tangga yang semakin tinggi, ada hubungan 

positif dan signifikan antara jam kerja terhadap pengeluaran rumah tangga 

perempuan menikah. 

4. Hubungan pendapatan dengan tingkat pengeluaran rumah tangga  

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditandai dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat, maka mempengaruhi jumlah pengeluaran 

konsumsi pada rumah tangga masyarakat. Untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan suatu negara, banyak indikator yang dapat digunakan salah 

satunya adalah dengan melihat pola konsumsi masyarakat. James 

Dusenberry (2003) 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 
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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) 

5. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat disajikan kerangka pemikiran untuk 

menggambarkan tentang tingkat pendidikan, usia dan jam kerja memiliki 

pengaruh terhadap tingkat pengeluaran rumah tangga miskin di Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang. Berikut peneliti sajikan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Keranga Pikir Penelitian 
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6. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor yang meliputi tingkat pendidikan, usia, jam kerja dan 

pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengeluaran rumah 

tangga miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 

b. Pendapatan memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat 

pengeluaran rumah tangga miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang. 


