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Abstract 
Implementation of the development o f  a country always aim to improve people's welfare. To 

be able to make it happen, among others, to improve sociefy consumption expenditure. Where the 
consumption mpenditure cannot be released from the size of incomes. When a country's natioizal 
income increases, consumption expendirure is expected to increase. Similarly for Indonesia as it 
proceeds irlto the globalization era private consumption is an important factor that must be 
considered The purpose of this study was to determine the g e c t  of national income on consumption in 
Indonesia in an t3ffort to improve people's welfare 1997-2013 period. Limitation of 1997 is a 
precondition the monetary crisis in Indonesia. Thereby also limits in 2013 also marked the world 
economic crisis. From the results of data processing during the period obtained positive and 
significant co.rrslation between national income to consumption in Indonesia.The condition shows that 
e3ffoi-ts to increase the welfare of the people in Indonesia have been successful. Where the national 
income increases have been followed by private consumption also increased. This potential is mainly 
experienced by the lower middle income people who consume more primary goods. Therefore, the 
condition of the financial crisis that occurred both inside and outside the country alwaysfollowed by 
an ever-increasing consumption. 

Keywords: consumption, national income. wcll-being 

Abstrak 
Pelaksanaan pembangunan suatu negara senantiasa bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkannya antara lain dengan meningkatkan pengeluaran 
konsumsi masyarakatnya. Dimana pengeluaran konsumsi tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari besar 
kecilnya pendapatan masyarakat. Bila pendapatan nasional suatu negara meningkat maka pengeluaran 
konsumsi diharapkan akan meningkat. Demikan pula bagi Indonesia yang berproses memasuki era 
globalisasi pengeluaran konsumsi masyarakat merupakac faktor yecting yang hams diperhatikan. 
Tujuarl penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi di Indonesia 
sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-2013. Batasan tahun 1937 
aerupakan kondisi awal terjadinya krisis moneter di Indonesia. Demikan pula batasan tahun 2013 juga 
ditandai oleh adanya krisis perekonomian dunia. Dari hasil pengolahan data selama periode tersebut 
diperoleh hubungan positif dan signifikan antara pendapatan nasional dengan konsumsi masyarakat 
Indonesia. Kondisi tersebut ~lienunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia 
telah herhasil. Dimana pendapatan nasional yang meningkat telah diikuti oleh pengeluaran konsumsi 
masyarakat yang juga meningkat. Potensi ini terutarna dialami oleh kelompok masyarakat menengah 
ke bawah yang lebih banyak mengkonsumsi barang-barang primer. Oleh karenanya kondisi krisis 
moneter yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri senatltiasa diikuti oleh konsumsi yang terus 
meningkat. 

Kata kunci: konsumsi, pendapatan nasional, kesejahteraan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembangunan di Indonesia sejak awal Orde Baru hinggn sekarang ingin mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur (Sumitro, 1985). Cita-cita tersebut hanya dapat tercapai bila 
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dilandasi oleh sistem ekonomi yang tepat yaitu sistem ekoriomi kerakyatan (Soeharsono Sagir, 2009). 
Dimana dalam sistem tersebut terlihat jelas arti peiltingnya pemhangunan ekonomi yang dapat 
meningkatkan kemaknuran rakyat. Berarti hams dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap 
kebbtuhan barang-barang dan jasa yang tersedia melimpah di Indonesia. 

Kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi alat pemuas kebutuhan tersebut akan terlihat 
dari pola konsumsi di Indonesia. Secara urnum pengeluaran konsumsi merupakan indikator 
keseiahteraan suatu negara baik di negara maju maupun negara berkembang (Sadono Sukimo, 2013). 
Dimana senlakin sejahtera perekonomian suatu negara akan terlihat dari pengeluaran konsumsi 
masyarakat yang terus meningkat. Faktor utama yang menyebabkannya adalah pendapatan nasional 
suatu negara. Bila pendapatan nasional suatu negara meningkat maka pengeluarar, konsumsi 
masyarakat suatu negara akan ikut meningkat. 

Berbicara tentang pengeluaran konsumsi di Indonesia beberapa tahur, terakhir dihadapkan 
pada kondisi eksternal yang kurang kondusif. Salah satunya menurunnya pertumbuhan ekonomi 
negara-negara maju termasuk Cina yang menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia. Demikan pula 
dengan negara maju di kawasan Amerika dan Eropa juga telah dilanda krisis moneter diduga telah 
menurunkan konsumsi negara-negara maju. Kealitas tersebut telah menimbulkan pertanyaan apakah 
pengeluaran konsumsi di Indonesia secara keseluruhan juga ikut menurun. 

Sebagai gambaran dari realitas tersebut dapat dilihat dari fenomena di Indonesia antara lain 
menurunnya konsumsi masyarakat menengah ke atas terhadap barang-barang seku~der seperti alat 
komunikasi dan transportasi. Sebagai contoh permintaan produk mobil Nissan di Indonesia mengalami 
penurunan pada tahun 2015. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo), angka penjualan Nissan seyanjang kuartal pertama 201 5 mencapai 10.238 unit. Sedangkan 
pada periode yang sama tahun 2014 telah mencapai 12.460 unit. Berarti telah terjadi penurunan 
sebesarl8 persen. 

Demikian pula dengan kebutuhan sepeda motor yang merupakan prioritas inasyarakat 
Indonesia denpari pendapatan perkapita US$ 4.300 menunjukkan kondisi yang menurun. Menurut 
Kctua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, konsumsi sepeda motor di Indonesia telah 
menurun sebesar 21 persen pada kuartal pertama tahun 2015. Penurunan konsumsi sepeda inotor 
tersebut bahkan merambah hingga di luar Pulau Jawa yang kemungkinan disebabkan berkaitan dengan 
sumber pendapatan masyarakat (Tempo, 201 5). 

Dilain pihak posisi Indonesia dalam perbandingan internasional tertinggal dengan negara- 
negara lain yang mempunyai karakteristik serta kekayaan sumber daya yang hampir sama (Prab3wo 
Subianto, et.al, 2013). Sebagaj contoh pada tahun 2007 walaupun Indonesia selevel dengan Brasil, 
Argentina, Mexico, Australuia dan Afrika Selatan narnun Pendapatan Per Kapita Indonesia lebih 
rendah yaitu sebesar US$ 1,915. Sedangkan negara-negara lain seperti Australia mampu mencapai 
US$39,129 dan Afrika pada posisi terendah masih manipu mencapai US$ 5,583 (World Developlnent 
Report, 2009). 

Berdasarkan gambaran tersebut maka pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi dl 
Indonesia sangatlah penting untuk diteliti. Terutama setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia 
pada tahun 1997 hingga krisis perekonomian dunia pada tahun 2013 (Tulus T.H. Tambunan, 2014) 
Disamping itu dengall mempertimbangkan posisi Indonesia yanp sudah hams siap memasuiti era 
globalisasi maka pengeluaran konsumsi merupakan faktor penting yang hams diperhatikan. 

Dari semua uraian di atas tiabullah keinginan peneliti untu!: mengetahui pengaruh pendapatan 
nasional terhadap konsurnsi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 
1997-201 3. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar beiakang masalah maka rumusan masalah yang diajukan adalah 
sampai seberapa jauh pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi di Icdonesia sebagai upcya 
ineningkatkan kescjahteraa~l rakyat periode 1997-20 13? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraia~i latar belakang masalah maka penelitian ini ingin melihat keterkaitan 
pendapatan nasional deilgan konsumsi di Indonesia. Sedangkan tujuan yang diharapkari dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi 
di Indonesia sebagai upaya untuk rneningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-201 3. 

11. Kajian Teori 

2.1 Definisi dan Jenis Jenis Sistem Ekonomi 

Sistem ekonomi adalah metode ~lntuk menjawab pertanyaan-pert~nyaan ilmu ekonomi yaitu 
what, how dan for whom (Sumitro, 1985). Dari definisi tersebut setizp negara akan menganut sistem 
ekoliomi sesuai dengan sistem politik yang dimilikinya. Sebagai contoh bagi negara yang menganut 
sistem politik liberal umumnya akan menganut sistem ekonomi kapitalis. 

Secara umum kita mengenal ada tiga jenis sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis, 
komunis dan sosialis. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah berdasarkan kebebasan i~dividu. 
Hal ini akan berdampak pada tingginya peran sektor swasta dalam menjalankan aktivitas 
perekonomian yang dapat berdampak posistif secara mikro yaitu meningkatkan efisiensi, daya saing 
dan akhimya secara makro akan mampu meningkstkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 
kelemahannya adalah menimbulkan monopoli yang merugikan dan secara lebih jauh dapat 
menimbulkan depresi besar-besaran. 

Ciri utama sistem ekonomi komunis adalah tidak mengenal kepemilikan individu sehingga 
segala aktivitzs ekonomi akan dilakukan oleh pemerintah secara otoriter. Konsekuensinya akan 
memberikan dampak positif yaitu tingginya pemerataan baik dari sisi ekonomi seperti pendapatan 
maupun dari sisi sosial. Adapun dampak negatif..ya adalah hilangnya kreativitas yang dimiliki 
individu sehingga dapat berdampak buruk bagi kemajuan perekonorr~ian negara. 

Sistem ekonomi sosialis atau campuran adalah gabungan kedua sistem ekonomi kapitalis dan 
komunis yang mengenal adanya campur tangan pemerintah untuk sektor-sektor yang dianggap vital 
dan memberi kebebasan pada sektor swasta untuk beraktivitas di luar sektor vital. Berdasarkan ciri-ciri 
tersebut maka secara umum negara-negara di dunia banyak menganut sisteln ekonomi sosialis dengan 
kadar capur tangan yang berbeda-beda tergantung kondisi negara yang menganutnya. 

2.2 Sistem Ekonomi Kerakyatan 

Sistem ekonomi kerakyatan adalah istilah yang digunakan oleh sistem ekonomi di Indonesia. 
Sesuai dengan sebutanny:: sistem ekonomi tersebut sangatlah berbeda dengan ketiga jenis sistem 
ekonc~ni di atas. Faktor utainanya harus Cisesuaikan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 yang 
menekankan pentingnya tujuan pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahtzraan rakyat. 

Menurut Suharsono Sagir (2009) sistem ekonomi kerakyatan memiliki wawasan yang lebih 
jauh karena dapat menjaga kehannonisafi antara sektor swasta dan pemerintah disamping tetap 
mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersehut sebagaimana terlihat dalarn tujuh indikator sistem 
ekonomi kerakyatan yang dapat di-aaikan sebagai berikut: 
1. Motivas;: individualitas dan kepentingan bersania. 
2. Sarana Penggerak: sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah yang menuju efisiensi 

pesar. 
3 Pemilikan faktor produksi: kepemilikan perorangan yang dibatasi adat dan norrna dari sejumlah 

kepentingan publik, kepemilikan publik dan kepentingan komunal. 
4. Peran swasta: tidak ada pemb~tasan selama tidak terkait dengan produksi esensial bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. 
5. Peran pemerintah: dalatn kebijakan, pemerintah wajib campm tacgan a!as kemungkinan 

ektemalitas negatif, kegagalan vasar, ketimpangan ekonomi m a u p n  kese~ljangan sosial. 
6. Sistem nilai : berdasarkan tai~ggung jawab moral dan sosial. 
7. Tujuan Ekonomi : memajukar. dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan 

berkelanjutan untuk menuju pertumbuhan yang diimbmgi semangat stabilitas dan pemerataan. 
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2.3 Hubungan Antara Konsurnsi dan Pendapatan 

Definisi konsumsi adaiah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan 
manusiawi (Samuelson, 2005). Dzlam konteks makro pengeluaran konsumsi tersebut hams diartikan 
secara keseluruhan yang dikenal konsumsi agregat. Seianjutnya pengcluaran konsumsi suatu negara 
dalam teori ekonomi makro akan dipengaruhi oleh pendapatan ilasional. Sifat dari hubungan kedua 
variabel tersebut akan positif seperti terlihat dari ilustrasi matematik dan grafik sebagai berikut: 

C=f ( r3  
C = co + CY 

dimana: C : konsumsi suatu negara 
Y : pendapatan nasional 
Co : konsumsi otonom 
c : kecondongan mengkonsumsi marginal 

Dari rumusan matematik tersebut dapat dicontohkan dengan fungsi konsumsi sebagai berikut: 
C = 100 -t- 0,8 Y 

Kemudian dari persamaan fungsi-konsumsi tersebut dapat digambarkan grafiknya pada Gambar 1 
sebagai berikut: 

Gambar 1. 

Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa pada saat pendapatzn rasional = 0, konsuinsi suatu 
negara sebesar 100. Dari gambar tersebut juga terlihat adsnya MPC = 0,8, yaitu setiap yertambahan 
pendapatan nasional sebesar 200 maka menambah konsumsi sebesar 160. 

Selanjatnya Samuelsor. (Suherman Rosyidi, 1984) mensmbahkan bahwa pengeluarac 
kqnsumsi suatu negara dilihnt dari prioritasnya memiliki berbagai tingkatan yaitu pengeluaran untuk 
kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Hal ini seperti terlihat pada Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Prioritas Konsumsi didalam Fungsi Konsumsi 

Dari Gambar 2 di atas terlihat pengeluaran masyarakat suatu negara yang terendah adalah 
untuk memenuhi kebutuhan primer seperti bahan makanan dan pakaian. Bila semua kebutuhan 
mendasar atau primer sudah terpenuhi maka pengeluaran masyarakat akan meningkat untuk dapat 
memenuhi kebutuhan sekunder seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Akhirnya bila suatu 
negara dianggap memiliki kemakmuran yang tingg maka pengeluaran konsumsi masyarakat akan 
terfokus pada kebutuhan tersier. Mznulut Sainuelson pada tahapan tcisebut pengeluaran konsumsi 
masyarakat terbesar adalah a t u k  pendidikan tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai tingkatannya kemungkinan ada negara 
yang masih didominasi kebutuhan primer. Namun dengan peningkatan kesejahteraan kemunglunan 
tingkat konsumsi suatu negara sudah mencapai tingkat sekunder dan tersier. 

2.4 Penentu-Penentu Lain terhadq Konsumsi 

Walaupun pendapatan nasional menurut Keynes ditentukan oleh penciapatar, nasioi~al namun 
ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi suatu negara yaitu: 
1. Kekayaan yang telah terkumpul 

Bila sebagian besar masyarakat emilki harta warisan atau tabungan masa lalu yang melimpah 
maka seseorang dianggap memiliki kekayaan yang mencukupi. Hal ini akan mendorong ' 

inasyaraket menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi. 
2. Suku Bunga 

Bila suku bunga yang terjadi di suatu negara sangat rendah maka sebagian besar masyarakat akan 
lebih suka mengkonsumsi. Oleh karenanya konsumsi suatu negara akan cenderung meningkat. 

3. Sikap B~rhemat 
Bila masyarakat suatu negara mempunyai sikap berhemat makz tingkat koneumsinya akan rendah 
yang terlihat dari nilai APC dan MPC nya yang rendah. 

4. Keadaan Perekonomian 
Dalan? perekonomian yang :umbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, mzsyxakat 
berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Hal ini akan berdamapk pengeluaran 
konsumsinya zkan meningkat. 

5. Distribusi Pendapatan 
Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata maka akan mempengaxhi 
pengeluaran lions~msinya. Bila sebagian besar penduduk melnpunyai pendapatan yang hanya 
cukup membiayai konsumsinya maka mereka mempunyai kecondongan mengkcnsumsi yang 
tinggi. 
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6.  Tersedia Tidaknya Dana Pensiun yang Mencuk~pi 
Program dana pensiun yang dijalankan di berbagai negara akan memberikan dampak pada 
pengeluaran konsumsinya. Bila dana ~ens iun  tinggi kepada penduduk yang telah tua maka para 
pekerja cendemg ingin menaikkan konsumsinya, dan sebaliknya bila dana pensiun rendah. 

2.5 Dasar Formulasi Model 

Dalam perssmaan pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi di Indonesia sebagai 
upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-2013, akan diperoleh hubungan positif. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan dasar ekonomi makro bahwa peningkatan pendapatan nasional 
suatu negara akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran konsunsi agregat. Dimana tingginya 
pengeluaran konsumsi tersebut juga menunjukkan tingkat kesejahteraan negara yang mampu dicapai. 

2.6 Hipotesis Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan kajian teori n~aka  
hipctesis yang dikemukakan adalah: Pendapatan nasional akan berpengaruh positif terhadap konsurnsi 
di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-201 3. 

111. Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kausal yaitu pengaruh pendapatan 
nasional terhadap konsurnsi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 
1997-201 3. Dimana valiabel bebas adalah pendapatan nasional Indonesia dan variabel terikat adalah 
pengeluaran konsuinsi di Indonesia. 

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder periode tahun 1997 salnpai dellgan 2013. 
Penggunaan data pada tahun 1997 tersebut karena merupakan kondisi awal terjadinya krisis moneter 
di Indonesia. Demikan pula batasan tahun 2013 juga ditandai adanya krisis perekonomian dunia. 
Dengan demikan akan dapat aembata$ dimensi waktu terjadinya hubungan antara variabel-variabel 
yang berlaku dan akhirnya memberikan hasil yang lebih realistis dari hubungan tersebut. 

3.3 Sumber Data 

Proses pe~igumpulan data pendapatan nasional Indonesia dan pengelu~ran konsuinsi di 
Indonesia bersumbzr dari Asian Development Bank. Kemudian untuk menambah referensi dilakukan 
penelitian kepustakaan yaitu d2r,gan membaca buku-buku referensi dan jurnal. 

3.4 Tehnik Analisis 

Dari hubungan yang didzpat maka penggunaan model dalam menganalisis pengatvh 
pendapatan nasional terhadap konsumsi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 
rakyat periode1997-2013 adalah persamaan regresi sederhana. Sesuai dengan masalah yang akan 
dianalisis dalam penyusunan penelitian ini, maka aplikasi rumus yang digunakan adalah: 

C = a + b Y  
dimana: 

C = pengeluaran konsumsi di Indonesia 
Y  = pendapatan nasional 1:ldonesia 
a, b  = koefisien regresi 

Dengan demikan terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. 
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3.5 Rancangan Uji Hipotesis 

- Uji Parsial Persamaan Regresi 

Penamaan Pengaruh Pendapatan Nasional Terhadap Konsumsi Di Indonesia Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Periode 1997-20 13. 
Hipotesis: Pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap konsumsi di Indonesia sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-20 13. 
Ho : al > 0 Pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap konsumsi di Indonesia sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-20 13. 
Ho : al <O Pendapatan nasional bzrpengaruh negatif terhadap konsumsi di 'Indonesia sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-2013. 
Ho ditolak bila t hitung > t tabel 

- Uji Simultan Persamaan Regresi 

Persamaan Pengaruh Pendapatan Nasional Terhadap Konsumsi Di Indcnesia Sebagai TJpaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Periode 1997-2013 
H o : a l - 0  
H o : a l f O  
Ho ditolak bila F hitung > F tabel 

W .  Hasil dan  Pembahasan 

4.1 Hasil Perhitungan 

Dalam perhitungan koefisien regresi untuk persamaan struktural berdasarkan data-data tahun 
1997-2013 maka diperoleh hasil sebagi berikut: 

C = 227,889 + 0,533 Y 
(5,095) (54,659) 

F = 2987,603 R' = 0,9950 
Hasil tersebut diperoleh melalui estirnasi yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi 

sederhana. Adapun anglia-angka yang terletak di dalam kurung, di bawah koefisien regresi, adalah 
nilai t-statistiknya. 

4.2 Analisis Ekonomi Hasil Model 

Persamaan Konsurnsi di Indonesia 
Hasil persamaan struktural dari model sdalah: 
C = 227,889 + 0,533 Y 

Dari persarnaan di atas terlihat bahwa arah koefisien variabel bebas yang digunakan telah 
sesuai dengan teori. Pembahasan selengkapnya akan diuraikm berikut ini. 

Variabel pendapatan nasional di Indonesia menunjuikkan hubungan yang positif terhadap 
pengeluaran konsumsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bila pendapatan nasional Indonesia terjadi 
peningkatan maka pengelcaran konsumsi di Indonesia juga ikut neningkat. Sezara teoritis ha1 ini 
dapat dibenarkan karena naiknya pendaptan nasional di Indonesia akan mendorong daya beli 
masyarakat juga ikut meningkat (Mankiw, 2007). Bila seluruh kondisi lainnya tetap, maka 
meningkatnya daya beli inasyarakat Indonesia akaii mendorong pengeluaran untuk konsumsi juga ikut 
meningkat teratama untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan terpenuhinnya alat 
pemuas kebuhhan masyarakat maka dapat pula dikatakan bahwa kesejehteraan masyarakat ikut 
meningkat. 

Sebagai realisasi dari pernyLtaar, tersebut depat dilihat Srai-i berbagai alasan berikut. Secara 
global Indonesia adalah negara yang berpenduduk padat yaitu mencapai sebesar 241 juta orang. 
Dimana peningkatan jumlah penduduk Indonesia per tahun sebesar 1,6 persen.Deagan jumlzh 
penduduk yang besar tersebut ternyata dalam penyebarannyz sebagian besar (lebih dari 60%) ada di 
desa. Sementara jumlah uang beredar di Indonesia sebesar 60% beredar di DKI Jakarta, 30% di kota- 
kota lain dan 10% di desa (Prabowo Subianto, 2013). Kondisi ini menyebabkan besarnya jumlah 
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masyarakat desa yang berpendapatan rendah atau tergolong kelompok menengah ke bawah. Untuk 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka campur tangan pemerintah melalui berbagai 
program diperluksn untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa. Hal ini telah terbukti 
dengan dilakukannya proyek padat karya di desa (Suroto, 1992). Sebagai contoh adalah perpanjangan 
proyek pembangunan jalan desa, pembersihan kali yang dapat memberikan multiplier yang besar 
walaupuan nilainya tidak terlalu besar (Muhammad Chatib Basri, 18-24 Mei 2015). Demikan pula 
program pemerintah untuk menekan tingkat urbanisasi dengan meningkatkan efisisensi ekonomi 
melalui program alokasi desa tertinggal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa. Dengan alasan pembangunan desa akan dapat memperbaiki infrastru~tur pedzsaan dan besar 
kemungkinan akan membuks lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa 
(Armida Alisjahbana, 2014). 

Kedua program pemerintah tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa 
yang pada taraf berikutnya akan dapat memenuhi kebutilhan dasar atau primer. Dengan demikan 
sesuai dengan hasil perhitungan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan diikuti oleh 
peningkatan konsumsi di Indonesia.. 

Keunggulan peningkatan marginal propensity to consume (MPC) tersebut juga tidak terlepas 
dari program pemerintah terutama bagi kelompok masyarakat menegah ke bawah yang tinggal di 
perkotaan. Sebagai contoh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan 
pemerintah saat terjadi kenaikan harga migas di Indonesia telah rneringankan beban hidup masyarakat 
miskin di Jakarta. Walaupun bantuan tersebut relatif rendah yaitu Rp 300.000 untuk dua bulan namun 
bagi masyarakat yang tergolong miskin tentunya sangat membantu meningkatkan daya beli mereka 
terutama terhadap kebutuhan primer. Terlebih bila mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia 
cukup hesar yaitu mencapai 15,5 juta keluarga rniskin atau 62 juta orang miskin maka BLSM 
diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakt menengah ke bawah (Jusuf Kalla, 201 3). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian :rang dilakukan oleh Annando Joseph Hanlon cian David 
Hume Barrientos (2010) bahwa pada tahun 2009, jumiah penduduk dunia yang menerima BLT telah 
mencapai 750 juta jiwa. Di indonesia, sejak BLT diberlakukan pada tahun 2005 maka dari hasli riset 
oleh 56 perguruan tinggi menuiljukkan bahwa BLT pada periode 2005-2006 terbukti efektif 
meringankan beban ekonomi masyarakat. Dana BLT sebagian besar digunakan untuk konsumsi yang 
seharusnya. Berarti dapat meningkstkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan primer secara tepat (Sunarsip, 2013). 

Secara lebih jauh mengingat program BLSM ini karena sifatnya tidak permanen maka untuk 
lebih meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang haruslzh diikuti oleh program padat 
karya. Hal itu disebabkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Dalam lima tahun 
terakhir jumlah angkatan kerja yang mencapai sekirar 100 juta orang, 10% nya adalah penganggur. 
Dimana sebagian hzsar dari penganggur ini yaitu lebih dari 40% adalah mereka yang menyelesaikan 
pendidikan tlngkat atas. Sedangkan jumlah penganggur yang telah menamatkan pendidikan tinggi 
sebesar 6,37%. (Trabowo Subianto, 2013). Tingginya pengangguran tersebut hzrus disizsati dengan 
tindakan pemerintah pada tahun 2013 dengan memberikan insentif pajhk pada perusahaan yang dinilai 
tidak melakukan pemutusan hubullgall kerja. Tiildakan tersebut dapat berdampak setiap orang tetap 
dapat bekerja dan daya beli juga terjaga. Kondisi ini secara makro ekonomi dapat meningkatkhn 
pendapatan rii: masyarakat yang akhirnya dapat n~enigkatkan pengeluaran konsumsinya yaitu 
permintaan terhadap barang-barang danjasa (Muhammad Chatlb Basri, 18-24 Mei 2015). 

4.3 Analisis Statistik 

Pada persamaan konsumsi di Indonesia, terlihat bahwa variabel pendapatan nasional Indonesia 
menunjukkan arah hubungan yang posisitif sebesar 0,533. Maksud dari angka tersebut adalah setiap 
kenaikan pendapatan nasional sebesar Rp 1 triljun akan rnenyebabkzn peningkatan nilai konsumsi 
masyarakat di Indonesia sebesar R? 0,533 triiyun. 

Besarnya kontribusi variabel bebas tersebut terhadap penegluaran konsw.si di Indonesia 
adalah 99,50% sebsgaimena ditunjukkan oleh R~ nya. Ini berarti bahwa niiai pengeluarzn konsumsi di 
Indonesia dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 0,50%, diluar variabel pendapatan nasional tersebut. 

'I'ingginya kontribusi pendapatan nasional Indonesia tersebut menunjukkan behwa pengaruh 
pendapatan nasional Indonesia sangat tinggi terhadap pengeluaran konsumsi di Indonesia. Seperti 
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diketahui sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan 
menengah ke bawah. Dengan demikian kenaikan pendapatali nasional sangat berpengaruh terhadap 
daya beli masyarzkat terutamz untuk kebuhhan pokok atau harang primer. 

Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakai 
Indonesia sebagian besar didominasi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya pendapatan 
nasional Indcnesia memberi kontribusi tinggi terhadap kenaikan pengeluaran konsumsi di Indonesia. 
Berarti dapat berpengaruh dalarn meningkatkan kesejahterasn rakyat. 

4.4 Pengujian Statistik 

Dalam menganalisis signifikansi dari nilai estimasi persamaan dari model digunakan 
pengujian statistik yaitu uji t-statistik dan uji F-statistik. 
- Uji Parsial Persamaan Regresi 

Hipotesis : Pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap konsurnsi di Indonesia sebagai 
upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-201 3. 
Dari hasil pengujian t-statistik ini diperoleh hasil untuk persamaan pengaruh pendapatan nasional 
terhadap konsumsi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997- 
2013, variabel pendapatan nasional dan konstanta memiliki koefisien yang lebih besar dari t-tabel 
pada tingkat signifikansi 1% (t-tabel=2,602). 

- Uji Simultan Persamaan Regresi 
Persamaan Pengaruh Pendapatan Nasional Terhadap Konsumsi Di Indonesia Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Periode 1997-2013 
Untuk pengujian F-statistik, terlihat pada persamaan pengauh pendapatan nasional terhadap 
konsurnsi di indonesia sebagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-2013, angka 
F-hitung pada persamaan ini yang sebesar 2987,603 adalah jauh lebih besar daripada batas kritis 
F-statistik pada tingkat signifikansi 1% (8,5?). Ini menunjukkan variabel bebasnya secara 
bersama-sama akan terbukti signifikan mempengaruhi arah perubahm pengeluaran konsumsi di 
Indonesia pada tingkat signifikansi 1 % (Gujarati, 2003). 

V. Simpulan dan Saran 

5.1 Simpulan 
/ 

Pada persamaan pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi di Indonesia sebagai upaya 
lneningkatkan kesejahteraan rakyat periode 1997-2013, arah koefisisen variabel bebas telah sesuai 
dengan teori ekonomi. Dirnana variabel pendapatan nasional Indonesia memiliki hubungan positif 
terliadap konsumsi di Indonesia. 

5.2 Saran 

Diharapkan program kesejahteraan pemerintsh di Indonesia dapat lebih produktif dalam 
meningkatkan pendapatan riil masyara~at menengah ke bawah sehingga pengeluaran konsumsinya 
lebih berkualitas dan dapat ditingkatkan pada barang-barang sekunder dan tersier. 
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