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ABSTRAK 

 

 Kemiskinan merupakan masalah global, dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu 

negara, kemiskinan adalah masalah yang paling sering dibicarakan. Kemiskinan dikatakan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut BPS, penduduk miskin 

dikategorikan sebagai kalangan masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

garis kemiskinan. Indikator garis kemiskinan terbentuk dari dua komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Kemiskinan 

merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, begitu 

juga dengan keadaan yang terjadi di Desa Bebandem, Karangasem Bali. Berkenaan dengan kondisi 

tersebut, penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Desa Bebandem, (2) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Desa Bebandem. 

 Populasi penelitian ini adalah rumah tangga miskin di Desa Bebandem, sampel penelitian 

ditentukan dengan metode proportionate stratified random sampling karena dalam penelitian ini 

populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

Jumlah responden sesuai dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 78 responden. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

 Hasil uji dengan SPSS menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan, jumlah anggota keluarga dan 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pola konsumsi rumah 

tangga miskin di Desa Bebandem. Variasi pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa Bebandem 

sebesar 55,6 persen ditunjukkan oleh pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan. 

Sedangkan sisanya  sebesar 44,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

model penelitian, (2) Pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan secara parsial terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa Bebandem. 

 

Kata kunci : pendapatan, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pola konsumsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang hingga saat ini masih sulit untuk diselesaikan. Untuk 

menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator 

kemiskinan tersebut. Kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan 

sosial (Alcock, 2012). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan 

dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah utama yang dihadapi 

oleh negara berkembang adalah kemiskinan (Vincent, 2009). Menurut Murjana Yasa (2008) terkait 

dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya 

jumlah penduduk miskin. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1. 

 Membahas tentang kemiskinan seolah tidak pernah ada ujungnya, sampai saat ini masih 

banyak para peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan kemiskinan. Masalah ini seolah-

olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

mulai dari mencari sumber sebab terjadinya kemiskinan, perangkap kemiskinan, kondisi sosial, 

pendidikan, kesehatan masyarakat miskin, strategi penanggulangan kemiskinan sampai 

memperkenalkan paket dan program yang melibatkan pakar kemiskinan nasional dan 

internasional. Walaupun begitu nyatanya masih banyak juga terjadi ketimpangan atau kesenjangan 

mengenai ketepatan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Ketepatan sasaran 

program penanggulangan kemiskinan 2008 seperti terlihat dalam Gambar 1.1. 

Gambar 1.1. Ketepatan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan 2008  



  

Sumber: Susenas 2008, diolah. 

Gambar 1.1. terlihat hanya sebagian dari rumah tangga sasaran daerah diarsir yang 

memperoleh program Raskin (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Jamkesmas 

(Jaminan Kesehatan Masyarakat). Di sisi lain pada Gambar 1.1 juga ditunjukkan ada rumah tangga 

bukan sasaran tidak miskin dan bukan rentan miskin yang ternyata memperoleh program bahkan 

jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan rumah tangga sasaran. Pada tahun 2008, 

analisis data Susenas menunjukkan bahwa hanya 30 persen penduduk miskin yang menerima tiga 

program Raskin, BLT dan Jamkesmas sekaligus. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pensasaran 

program bantuan untuk rumah tangga miskin masih jauh dari baik. 

Tabel 1.1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 

2012 – 2014 

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin 

(000) Jiwa 

Persentase Penduduk 

Miskin 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1 Jembrana 15.3 14.9 15.8 5.74 5.56 5.83 

2 Tabanan 21.0 22.5 24.4 4.90 5.21 5.61 

3 Badung 12.5 14.5 15.4 2.16 2.46 2.54 

Keterangan: 

            Vertical :  

Jumlah Bantuan. 

Satuan (Rupiah)  

10 = 1.000.000 (0,0001) 

            Horizontal :  

Jumlah Penduduk Miskin. 

Satuan (Orang) 

1 = 10 (0,1) 

 



4 Gianyar 22.6 20.8 22.5 4.69 4.27 4.57 

5 Klungkung 9.3 12.2 12.3 5.37 7.01 7.01 

6 Bangli 9.9 12.0 13.0 4.52 5.45 5.86 

7 Karangasem 22.7 27.8 29.7 5.63 6.88 7.30 

8 Buleleng 33.0 40.3 43.7 5.19 6.31 6.79 

9 Denpasar 12.7 17.6 19.2 1.52 2.07 2.21 

           Bali 158.9 182.8 196.0 3.95 4.49 4.76 

Sumber: BPS (Berdasarkan Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional) 

 Berdasarkan pada tabel 1.1 tahun 2014 Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk 

miskin tertinggi adalah Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk miskin 43.7 ribu orang, dan 

jumlah penduduk miskin paling rendah adalah Kabupaten Klungkung dengan jumlah penduduk 

miskin 12.3 ribu orang. Kabupaten Karangasem memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak 

kedua yaitu sebanyak 29.7 ribu orang. Data diatas memperlihatkan bahwa hampir semua 

Kabupaten yang ada di Bali tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. 

 Menurut Fan et al. (2004) penduduk perkotaan mendapat manfaat yang lebih dari kemajuan 

pembangunan ekonomi dibandingkan dengan penduduk di daerah perdesaan. Ini 

mengidentifikasikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak merata di seluruh kelompok yang 

berbeda. Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini 

masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun termasuk daerah yang difokuskan oleh peneliti 

khususnya Bali bagian timur adalah daerah yang menjadi sasaran peneliti yaitu Desa Bebandem, 

Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.  

Berbicara masalah tingkat kemiskinan di Bali, wilayah Karangasem termasuk dalam tiga 

kabupaten di Bali yang memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi 

Bali bersama dua lainnya yaitu Kabupaten Gianyar dan Buleleng. (TRIBUN-BALI.com, 

AMLAPURA), Angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali masih sangat tinggi yaitu di 

atas enam persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat angka kemiskinan rata rata di Provinsi 



Bali yang berada di kisaran 4,7 persen. Hasil pemetaan pada tahun 2008 menunjukkan angka KK 

miskin di Karangasem masih sangat tinggi yakni 41.835 KK yang tersebar di delapan Kecamatan. 

Kecamatan Bebandem merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Karangasem. Kecamatan Bebandem memiliki masalah yang paling krusial yang di jumpai di 

wilayah ini, yaitu masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2008 tercatat penduduk miskin 

di Kecamatan Bebandem berjumlah 5.996 KK (14,33%) dari total 41.835 KK di Kabupaten 

Karangasem. Kondisi ini menuntut adanya upaya menentukan strategi khusus dan langkah yang 

lebih serius dalam membangun perekonomian masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah melalui 

pemberdayaan segenap potensi masyarakat secara sinergis, holistik dan berkelanjutan (Verner, 

2006). 

Tabel 1.2. Data Kependudukan Desa Bebandem Tahun 2011. 

Desa Bebandem 

Laki-Laki 5.270 Jumlah KK 3.165 KK 

Perempuan 5.144 Jumlah RTM 1.248 KK 

Jumlah 10.414 Persentase 39,43% 

Sumber: Desa Bebandem, 2011 Diolah. 

Desa Bebandem merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bebandem, Kabupaten 

Karangasem. Berdasarkan data kependudukan yang ada, Desa Bebandem memiliki jumlah 

penduduk sebesar 10.414 jiwa yang terdiri dari 5.270 jiwa laki-laki dan 5.144 jiwa perempuan. 

Jumlah KK sebesar 3.165 KK. Di Desa Bebandem masih memiliki permasalahan dengan tingginya 

jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 1.248 KK atau sebesar 39,43% (Desa Bebandem, 

2011). Tingginya tingkat kemiskinan di Desa Bebandem mendapat tanggapan dari pemerintah 

untuk menjalani program pemberdayaan sehingga dapat meretas kemiskinan dari setiap lini dan 

membawa Desa Bebandem ke arah yang lebih baik.  



Melihat uraian diatas serta beberapa permasalahan yang terjadi tentu ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarat sekitar sehingga mengakibatkan 

tingginya tingkat kemiskinan di Desa Bebandem. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya 

kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009) yaitu, 1). Pendidikan yang 

Terlampau Rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai 

keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau 

keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk 

masuk dalam dunia kerja. 2). Malas Bekerja, adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar 

pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. 3). 

Terbatasnya Lapangan Kerja, Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi 

kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja 

baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin 

karena keterbatasan modal dan keterampilan, sehingga berpengaruh pada pendapatan. 4). 

Keterbatasan Modal, seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi 

alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu 

tujuan untuk memperoleh penghasilan. 5). Beban Keluarga, seseorang yang mempunyai anggota 

keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan 

menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat 

tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. 

Dilihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan terutama dari segi 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan mengacu pada pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Desa Bebandem. Menurut Rachman (2001), pola konsumsi dan pengeluaran rumah 

tangga umumnya berbeda antara agroekosistem, antar kelompok pendapatan, antar etnis, atau suku 



dan antar waktu. Tingkat kesejahteraan rumah tangga bisa dilihat dari struktur pola dan 

pengeluaran konsumsi rumah tangga itu sendiri. 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.  

Berbicara mengenai pola konsumsi yang ideal secara logika adalah apabila dalam suatu 

rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, 

papan, pendidikan dan kesehatan. Namun berbeda pada kenyataannya dilapangan pola konsumsi 

rumah tangga miskin sangat rendah. Pendapatan merupakan salah satu penyebabnya, pendapatan 

yang rendah mengakibatkan kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Semakin rendah tingkat 

pendapatan, kebutuhan akan sandang, pangan, papan akan sangat rendah. Tingkat pendidikan dan 

kesehatan yang rendah berakibat pada produktivitas yang rendah pula, ini dapat mengakibatkan 

kemiskinan yang berkelanjutan dan masyarakat seperti ini akan terus berada pada lingkaran 

kemiskinan (lingkaran setan). 

Tingkat jumlah anggota keluarga, semakin banyak anggota keluarga berarti semakin 

banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu pula sebaliknya, sehingga dalam 

keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Pendidikan yang rendah juga berdampak buruk bagi suatu negara. Dibutuhkan 

pendidikan tinggi dan berkualitas, karena pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia, dalam suatu Negara pembangunan sumber daya manusia akan 

menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah perilaku aktif 

yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjelaskan 

berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pertumbuhan sosial.  



Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk meningkatkan produktivitas rumah 

tangga miskin di Desa Bebandem agar dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakatnya, 

meningkatkan kualitas pendidikan, dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, 

meningkatkan taraf hidup yang berujung pada pola konsumsi rumah tangga yang ideal. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1) Apakah ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pendapatan, jumlah 

anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa 

Bebandem? 

2) Apakah ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pendapatan, jumlah 

anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa 

Bebandem? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah, sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel pendapatan, jumlah 

anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa 

Bebandem. 



2) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel pendapatan, jumlah anggota 

keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa 

Bebandem. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, dapat dijadikan 

sebagai bahan refrensi perbandingan didalam melakukan penelitian yang sama dimasa 

datang, mampu memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari 

penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.  

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah 

dan dapat berguna bagi Desa Bebandem untuk menentukan kebijakan yang berhubungan 

dengan masalah pengentasan kemiskinan, sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah 

rumah tangga miskin yang berujung pada kesejahteraan masyarakatnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

BAB pendahuluan berisi latar belakang masalah merupakan landasan pemikiran secara 

garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan 

penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, 

fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat 

yang relevan. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. 



Sistematika penulisan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas 

setiap bab. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

BAB tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori yang melandasi penelitian 

ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

yang merupakan permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan 

sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

BAB metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian 

yaitu tentang diskripsi variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan 

mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian 

BAB IV: PEMBAHASAN 

 BAB pembahasan menguraikan tentang gambaran umum masing-masing variabel, 

deskripsi hasil analisis uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

 BAB simpulan dan saran memuat kesimpulan yang mencakup seluruh hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran-saran yang dipandang perlu dan relevan atas simpulan yang 

dikemukakan. 

 


