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RINGKASAN 

 

 

Rendahnya tingkat pendapatan, perolehan pendapatan yang tidak tetap, rendahnya tingkat 

pendidikan kepala keluarga, terpaparnya keluarga terhadap informasi konsumsi barang dan 

jasa yang menjurus pada budaya konsumerisme, adalah beberapa faktor yang patut diduga 

menentukan kemampuan kepala keluarga dalam mengelola keuangan keluarga. Bila hal ini 

tidak dipecahkan maka banyak keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan 

Keluarga Sejahtera I (KS-1) yang tinggal di wilayah kurang berkembang gagal memenuhi 

kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat menjadi masalah yang serius 

dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia.  

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model pengelolaan keuangan keluarga oleh ibu 

rumah tangga yang efektif dalam  memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan 

secara layak dan memadai.  

Target dari penelitian ini adalah pengembangan ipteks-sosbud dalam bentuk model 

pengelolaan keuangan yang dapat membantu KPS dan KS-1 memenuhi kebutuhan pangan, 

pendidikan, dan kesehatan setiap anggota keluarga.  

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, melalui survey dan observasi 

kepada keluarga sasaran yang menjadi lokus kajian. Lokus penelitian ditetapkan pada KPS 

dan KS-1 yang ada di Kelurahan Babakan Sari dan Kelurahan Sukapura Kecamatan 

Kiaracondong Kota Bandung. Lokus kajian ini diperkirakan tepat untuk dijadikan sampel 

mengingat lokasinya yang di pusat Kota Bandung sehingga gaya hidup masyarakat kota telah 

merambah ke keluarga-keluarga yang tergolong belum mapan. Selain itu kecamatan ini 

memiliki statistik kemiskinan yang relatif tinggi se-Kota Bandung.  

Setelah survey responden dilakukan selama kurang lebih satu bulan, data dan informasi yang 

diperoleh dianalisis. Hasil analisis menggambarkan bagaimana pola konsumsi keluarga 

miskin di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Gambaran empiris pola konsumsi 

keluarga miskin ini menjadi topik artikel ilmiah yang telah dimuat dalam jurnal ilmiah 

internasional. Bentuk lain luaran penelitian yang sedang dalam tahap penyelesaian adalah 

model pengelolaan keuangan keluarga yang dituangkan dalam bentuk Modul Pengelolaan 

Keuangan Keluarga dan dikembangkan menjadi buku ajar. Dalam tahap berikutnya, modul 

pengelolaan keuangan keluarga ini direncanakan akan diuji terapkan kepada keluarga 

responden yang diwakili oleh ibu rumah tangga sebagai anggota keluarga yang bertugas 

dalam pengelolaan keuangan keluarga.  

Kata kunci: model pengelolaan keuangan keluarga, kebutuhan dasar, ibu rumah tangga 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia lahir dari sebuah keluarga. Keluarga sebagai unit pembangunan 

terkecil menjadi kunci dalam melahirkan sumber daya manusia berkualitas. Bagaimana 

sebuah keluarga dapat menghasilkan sumber daya berkualitas tergantung pada 

bagaimana keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar generasi penerusnya. Kebutuhan 

dasar yang penting adalah pangan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai dengan 

kualitas yang baik. 

Kondisi keluarga berbeda satu dengan yang lain. Ada keluarga yang semua kebutuhan 

dasar pangan, pendidikan, dan kesehatannya dapat terpenuhi dengan baik, baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas.  Di lain pihak tidak sedikit keluarga yang hanya mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara pas-pasan. Keluarga seperti ini dapat 

dikategorikan ke dalam kelompok Keluarga Pra sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 

I (KS-I). Kedua kelompok keluarga tersebut sangat rentan dengan perubahan-perubahan 

yang menyebabkan mereka tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan 

layak. 

Pemenuhan kebutuhan dasar tergantung pada apakah sebuah keluarga atau rumah 

tangga mempunyai daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut 

pada tingkat harga, pendapatan keluarga, dan jumlah anggota keluarga tertentu. Pada 

tingkat harga yang relatif lebih terjangkau, sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya lebih baik dibandingkan pada kondisi tingkat harga yang tinggi.  Keluarga 

dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya lebih 

baik dari keluarga dengan tingkat pendapatan marjinal.  Keluarga dengan jumlah 

anggota keluarga lebih sedikit, pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan dasarnya lebih 

sedikit dibanding dengan keluarga yang anggota keluarga yang lebih banyak.  

Selain faktor-faktor tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar pangan, pendidikan, dan 

kesehatan juga ditentukan oleh seberapa baik perencanaan serta pengelolaan keuangan 

keluarganya. Perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga yang tidak tepat, dapat 
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menyebabkan sebuah sebuah keluarga dengan tingkat pendapatan tinggi, jumlah 

anggota keluarga lebih sedikit, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan 

kesehatannya lebih buruk dibandingkan keluarga lainnya dengan kondisi tingkat 

pendapatan lebih rendah dan jumlah anggota keluarga lebih banyak, tetapi dengan 

pengelolaan keuangan keluarga yang lebih baik.  

Keuangan keluarga yang tidak dikelola dengan baik juga rentan dengan dampak 

konsumerisme yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya 

hidup disertai dengan pengeluaran konsumsi berdasar keinginan bukan kebutuhan 

berbahya bagi KPS dan KS-I karena cendereung akan mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan pokoknya.  

Peran perempuan sebagai manajer keuangan keluarga memiliki andil besar dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Bagaimana 

perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat dengan tepat mengalokasikan sumber daya 

keuangan keluarga secara efektif, sehingga ketiga kebutuhan dasar tersebut dapat 

terpenuhi dengan baik tentunya memerlukan suatu pola konsumsi yang ideal dan satu 

model pengelolaan keuangan yang efektip. Model pengelolaan keuangan keluarga yang 

baik adalah yang dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran keluarga, 

serta memperhatikan faktor keberlanjutan keuangan keluarga di masa depan. Keluarga 

yang mampu mengelola keuangannya akan terhindar dari kemiskinan karena mereka 

mampu mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai kebutuhan baik sandang pangan 

dan papan. 

Pendekatan pertama dalam pengukuran kemiskinan adalah melalui pendapatan seperti 

yang dilakukan oleh Bank Dunia yang mendefinisikan kemiskinan absolut dengan 

batasan pendapatan maksimal 1 USD atau 2 USD per kapita (Banerjee,2007). Salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan pun dilakukan dengan memberikan subsidi 

berupa pendapatan kepada keluarga miskin. Pendekatan kedua dalam pengukuran 

kemiskinan adalah melalui pengeluaran. Amendah (2014) melakukan penelitian tentang 

pola pengeluaran dari penghuni kawasan kumuh di Nairobi dengan membagi jenis 

pengeluaran utama menjadi konsumsi untuk makananan dan untuk non makanan. Selain 

itu, Johnson (2004) menyatakan bahwa pendapatan dan konsumsi saling melengkapi 

dalam mengukur kesejahteraan dan kemiskinan. 
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Mengetahui pola konsumsi masyarakat miskin berarti mengetahui pula kualitas hidup 

mereka. Nnamdi (2015) meneliti relasi antara jenis konsumsi utama dengan 

karakteristik rumah tangga yang diduga memengaruhinya, termasuk issue gender di 

dalamnya yakni ketika perempuan menjadi kepala rumah tangga. Beberapa jenis 

pengeluaran utama yang menjadi perhatian Nnamdi adalah pendidikan, kesehatan, 

persiapan pensiun, serta makanan. Beberapa jenis pengeluaran itu sebenarnya mirip 

dengan apa yang dijelaskan dalam konsep pembangunan manusia yang kesuksesannya 

bertumpu pada pendidikan, kesehatan dan daya beli. 

Dalam kurun 2006-2015 tingkat kemiskinan di Indonesia berfluktuasi dan mengalami 

tren yang menurun dari angka 39,30 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 28,59 juta jiwa 

pada tahun 2015 (BPS, 2015). Selain dari statistik yang menggembirakan ini ternyata 

masih ada statistik lain yang menggambarkan kondisi yang kurang baik yaitu naiknya 

indeks gini dari 0,36 menjadi 0,41 dalam kurun yang sama. Dengan demikian masih 

sangat penting mendiskusikan dan mencari pemecahan masalah masyarakat miskin 

untuk membawa mereka memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik dan jika mungkin 

memutus rantai kemiskinan yang seperti membelit mereka dari generasi ke generasi 

yang lain.  

Dari survey sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS untuk masyarakat Indonesia 

diketahui bahwa persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan dan 

bukanmakanan terhadap total pengeluaran adalah berbeda menurut daerah tempat 

tinggal. Pengeluaran penduduk di perkotaan dan di perdesaan mempunyai pola yang 

juga berbeda. Sebagian besar pengeluaran penduduk di perdesaan untuk makanan, 

sedangkan di perkotaan untuk bukan makanan. Di perkotaan prosentase pengeluaran 

untuk makanan (food) sebesar 44,57% dan bukan makanan (non food) sebesar 55,43%, 

sedangkan dipedesaan, prosentase pengeluaran untuk makanan sebesar 55,83% dan 

untuk bukan makanan sebesar 44,17% (BPS, 2016). 

Bandung adalah salah satu kota besar di Indonesia yang juga menghadapi masalah 

kemiskinan. Pada tahun 2015 terhadap 114 ribu penduduk yang termasuk kategori 

miskin dari total 2,48 juta penduduk. Gini rasio Kota Bandung pada tahun 2015 tidak 

jauh berbeda dengan tingkat nasional yakni 0,40. Rasanya tidak berlebihan bila kita 
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menyatakan bahwa dengan mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat miskin di 

Kota Bandung maka gambaran kemiskinan perkotaan di Indonesia dapat pula diketahui. 

Ada 3 hal yang dijawab oleh penelitian ini melalui survey yang dilakukan. Pertama 

adalah mengetahui pendapatan, termasuk subsidi di dalamnya, dari keluarga miskin 

yang di survey. Yang kedua adalah mengetahui detilasi pola konsumsi dan kualitas 

hidup yang dijalani oleh respondent. Yang terakhir yang mungkin merupakan bagian 

terpenting adalah mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan faktor atau karaketeristik 

keluarga yang memengaruhi pola konsumsi. Harapannya dengan mendapatkan jawaban 

melalui survey yang dilakukan dapat dibuat model manajemen keuangan keluarga bagi 

keluarga miskin yang merupakan suatu upaya intervensi dalam meningkatkan kualitas 

hidup mereka. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Kesejahteraan Keluarga 

BKKBN mengelompokkan keluarga berdasarkan konsep kesejahteraan keluarga dalam 

lima tahapan, yaitu keluarga (1) pra sejahtera (KPS), (2) keluarga sejahtera I (KS‐I), (3) 

keluarga sejahtera II (KS‐II), keluarga sejahtera III (KS‐III), dan keluarga sejahtera III 

plus (KS‐III Plus). Kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN 

adalah KPS dan KS‐I. 

Keluarga Prasejahtera (PKS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, 

dan pengajaran agama. Keluarga Sejahtera I (KS-I) adalah keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi 

kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, Keluarga Berencana 

(KB), interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 

 

2.2. Konsep Pengeluaran Keluarga 

Pengeluaran keluarga adalah semua uang yang dibelanjakan oleh sebuah keluarga untuk 

dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengacu pada konsep kebutuhan keluarga 

dari BKKN, maka kebutuhan keluarga dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: (1) 

kebutuhan dasar (basic needs), (2) kebutuhan psikologi (psychological needs), (3) 

kebutuhan pengembangan(developmentalneeds), dan (4) kebutuhan aktualisasi diri (self 

esteem) (Bappenas, 2010).  

Berapa besar jumlah pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya 

dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga tersebut 

(Deaton, 2013). Ukuran kesejahteraan keluarga dengan menggunakan besaran 

pengeluaran konsumsi keluarga atau yang dikenal dengan monetary dimensions of 

poverty lebih baik daripada penggunaan indikator pendapatan keluarga, karena 
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pengeluaran konsumsi dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara lebih baik (World Bank, 2015). 

 

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Keluarga 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat 

pendidikan suami dan istri, jumlah anggota keluarga yang bekerja, dan faktor-faktor 

sosial ekonomi lainnya (Sekhampu, T.J., & Niyimbanira, F., 2013; Çaᶃlayan, Ebru & 

Astar, Melek, 2012). 

Pengeluaran konsumsi keluarga juga sangat rentan dengan berbagai perubahan yang 

berasal dari kondisi eksternal rumah tangga, diantarnya adalah peningkatan harga 

barang dan jasa kebutuhan pokok. Keluarga miskin lebih rentan terhadap dampak inflasi 

baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia (Sugema, I. & Irawan, 

T.,2010). 

Faktor eksternal lainnya yang berpengaruh pada pola konsumsi keluarga adalah 

perkembangan teknologi informasi konsumsi barang dan jasa, yang menyebabkan gejala 

konsumerisme. Konsumerisme dapat mengubah  pola konsumsi keluarga. Pada sebagian 

masyarakat di Malaysia, konsumerisme menyebabkan perubahan prioritas kebutuhan,  

yang tadinya termasuk kategori kabutuhan “mewah” sekarang menjadi kebutuhan 

“pokok” (Saaid, M.H.M., 2013).  

 

2.4. Pengelolaan Keuangan Keluarga 

Pengelolaan keuangan keluarga memegang peran kunci dalam keberhasilan keluarga 

tersebut memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan pengeloalaan keuangan yang baik, 

sebuah keluarga akan terhindar dari dampak negatif budaya konsumerisme. Pengelolaan 

keuangan merupakan faktor penting dalam kajian tentang bagaimana dampak 

konsumerisme terhadap pola konsumsi keluarga, karena dari pengelolaan keuangan 

tersebut akan tergambar bagaimana praktek-praktek konsumerisme itu terjadi pada 

keluarga yang disurvey (Seda, F.SSE., & Setyawati, L., 2013).  Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang disurvey tidak melakukan 
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perencanaan keuangan keluarga. Dari jumlah keluarga yang tidak melakukan 

perencanaan keuangan keluarga, sebagian besar merupakan keluarga berpendapatan 

rendah.  

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan keluarga dalam penelitian ini adalah 

pengelolaan uang keluarga yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dari keluarga 

melalui strategi tertentu. Sesuai dengan tema kajian ini tujuan dari keluarga adalah 

meningkatkan kualitas hidup yang paling tidak dicirikan oleh hidup produktif dan 

berorientasi pada upaya untuk keluar dari kemiskinan seperti yang digambarkan dalam 

vicious circle of poverty. Ciri dari hidup produktif adalah terpenuhinya standar gizi 

dalam konsumsi makanan, adanya tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan 

serta dapat diaksesnya sarana kesehatan. Dengan terminologi yang ditetapkan ini maka 

langkah terakhir yang perlu ditetapkan adalah strategi pencapaian dalam pengelolaan 

keuangan keluarga itu sendiri. Berikut adalah lesson learned dari beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan 

keuangan keluarga.  

Yang pertama adalah melakukan pencatatan terhadap seluruh pendapatan dan 

pengeluaran yang pernah dilakukan. Penelitian Lanjawer (2015) menyatakan 

pentingnya praktek manajemen keuangan seperti membuat anggaran, membuat catatan 

pengeluaran dan tabungan & investasi yang dilakukan oleh keluarga miskin. Langkah 

selanjutnya adalah menabung sebagai wujud dari investasi jangka panjang untuk 

mengantisipasi pengeluaran jangka panjang seperti biaya pendidikan anak. 

Hasil penelitian Weiss (2005) menyatakan bahwa keluarga berpendapatan rendah 

sebenarnya memiliki motif untuk menabung tetapi terkendala oleh biaya untuk 

membesarkan anak serta tingkat pendapatan yang dimililki. Terkait dengan upaya 

menabung tersebut Kumar (2013) telah menggarisbawahi pentingya inklusi keuangan 

bagi keluarga miskin. 

Elemen strategi pengelolaan keuangan lainnya akan diperoleh dari hasil pengolahan 

data dari sampel penelitian ini yang akan memberikan arahan spesifik untuk kasus 

keluarga miskin di Kota Bandung-Indonesia. 
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2.5. Peran Wanita Pengelolaan Keuangan Keluarga  

Kegiatan sosial dan partisipasi perempuan Indonesia telah meningkat secara signifikan  

(Minsoo, Park, et al., 2011). Peningkatan partisipasi ini sejalan dengan peningkatan 

angka partisipasi pendidikan penduduk perempuan Indonesia, yang pada tahun 2013 

mencapai 82,09% (World Bank, 2015). Dengan tingkat pendidikan perempuan yang 

semakin baik, perempuan semakin memegang peranan penting dalam kegiatan rumah 

tangga, termasuk dalam keputusan alokasi keuangan keluarga (Lanjawer, Jaideo, 2015). 

Penelitian tentang peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga di 

Imdonesia, menunjukkan bahwa ibu rumah tangga yang memiliki peran besar dalam 

pengambilan keputusan keuangan keluarga, memberikan proporsi pengeluaran untuk 

kesehatan dan pendidikan anak lebih besar daripada ibu rumah tangga yang perannya 

kecil dalam keputusan keuangan keluarga (Minsoo, Park., et al., 2011). Pada penelitian 

lainnya di Brazil, membuktikan bahwa perempuan yang memiliki kewenangan penuh 

untuk mengelola keuangan keluarga akan lebih banyak menggunakan keuangan 

keluarganya untuk pendidikan dan kesehatan, dibandingkan jika kewenangan 

pengelolaan keuangan ada di pihak suami (Thomas, D., 1990).  

 

2.6. Kemiskinan Dalam Perpektif Pembangunan Ekonomi  

Jutaan orang di seluruh dunia hidup dalam kondisi kelaparan, hidup di tempat yang 

kumuh, menderita berbagai penyakit dan mungkin dilingkupi keputusasaan. Ini adalah 

gambaran kemiskinan yang kerap kali terjadi di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi 

yang diakui sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Banyak 

lembaga di dunia termasuk World Bank menaruh perhatian pada upaya pengentasan 

kemiskinan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan seringkali dilihat 

sebagai masalah sistemik yang harus diputus koneksinya.  

Ragnar Nurske melalui teorinya yang terkenal the vicious circel of poverty 

menerangkan bahwa kemiskinan adalah masalah sistemik (Drechsler, 2009; Li, 2015). 

Sistemik artinya suatu keluarga miskin sangat mungkin melahirkan anak-anak yang 

nantinya juga menjadi miskin. Ada beberapa saluran sistemik yang mungkin 

menyebabkan kemiskinan itu terjadi yang sekaligus. Yang pertama kemiskinan sistemik 

dilihat dari konsumsi. Keluarga yang miskin (menghasilkan nilai tambah yang rendah) 
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cenderung memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai sehingga 

berstatus gizi rendah, memiki tingkat kesehatan yang rendah dan akhirnya berkinerja 

rendah dan menghasillkan tingkat produksi yang rendah pula (kembali miskin). Yang 

kedua kemiskinan sistemik dilihat dari lingkaran ilmu pengetahuan. Keluarga miskin 

(pendapatan rendah) cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses sarana 

pendidikan sehingga anak-anak mereka juga akan memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah yang akhirnya akan bekerja pada sektor yang menghasilkan nilai tambah yang 

rendah. Yang ketiga kemiskinan sistematik dilihat dari aksesibilitas permodalan. 

Keluarga miskin (pendapatan rendah) cenderung memiliki tabungan yang rendah 

sehingga kemampuan memupuk modalnya pun rendah dan pada akhirnya kemampuan 

untuk memproduksinya pun rendah. 

Dari gambaran tersebut maka peneliti akan mereview teori dan pendapat para peneliti 

sebelumnya tentang pola konsumsi keluarga miskin, faktor penentu pola konsumsi dan 

pengelolaan keuangan keluarga miskin untuk memberikan arah terhadap analisis. 

 

2.7. Pola Konsumsi Keluarga Miskin 

Pada penelitian ini pola konsumsi didefinisikan sebagai sebaran kontribusi jenis-jenis 

konsumsi yang terbagi atas beberapa klasifikasi utama, pada waktu tertentu. Brewe 

(2006) melakukan penelitian tentang pola konsumsi keluarga miskin di Inggris. Dia 

melakukan membagi masyarakat miskin menjadi beberapa tingkatan dari miskin hingga 

yang termiskin. Setelah diamati ternyata pola konsumsi antar level masyarakat tersebut 

berbeda. Lebih jauh Brewe menyatakan bahwa pola konsumsi adalah indikator yang 

lebih baik dalam menjelaskan kemiskinan dibandingkan dengan pendapatan. 

Klasifikasi pengeluaran yang dilakukan oleh para peneliti ada yang simpel dan ada yang 

detail. Sumaya (2016) misalnya hanya membagi pengeluaran rumah tangga ke dalam 

belanja makanan dan non makanan saja sementara peneliti lain membagi pengeluaran 

ke pembagian yang lebih detail. Ketika meneliti dampak inflasi terhadap kemiskinan di 

perdesaan Sugema (2010) membagi konsumsi menjadi berbagi kelompok. Pembagian 

tersebut adalah makanan (makanan olahan, minuman dan tembakau), kelompok 

perumahan (air, gas, listrik dan bahan bakar), kain dan pakaian jadi, kesehatan, 

pendidikan, olah raga dan rekreasi, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Melalui 



10 
 

pembagian pengeluaran seperti ini, Sugema mengamati kondisi kemiskinan di perkotaan 

di Indonesia.Hossain (2011) meneliti konsumsi masyarakat perdesaan di Bangladesh. 

Yang membuat penelitian Hossain berbeda dengan penelitian lainnya adalah adanya 

jenis konsumsi yang terkait dengan identitas masyarakat miskin. Jadi, selain dari 

pengeluaran untuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan 

juga terdapat pengeluaran yang terkait dengan festival. Jenis pengeluaran tersebut 

adalah Iedul Fitri untuk umat Islam, Bengali untuk Tahun Baru dan Durga Puja bagi 

Umat Hindu.  

Castner (2010) mengamati pola konsumsi masyarakat miskin di Amerika Serikat 

dengan menggunakan data sekunder hasil survey Biro Sensus US dalam kurun waktu 50 

tahun terakhir. Temuan Castner diantaranya adalah angka persentase pengeluaran 

keluarga miskin berdasarkan jenis pengeluaran utama. Hampir 40% dari total 

pengeluaran dibelanjakan oleh keluarga miskin untuk biaya perumahan yang meliputi 

sewa atau hipotek pembayaran, utilitas, bunga kredit dan pajak properti. Selain itu 

Castner juga menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatanterdapat 

peningkatan padapersentase pengeluaran untuk pakaian dan transportasi. 

Khalil (2014) melakukan penelitian tentang pola konsumsi dari pembantu rumah tangga 

yang kebanyakan adalah wanita yang berasal dari perdesaan. Dia membandingkan pola 

konsumsi asisten rumah tangga tersebut sebelum dan sesudah mereka kembali ke 

kampung halamannya. Dengan demikian penelitian tersebut menghubungkan masalah 

gender dan budaya dengan pola konsumsi. Senada dengan Khalil, Lanjawer (2015) juga 

melakukan penelitian pola konsumsi keluarga yang dihungkan dengan keberadaan 

perempuan yang mengelola keuangan keluarga.  

Minsoo (2011), meneliti tentang siapa yang menjadi decision maker konsumsi keluarga 

di Korea. Hasilnya menyatakan bahwa keluarga dengan dominasi keputusan istri dalam 

konsumsi keluarga menghabiskan lebih banyak uang pada pendidikan anak-anak 

dibandingkan dengan keluarga yang keputusan suaminya lebih dominan. Setara dengan 

posisi ibu sebagai decision maker pengeluaran keluarga, di Brazil Thomas (1990) 

menemukan bahwa keluarga tersebut memiliki pengeluaran yang lebih tinggi untuk 

kesehatan dibandingakan dengan keluarga yang lain. 
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2.8. Faktor Penentu Pola Konsumsi 

Penelitian sebelumnya tentang faktor penentu pola konsumsi keluarga miskin cukup 

bervariasi mulai dari faktor-faktor eksternal keluarga hingga karakteristik keluarga itu 

sendiri. Dengan demikian memang agak sulit untuk menyatakan bahwa faktor-faktor 

tersebut berdiri sendiri dan mempengaruhi pola konsumsi masyrakat miskin. Sebaliknya 

“faktor-faktor” tersebut lebih merupakan gejala yang terjadi bersamaan atau 

karakteristik yang melingkupi keluarga miskin. Dengan demikian sebelum menentukan 

faktor apa saja yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat miskin di Kota Bandung 

akan terlebih dahulu mengeksplorasi keterkaitan antara gejala-gejala dan antara 

karaketeristik yang satu dengan yang lain. 

Faktor ekonomi makro yang sering dihubungkan dengan kemiskinan adalah inflasi. 

Keluarga dengan pendapatan tinggi dinilai memiliki peluang untuk mengubah 

portofolio pendapatannya agar mendapat dampak negatif yang minimal bila terjadi 

inflasi. Sebaliknya keluarga miskin tidak memiliki peluang memperbaiki portofolio 

pendapatannya karena mereka tidak memiliki banyak aset berharga. Akibatnya bila 

terjadi tingkat inflasi yang tinggi maka keluarga miskinlah yang menerima dampaknya 

lebih besar. Sugema (2010), meneliti pengaruh inflasi terhadap kemiskinan dan 

menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di pedesaan lebih rentan terhadap guncangan 

ekonomi, terutama inflasi. Dalam analisis yang lebih rinci, fluktuasi harga pada 

makanan dan produk-produknya memiliki dampak yang lebih besar terhadap 

kemiskinan relatif terhadap komoditas non-makanan. Selain masalah ekonomi, secara 

makro masih ada faktor budaya dan sosial yang juga diduga mempengaruhi konsumsi 

keluarga miskin (Seda F, 2013). Khalil (2014) juga mendukung pendapat yang 

menyatakan bahwa budaya mempengaruhi pola konsumsi, terutama budaya 

materialisme. 

Faktor-faktor makro lain yang mempengaruhi pola konsumsi adalah lokasi tempat 

tinggal yang termasuk perkotaan atau perdesaan (Geetha, 2011). Kemungkinan hal ini 

ada hubungannya dengan ketersediaan produk (Hubacek,2007) yang relatif lebih mudah 

didapatkan di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Selain itu Brewe (2006) juga 

menyoroti faktor kemudahan meminjam uang sebagai faktor eksternal uang juga 

mempengaruhi pola konsumsi keluarga miskin. 
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Yang berikutnya adalah faktor internal keluarga yang patut diduga mempengaruhi pola 

konsumsi. Faktor pertama adalah usia kepala keluarga yang memprediksi semakin 

tinggi usia kepala keluarga semakin tinggi pula persentase pengeluaran keluarga 

terhadap pendapatan (Brewe, 2006; Castner, 2010; Caglayan, 2012; Sekhampu, 2013). 

Selain ituusia kepala keluarga juga ada pengaruhnya terhadap variasi konsumsi 

keluarga. Faktor internal kedua adalah tingkat pendidikan kepala keluarga seperti yang 

dilaporkan oleh Gounder (2012) dan Sekhampu (2013). Pendidikan kepala keluarga 

diduga ada kaitannya dengan pengeluaran rumah tangga yang bersifat produktif 

terutama pengeluaran untuk pendidikan. Faktor internal ketiga adalah jenis pekerjaan 

kepala keluarga seperti yang disampaikan oleh Sekhampu (2013) dan Patrick (2015). 

Jenis pekerjaan tertentu dapat membawa kecenderungan pola konsumsi tertentu seperti 

yang diteliti oleh Patrick yang menyatakan adanya hubungan antara jenis pekerjaan 

nelayan dan non nelayan dengan pola konsumsi keluarga miskin. Faktor internal 

keempat berkaitan dengan gender yang artinya siapa yang mendominasi keputusan 

keluarga dalam berkonsumsi diantara laki-laki atau perempuan. Dari hasil penelitian 

sebelumnya diketahui bahwa bila perempuan lebih mendominasi keputusan konsumsi 

maka pengeluaran akan lebih tinggi pada bidang pendidikan atau kesehatan, sepeti yang 

dilaporkan oleh Thomas (1990), Khalil (2014), Nnamdi (2015) dan Lanjawer (2015). 

Faktor internal kelima adalah tingkat pendapatan dan kemampuan menabung keluarga 

yang juga diduga mempengaruhi pola konsumsi keluarga (Brewe,2006; Hubacek,2007; 

Caglayan, 2012; Sekhampu, 2013). Beberapa faktor lain seperti status perkawinan 

(Caglayan, 2012) dan ukuran rumah tangga (Sekhampu, 2013) juga dilaporkan 

berpengaruh terhadap pola konsumsi keluarga. 

 

2.9. State of The Art Penelitian 

Penelitian tentang pengelolaan keuangan keluarga sudah banyak dilakukan sebelumnya. 

Pada umumnya hanya menjelaskan bagaimana hubungan antara pengelolaan keuangan 

keluarga dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tanpa menjelaskan bagaimana 

model perencanaan keuangan keluarga yang baik berdasarkan pola konsumsi keluarga 

ideal. Bagaimana relevansi penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya dijelaskan 

pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. State of The Art Penelitian 

No. 

Nama / 

Lembaga 

Peneliti 

Judul, Jenis 

dan Tahun Publikasi, 
Hasil dan Rekomendasi Publikasi Relevansi dengan Penelitian ini 

1.  Bappenas Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana bagi 

Masyarakat Miskin (Keluarga 

Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-

I/KS-I. Laporan Akhir, 2010 

 Mengacu pada konsep BKKN, kebutuhan 

keluarga dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: 

(1) kebutuhan dasar (basic needs), (2) kebutuhan 

psikologi (psychological needs), (3) kebutuhan 

pengembangan(developmental needs), dan (4) 

kebutuhan aktualisasi diri (self esteem). 

Indikator-indikator yang digunakan 

dalam pengelompokkan kebutuhan 

keluarga akan dipakai dalam 

mengamati perilaku pengeluaran 

konsumsi keluarga yang disurvey dan 

menentukan pola konsumsi ideal. 

2. World Bank  Living Standar Measurement Survey, 2015  Ukuran kesejahteraan keluarga dengan 

menggunakan besaran pengeluaran konsumsi 

keluarga atau yang dikenal dengan monetary 

dimensions of poverty lebih baik daripada 

penggunaan indikator pendapatan keluarga.  

 Berapa besar jumlah pengeluaran konsumsi 

keluarga dapat dijadikan indikator untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan keluarga. 

Berapa jumlah pengeluaran keluarga 

yang dibelanjakan serta jenis-jenis 

barang & jasa apa saja yang dibeli 

menjadi indikator-indikator yang 

dipakai dalam mengamati 

kemampuan keluarga sasaran dalam 

memenuhi kebutuhan pokok pangan, 

pendidikan, dan kesehatan.  

3. Deaton, 

Angus 

Three Essays on a Sri Lanka Household 

Survey. 

Living Standar Measurement Study, Working 

Paper No.11, 1981.  

4. Çaᶃlayan, 

Ebru & Astar, 

Melek 

Microeconometric Analysis of Household 

Consumption Expenditure Determinants for 

Both Rural and Urban Areas in Turkey. Jurnal 

Imiah, 2012.  

 Pengeluaran konsumsi meningkat ketika 

pendapatan masyarakat meningkat. Pengeluaran 

konsumsi masyarakat kota dua kali lebih besar 

dari masyarakat desa.   

 Selain pendapatan keluarga, besar kecilnya 

pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh 

usia dan jumlah anggota keluarga, jumlah 

anggota keluarga yang bekerja, status dan jenis  

p ekerjaan, serta tingkat pendidikan anggota 

keluarga. 

Pengunaan variabel-variabel yang 

mempengaruhi pengeluaran konsumsi 

keluarga dalam menentukan pola 

konsumsi ideal dan membangun 

model pengelolaan keuangan 

keluarga 
5. Sekhampu, 

T.J., & 

Niyimbanira, 

F. 

Analysis Of The Factors 

InfluencingHousehold Expenditure In A South 

African Township.  Jurnal Ilmiah, 2013 

6. Minsoo, 

Park., et all. 

Women’s Bargaining Powerand Educational 

Expenditures: Implications for Subsidy Policy. 

Jurnal Ilmiah, 2011 

 Perempuan mempunyai peran besar keputusan 

alokasi keuangan dan konsumsi keluarga.  

 perempuan sebagai ibu rumah tangga yang 

memiliki peran besar dalam pengambilan 

keputusan keuangan keluarga, memberikan 

Model pengelolaan keuangan 

keluarga yang dibangun 

diproyeksikan untuk dapat 

dipergunakan oleh ibu rumah tangga 

yang memiliki peran sentral dalam 
7. Lanjawer, 

Jaideo 

Role of Working Mowen in Family 

Economics. Jurnal Ilmiah, 2015 
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No. 

Nama / 

Lembaga 

Peneliti 

Judul, Jenis 

dan Tahun Publikasi, 
Hasil dan Rekomendasi Publikasi Relevansi dengan Penelitian ini 

8. Thomas, D., 

1990 

Intrahousehold Resource Allocation: An 

Inferential Approach. Jurnal Ilmiah, 1990.  

proporsi lebih besar untuk pengeluaran untuk 

kesehatan dan pendidikan anak dibandingkan 

dengan keluarga yang pengelolaan 

keuangannya menjadi tanggung jawab suami. 

pengelolaan keuangan keluarga. 

9.  Seda, F.SSE., 

dan 

Setyawaty, L.,  

Consumerism Indicator Construction: A 

portrait of Household Food Consumption 

Patterns in Jakarta, Indonesia. Jurnal Ilmiah, 

2013 

 Pengelolaan keuangan merupakan faktor 

penting dalam kajian tentang bagaimana 

dampak konsumerisme terhadap pola konsumsi 

keluarga. 

 Sebagian besar keluarga yang disurvey tidak 

melakukan perencanaan keuangan keluarga, 

dan sebagian besar merupakan keluarga 

berpendapatan rendah. 

 Pada sebagian masyarakat di Malaysia, 

konsumerisme menyebabkan perubahan 

prioritas kebutuhan,  yang tadinya termasuk 

kategori kabutuhan “mewah” sekarang menjadi 

kebutuhan “pokok”. 

 Pentingnya pengelolaan keuangan 

keluarga khususnya bagi kelompok 

keluarga miskin dan rentan miskin 

 Pengelolaan keuangan keluarga 

tidak terlepas dari faktor-faktor 

eksternal yang dapat 

mempengaruhi pola konsumsi dan 

pengeluaran konsumsi keluarga, 

salah satunya adalah konsumerisme 

yang berdampak negatif pada 

pengelolaan keuangan keluarga, 

khususnya kelompok KPS dan KS-

I. 

10. Saaid, M.H.H.  2013. Consumerism Trend in Malaysia. 

11. Sugema, I. & 

Irawan, 

T.,2010 

The Impact of Inflation on Rural Poverty in 

Indonesia:an Econometrics Approach. Jurnal 

Ilmiah, 2010. 

 Keluarga miskin lebih rentan terhadap dampak 

inflasi baik di wilayah perkotaan maupun 

perdesaan di Indonesia 

Model pengelolaan keuangan yang 

dibangun memasukkan variabel 

inflasi barang-barang kebutuhan 

pokok sebagai salah satu faktor 

eksternal  

Dengan demikian penelitian ini berencana menghasilkan novelty berupa keterkaitan antara komponen pendapatan, komponen 

pengeluaran dengan faktor penentunya (dijawab melalui system thinking model), serta waktu (sekuens) terjadinya (mingguan, bulanan, 

tahunan). 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

 

Kemiskinan, apalagi kemiskinan di perkotaan, seringkali menjadi indikator 

pembangunan suatu negara terutama negara berkembang. Pemecahan terhadap masalah 

ini ada yang beranjak dari luar keluarga miskin seperti pemberian subsidi tetapi ada pula 

upaya yang dilakukan melalui pemberdayaan keluarga miskin melalui pengelolaan 

keuangan keluarga agar lebih terarah pada pengeluaran yang memenuhi unsur-unsur 

keluarga yang sehat, produktif dan juga berorientasi pada investasi pada manusia.  

Untuk itu perlu ada penelitian tentang pola konsumsi keluarga miskin yang berorientasi 

pada upaya untuk memengaruhinya agar pengelolaan keuangan keluarga dapat 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih spesifik, penelitian ini bertujuan 

menggambarkan dan menjelaskan pola pengeluaran rumah tangga miskin di perkotaan. 

Penelitian ini fokus pada pembuatan model pengelolaan keuangan keluarga oleh ibu 

rumah tangga yang efektip sehingga sebuah keluarga pada kelompok KPS dan KS-I 

dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan 

memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan pemberdayaan perempuan Indonesia dalam membentuk keluarga yang 

berkualitas.  

Model pengelolaan keuangan keluarga yang efektip merupakan salah satu bagian dari 

tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan khusus penelitian ini 

adalah: 

1. Mendapatkan bukti empiris bagaimana pola konsumsi keluarga dan bagaimana 

pengelolaan keuangan keluarga oleh ibu rumah tangga Keluarga Prasejahtera dan 

Keluarga Sejahtera I di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dalam rangka 

membangun model pengelolaan keuangan keluarga. 
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2. Membangun model pengelolaan keuangan keluarga oleh ibu rumah tangga yang 

efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan secara layak 

dan memadai.  

3.2. Manfaat Penelitian 

Bukti empiris yang diperoleh dari hasil survey responden, menggambarkan bagaimana 

pola konsumsi keluarga miskin di Kelurahan Babakan Sari dan Kelurahan Sukapura 

Kecamatan Kiaracondong. Gambaran pola konsumsi keluarga miskin dapat 

dimanfaatkan untuk menganalisis hal-hal berikut ini: 

1. Komponen pengeluaran apa saja yang mendominasi pengeluaran keluarga 

miskin di perkotaan. 

2. Apakah keluarga miskin di perkotaan sudah dapat memenuhi kebutuhan 

pokoknya terutama kebutuhan pokok pangan, pendidikan dan kesehatan.  

3. Masih adakah komponen pengeluaran ruamh tangga yang dapat dikurangi atau 

dihilangkan, sehingga dapat ditambahkan atau dialihkan kepada komponen 

pengeluaran rumah tangga lain yang lebih penting. 

4. Apakah pola konsumsi keluarga miskin di perkotaan sudah mulai 

memperhatikan pentingnya instrumen investasi sederhana sebagai langkah awal 

agar keluarga tersebut dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. 

5. Jenis-jenis subsidi apa saja yang berasal dari pemerintah yang diterima oleh 

keluarga miskin di perkotaan.  

6. Gambaran empiris pola kosumsi rumah tangga miskin di perkotaan menjadi 

dasar dalam penyusunan modul pengelolaan keuangan rumah tangga miskin di 

perkotaan. 

7. Melalui modul pengelolaan keuangan keluarga miskin diharapkan dapat 

memberikan ilmu dan tambahan pengetahuan tentang bagaimana mengelola 

keuangan keluarga secara lebih baik sehingga dapat menjaga ketahanan dan 

keberlanjutan keuangan keluarga.  
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Secara makro, hasil penelitian ini diharakan dapat memberikan kontribusi kepada 

program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Informasi, data dan hasil analisis 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penetapan kebijakan-kebijakan 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Modul pengelolaan keuangan keluarga 

dikontribusikan untuk dapat meningkatkan literasi keuangan keluarga khususnya untuk 

keluarga miskin di perkotaan. Pemahaman yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan 

keluarga merupakan langkah awal dalam proses investasi masa depan dan dapat 

menghindari terjadinya memutus kemiskinan antar generasi.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan studi kasus (case study) di lapangan.  Data primer diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner ditanyakan kepada responden dengan metode dept 

interview.  Setelah data diperoleh maka selanjutnya dianalisis menggunakan statistika 

deskriptif, SWOT, serta system thinking yang akan mendasari model pengelolaan 

keuangan keluarga yang akan dibangun. 

 

4.2. Desain Penelitian 

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam waktu dua tahun, yang setiap tahunnya 

memiliki kegiatan dan target capaian masing-masing. Hasil capaian pada tahun pertama 

mempunyai keterkaitan dengan kegiatan pada tahun kedua. Diagram desain penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Tahun Pertama. Aktivitas pada tahun pertama terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: 

(1) Studi Pendahuluan. 

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang menjadi 

domain penelitian. Gambaran permasalahan dapat diperoleh melalui studi literatur dan 

observasi atau survey lapangan. Studi literatur menggunakan sumber tertulis, seperti 

dokumen, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan maupun 

kumpulan jurnal ilmah nasional dan internasional yang relevan. Berbekal hasil kajian 

literatur tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan observasi lapangan. Observasi 

lapangan dilakukan dengan melakuan wawancara secara depth interview kepada para 

stakeholder terkait. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan proposisi mengenai 

identifikasi dan gambaran kondisi eksisting di lapangan, sehingga diperoleh informasi 

mengenai (1) pola pendapatan keluarga empiris, (2). faktor-faktor penentu pendapatan 
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keluarga, (3) pola konsumsi & pengeluaran keluarga empiris, dan (4). faktor-faktor 

penentu pengeluaran keluarga. 

 

(2)  Membangun model pengelolaan keuangan empiris 

Data dan informasi yang diperoleh pada studi pendahuluan, selanjutnya dianalisis dalam 

forum FGD. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis SWOT 

dan system thinking untuk menjadi bahan dalam membangun model pengelolaan 

keuangan empiris.  

Pendekatan system thinking dipergunakan dalam membuat koseptualisasi sistem dari 

model yang akan dibangun. Dalam system thinking, variabel fisik dan variabel 

keputusan yang ada dalam struktur model berhubungan satu dengan lain dan 

membentuk suatu lingkar tertutup (closed-loop atau feedback-loop). Hubungan unsur-

unsur pembentuk model merupakan hubungan sebab-akibat umpan balik dan bukan 

hubungan sebab-akibat linier atau searah (Senge,1990). Bagian terpenting dalam tahap 

awal pengembangan model ini adalah menentukan boundary system model, yaitu 

menentukan variabel-variabel mana yang menjadi variabel internal model dan variabel –

variabel mana yang tidak dimodelkan atau menjadi variabel eksternal. Setelah boundary 

system model ditentukan, langkah selajutnya adalah membuat feedback loop diantara 

variabel-variabel penelitian. 

 

(3)   Penulisan artikel ilmiah.  

Model pengelolaan keuangan keluarga secara empiris akan menjadi bahan utama dalam 

penulisan artikel ilmiah dengan topik bagaimana pengelolaan keuangan keluarga pada 

KPS dan KS-I. Artikel ilmiah ini ditargetkan akan dimuat pada jurnal nasional 

terkareditasi pada akhir tahun pertama penelitian ini. 

 

Tahun Kedua.Aktivitas pada tahun kedua terdiri dari lima kegiatan, yaitu:  

 

(1)   Studi pola konsumsi dan pengelolaan keuangan keluarga secara normatif 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk FGD untuk mendiskusikan beberapa rujukan 

standar perhitungan konsumsi pangan, pendidikan dan kesehatan minimum yang layak 

untuk KPS dan KS-I.  
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(2)   Membangun model pengelolaan keuangan keluarga normatif 

Berdasarkan perhitungan pola konsumsi pangan, pendidikan, dan kesehatan normatif 

untuk KPS dan KS-I, maka dilakukan pembangunan model pengelolaan keuangan 

KPSdan KS-I secara normatif. 

 

(3)   Membangun model pengelolaan keuangan keluarga ideal 

Model pengelolaan keuangan keluarga ideal merupakan gabungan dan komparasi antara 

model pengelolaan keuangan keluarga empiris dan model pengelolaan keuangan 

keluarga normatif. Model pengelolaan keuangan keluarga ideal ini merupakan model 

yang dapat digunakan untuk memenuhi  kebutuhan konsumsi pangan, pendidikan, dan 

kesehatan minimum yang layak bagi KPS dan KS-I dengan tetap mempertimbangkan 

kondisi keuangan dan pola konsumsi kelompok keluarga tersebut saat ini.  

 

(4)  Pengembangan dan perbaikan model 

Model pengelolaan keuangan keluarga ideal yang telah terbangun disosialisasikan 

dalam bentuk kegiatan FGD sekaligus untuk mendapatkan saran dalam rangka 

pengembangan dan perbaikan model sehingga menjadi lebih realistik dan dapat 

diimplementasikan pada kelompok keluarga sasaran. 

 

(5)  Simulasi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Penelitian 

Setelah model pengelolaan keuangan ideal yang telah diperbaiki selesai dibuat, maka 

tahap selanjutnya adalah tahap simulasi implementasi model pada keluarga sasaran dan 

sekaligus menjadi kegiatan monitoring dan evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan 

penelitian ini. 

 

(6)  Penulisan buku ajar dan modul kuliah 

Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan penelitian ini. Seluruh hasil 

dari penelitian ditulisan kembali dalam bentuk buku ajar dan modul kuliah untuk mata 

kuliah yang terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Buku ajar dan modul kuliah 

dapat ini menjadi referensi mahasiswa yang bersumber dari kajian empiris.  
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4.3. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: (1) 

keberadaan keluarga pada kelompok KPS dan KS-I, (2) lokasi penelitian merupakan 

daerah sub-urban, berbatasan dengan wilayah perkotaan, yang diprediksi dapat 

memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat setempat Berdasarkan 

dua pertimbangan tersebut, maka dipilih Kecamatan Kiaracondong sebagai lokasi 

penelitian.  
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BAB 5 

HASIL YANG DICAPAI 

 

 

 

Penelitian ini telah menghasilkan hasil analisis dan tiga output penting seperti telah 

direncanakan dalam proposal sebelumnya. Hasil analisis dan tiga output tersebut 

didasarkan pada hasil penelitian pola konsumsi rumah tangga miskin yang masuk dalam 

kategori Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) yang di 

Kelurahan Babakan Sari  dan Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota 

Bandung. Selain kegiatan survey lapangan, telah dilakukan juga Focus Group 

Discussion (FGD) Narasumber. FGDNarasumber ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, saran dan informasi yang penting terkait dengan 

bagaimana pengelolaan keuangan pada level rumah tangga, khususnya rumah tangga 

kurang mampu. Pada FGD Narasumber ini didatangkan narasumber yang kompeten 

dalam bidang pengelolaan keuangan keluarga. Narasumber ini adalah praktisi konsultan 

pengelolaan keuangan keluarga. Dengan ilmu pengetahuan, saran dan informasi yang 

diperoleh dari pelaksanaan FGD ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang 

lebih baik bagi peneliti dalam hal pengelolaan keuangan keluarga.  

 

Berikut adalah ringkasan hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini.  

 

(1) Analisis pola konsumsi rumah tangga miskin 

Analisis pola konsumsi rumah tangga miskin didasarkan kepada data empiris 

yang diperoleh dari hasil survey dan wawancara dengan responden penelitian. 

Responden penelitian adalah rumah tangga yang termasuk kategori miskin dan 

rawan miskin atau dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga 

Sejahtera I (KS-I) di Kelurahan Babakan Sari dan Kelurahan Sukapura 

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berjumlah 160 responden.  Survey dan 

wawancara dilakukan selama satu bulan dengan dua kali kunjungan kepada 

setiap respondennya. Hasil analisis pola konsumsi rumah tangga ini menjadi 
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bahan kajian dalam penulisan artikel ilmiah yang dikirim ke jurnal ilmiah 

internasional.  

 

(2) Artikel ilmiah yang telah dimuat pada jurnal ilmiah internasional 

Hasil analisis pola konsumsi rumah tangga pada bagian (1) kemudian ditulis 

kembali menjadi sebuah artikel ilmiah dengan judul “Exploration of 

Consumption Patterns to Form Financial Management Model for Poor 

Families in Bandung, Indonesia”. Artikel ilmiah ini kemudian dikirimkan 

kepada jurnal ilmiah internasional yaitu Review of Integrative Business and 

Economics (RIBER) dan telah terbit pada edisi Volume 6 Issue 4 tahun 2017. 

Artikel ilmiah ini juga diikutsertakan dalam international conference yaitu 

SIBR-Thammasat Conference on Interdisciplinary Business & Economics 

Research May 25-26, 2017, Bangkok. 

 

(3) Draft Model Pengelolaan Keuangan Keluarga Miskin 

Model pengelolaan keuangan keluarga miskin dibuat dalam bentuk modul 

pengelolaan keuangan keluarga miskin yang disusun secara sederhana sehingga 

dengan mudah dapat diaplikasikan oleh keluarga miskin khususunya oleh ibu-

ibu rumah tangga sebagai anggota keluarga yang berperan penting dalam 

mengelola keuangan keluarga.  Modul pengelolaan keuangan keluarga miskin 

disusun berdasatkan hasil analisis pola kosumsi keluarga miskin dan 

berdasarkan teori-teori serta pengalaman empiris dalam pengelolaan keuangan 

yang informasinya diperoleh dari hasil survey lapangan di lokasi penelitian, 

buku-buku sumber rujukan, dan informasi nara sumber ahli perencanaan 

keuangan yang diundang pada saat FGD nara sumber. Modul pengelolaan 

keuangan keluarga sampai tahap ini masih dalam proses penyelesaian akhir yang 

rencananya akan selesai dalam satu bulan ke depan dan akan dilakukan uji coba 

kepada rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian ini. Uji coba 

modul rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang.  
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(4) Draft Buku Pengelolaan Keuangan Keluarga Miskin 

Modul pengelolaan keuangan keluarga miskin dapat dikembangkan menjadi 

draft buku ajar Pengelolaan Keuangan Keluarga Miskin. Setelah draft buku ajar 

ini rampung diselesaikan, direncanakan akan terbit dan memperoleh ISBN pada 

tahun kedua penelitian ini. Buku ajar pengelolaan keuangan keluarga ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu buku rujukan dalam mata kuliah ekonomi sumber 

daya manusia yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.  

 

 

5.1. Survey Lapangan  

 

Kegiatan penelitian dimulai dengan kegiatan penelitian di lapangan. Penelitian di 

lapangan dilakukan dengan survey kepada respoden penelitian. Responden penelitian 

adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan 

Keluarga Sejahtera I (KS-I) di Kelurahan Babakan Sari dan Kelurahan Sukapura. Total 

jmlah responden yang disurvey di kedua kelurahan tersebut sebanyak 159 orang.   

 

Survey lapangan dilakukan selama satu bulan, dimlai tangga 06 Pebruari 2017 sampai 

dengan 06 Maret 2017. Teknis survey lapangan dilakukan dengan cara depth interview 

dengan responden. Wawancara dan kunjungan responden dilakukan sebanyak dua kali 

untuk masing-masing responden. Wawancara dilakukan oleh tim peneliti dibantu 

dengan tim surveyor yang berasal dari mahasiswa Program Studi Pembangunan 

Semester VII. Tim surveyor terdiri dari dua tim, masing-masing tim etrdiri dari dua 

orang surveyor. Untuk memudahkan teknis kunjungan responden, maka tim peneliti dan 

tim surveyor dibantu dengan tim Linmas masing-masing kelurahan. Bantuan tim 

Linmas ini dengan pertimbangan bahwa tim Linmas ini mengetahui dengan baik alamat 

rumah dari setiap responden yang akan disurvey, sehingga kegiatan survey dapat 

berjalan dengan lancer dan cepat.  

Berikut adalah foro-foto kegiatan survey lapangan, mulai dari kegiatan Training of 

Traninee (TOT) kepada tim surveyor. kemudian kunjungan ke pihak Kecamatan untuk 
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sosialisasi kegiatan penelitian dan permohonan ijin, sampai dengan kegiatan survey 

wawancara kepada responden.  
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28 
 

5.2. Focus Group Discussion (FGD) Narasumber 

 

FGD Narasumber dilakukan pada tanggal 11 Pebruari 2017, dengan narasumber 

Aryawan EkoPurianto Ir. MM. CFP. RFA direktur Fund & Fun Consultant. FGD ini 

mengundang juga beberapa dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pasundan. Materi yang diberikan oleh narasumber adalah tentang Financial Planning 

dan Bijak Mengatur Keuangan. Berikut beberapa foto-foto kegiatan FGD Narasumber. 

 

 

 

 

5.3. Analisis Pola Komsumsi Rumah Tangga Miskin 

5.3.1. Komponen dan Persentase Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga  

Secara umum, dalam penelitian ini pola konsumsi dibagi menjadi dua kelompok besar 

yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan non makanan. Selanjutnya, pengeluaran 

makanan dibagi menjadi komponen yang lebih spesifik, yaitu: (a) makanan rumahan, 

(b) makanan jadi, dan (c) rokok dan tembakau. Pengeluaran untuk barang konsumsi non 

makanan ditetapkan sebagai berikut: (a) fasilitas perumahan dan rumah tangga, (b) air 

dan energi, (c) kesehatan, (d) pendidikan, (e) transportasi, (f) pakaian, dan (g) barang 

dan jasa lainnya. 
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Hasil survei terhadap 159 responden anggota Kelompok Keluarga Sejahtera (P-PF) dan 

Keluarga Sejahtera I (PF-I) yang diwakili oleh rumah tangga yang menerima beras 

bersubsidi di Kecamatan Babakan Sari dan Sukapura menunjukkan bahwa rata-rata usia 

Responden adalah 49 tahun dan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang. 

Tingkat pendidikan rata-rata keluarga adalah SMP. Secara umum, mata pencaharian 

responden adalah pekerja tidak tetap, sementara yang lain wiraswasta tanpa bantuan. 

Rumah tangga yang disurvei adalah rumah tangga miskin dan rentan terhadap rumah 

tangga miskin yang memiliki karakteristik pola konsumsi berbeda daripada rumah 

tangga tidak miskin. Pola konsumsi rumah tangga yang buruk ini dapat dianalisis 

dengan menghitung berapa besar pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi konsumsi 

makanan dan non makanan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Secara umum, 

pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan di rumah tangga miskin lebih besar 

daripada pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk rumah tangga tidak miskin. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase pengeluaran konsumsi 

makanan sebesar 55,39% dan persentase pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 

44,61% (Tabel 1). Jika persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non 

makanan dihitung oleh kuintil pengeluaran konsumsi rumah tangga, nampaknya 

semakin tinggi kuintil pengeluaran konsumsi rumah tangga, semakin rendah persentase 

pengeluaran konsumsi pangan. 

Dari Tabel 5.1. dapat dilihat bahwa pada kuintil terendah, persentase tertinggi 

pengeluaran konsumsi makanan adalah 61,55%. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kelompok rumah tangga yang lebih miskin semakin tinggi persentase 

pengeluaran konsumsi untuk pangan. Sebaliknya, semakin sejahtera rumah tangga 

semakin tinggi pengeluaran konsumsi untuk makanan non. Pola konsumsi konsumsi 

rumah tangga terhadap tingkat pendapatan yang berbeda juga dinyatakan oleh Brewe 

(2006). 

Hasil perhitungan pengeluaran berdasarkan kuintil pengeluaran rumah tangga yang 

disurvei tidak berbeda jauh dengan hasil Susenas BPS pada bulan Maret 2016 yang 

menunjukkan bahwa, di tingkat nasional, pada kuintil pertama sampai kuintil keempat 

persentase per kapita per bulan Belanja makanan masih di atas 50% (BPS, 2016). Jika 

dikaitkan dengan teori pendukung, maka kondisi ini sesuai dengan hukum Engel yang 
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menjelaskan bahwa persentase pengeluaran konsumsi pangan akan menurun seiring 

dengan kenaikan pendapatan (dengan asumsi tingkat rasa tidak berubah). 

Tabel 5.1. Monthly Average Household Expenditure of Food and Non Food 

by Quintile Expenditure 

Expenditure 

Quintile 

Average % 
Expenditure of 
Food to Total 
Expenditure 

Average % 
Expenditure of 

Non Food to Total 
Expenditure 

Quintile 1 61.55 38.45 

Quintile 2 57.08 42.92 

Quintile 3 54.96 45.04 

Quintile 4 51.03 48.97 

Quintile 5 52.39 47.61 

Total 55.39 44.61 

 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pada kelompok rumah tangga miskin yang 

ditargetkan oleh program subsidi AS, persentase pengeluaran konsumsi makanan lebih 

besar daripada rumah tangga yang tidak disubsidi (Castner, Laura & Mabli, James, 

2010). Hasil penelitian di Nigeria dan India terhadap orang miskin menunjukkan 

kondisi yang sama bahwa persentase pengeluaran konsumsi makanan lebih tinggi 

dibandingkan dengan persentase pengeluaran konsumsi lainnya (Nnamdi, A. C., 

Sebastine, A.I., & Junior, E.O. 2015). Penelitian sebelumnya yang dilakukan di India 

juga menyimpulkan bahwa persentase pengeluaran untuk makanan lebih besar daripada 

untuk makanan non-makanan (Mor, Kiran & Setia, Savneet. 2014). 

Tabel 5.2. Monthly Average Household Expenditure By Type Expenditure  
Component of Household 

Expenditure 
Monthly Average Household 

Expenditure (Rp) 
% 

Food 1,096,773  55.39 

Home Cooked Food                         829,073  41.87 

Finished Food                         156,225  7.89 

Cigarettes                         111,475  5.63 

Non Food                         883,356  44.61 

Housing & Household 
Facilities  78,019  3.94 

Water & Energy                         226,925  11.46 

Health 16,239  0.82 

Education                         104,751  5.29 

Transportation 96,830  4.89 

Clothing, Footwear, & 
Headgear  52,278  2.64 
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Component of Household 
Expenditure 

Monthly Average Household 
Expenditure (Rp) 

% 

Durable Goods 70,099  3.54 

Other Goods 77,820  3.93 

Other Servives 64,555  3.26 

Saving & Investment 95,840  4.84 

Total Household 
Expenditure 1,980,128  100.00 

 

Pola konsumsi rumah tangga miskin juga berbeda dengan rumah tangga tidak miskin 

dalam hal pengeluaran konsumsi menurut jenisnya. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa di rumah tangga miskin, pengeluaran konsumsi untuk makanan 

rumahan di rumah lebih besar daripada pengeluaran konsumsi untuk makanan jadi yang 

dibeli dari luar rumah (Castner, Laura & Mabli, James. 2010). Konsumsi responden 

makanan yang disurvei juga menunjukkan pola yang sama dengan hasil penelitian. Dari 

Gambar 5.1. menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-

rata untuk makanan yang dimasak di rumah jauh lebih besar daripada rata-rata 

pengeluaran konsumsi bulanan untuk makanan yang dibeli di luar rumah. 

 

 
Gambar 5.1. Mean of Monthly Expenditure on Food By Type 

 

Dari rata-rata komposisi pengeluaran rumah tangga bulanan untuk makanan, masih ada 

48,43% rumah tangga yang beberapa anggota keluarganya merokok. Rata-rata 

pengeluaran rumah tangga bulanan untuk rokok keluarga adalah Rp 243.831 sedangkan 

rata-rata pengeluaran rumah tangga bulanan untuk membeli telur, susu dan sayuran 

hanya Rp 134.553. 

Jika dihitung rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga bulanan untuk rokok 

terhadap total pengeluaran rumah tangga untuk makanan, rata-rata persentase 
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pengeluaran rokok adalah 18,94%. Nilai ini jauh lebih besar dari rata-rata persentase 

pengeluaran rumah tangga untuk telur, susu dan sayuran yang hanya 10,92%. Dari pola 

konsumsi seperti ini, dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang anggota keluarganya 

masih merokok mengabaikan pemenuhan kebutuhan gizi keluarganya. Temuan ini 

sesuai dengan hasil Susenas (Survei Sosio Ekonomi Nasional) 2016 di Indonesia. Rata-

rata pengeluaran bulanan per kapita per bulan untuk rokok Indonesia (13,8%), yang 

sebanding dengan belanja sayuran (7,49%) ditambah telur dan susu (6,08%). 

Begitu kebutuhan makanan pokok terpenuhi maka kebutuhan lainnya, kebutuhan non 

makanan, berusaha untuk dipenuhi. Pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi 

kebutuhan non makanan dibagi menjadi sembilan kategori pengeluaran non makanan, 

yaitu pengeluaran untuk (1) sarana perumahan & rumah tangga, (2) air, gas, listrik, dan 

bahan bakar (3) kesehatan, (4) pendidikan, (5) Transportasi, (6) pakaian, alas kaki dan 

tutup kepala (7) barang tahan lama, (8) barang lainnya, dan (9) jasa lainnya. Pembagian 

pengeluaran rumah tangga untuk non pangan sesuai dengan pengelompokan rumah 

tangga pengeluaran untuk beberapa penelitian sebelumnya (Nnamdi, AC, Sebastine, AI, 

& Junior, EO 2015; Castner, Laura & Mabli, James. 2010). 

 
 

Gambar 5.2. Mean of Monthly Expenditure on Non Food by Type 

 

Bagaimana pola rumah tangga miskin dan rentan terhadap kebutuhan pangan non 

pangan dapat diilustrasikan pada Gambar 5.2. Dalam kelompok pengeluaran non 

makanan, tiga kelompok pengeluaran tertinggi rata-rata pengeluaran rumah tangga 

bulanan adalah pengeluaran air dan energi, maka untuk pendidikan, dan yang ketiga 

tertinggi adalah pengeluaran untuk transportasi. Jumlah pengeluaran untuk kelompok 

listrik, air, gas dan bahan bakar ini dipicu oleh tingginya inflasi barang. Berdasarkan 

data BPS, dari Januari hingga April 2017, inflasi untuk listrik, air, gas dan bahan bakar 

adalah yang tertinggi dan kedua adalah biaya transportasi. Inflasi merupakan salah satu 
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faktor dalam meningkatkan pengeluaran rumah tangga (Sugema, 2010). Rata-rata 

pengeluaran bulanan tertinggi untuk kelompok air, gas, listrik, dan bahan bakar adalah 

pengeluaran listrik. 

Rata-rata pengeluaran rumah tangga bulanan untuk air, gas, listrik dan bahan bakar 

disumbang oleh pengeluaran listrik sebesar 33,93%, gas 29,06%, air 20,35% dan bahan 

bakar 19,66%. Pengeluaran listrik mendominasi pengeluaran kelompok air dan energi 

ini dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga bulanan sebesar Rp 82.000. Biaya listrik 

yang cukup besar adalah karena banyaknya responden yang menyewa rumah dan 

menggunakan listrik dengan sistem token atau sistem prabayar. Listrik dengan sistem 

token ini menggunakan tarif listrik non subsidi, sehingga pengeluaran bulanan rumah 

tangga yang menggunakan listrik token cukup besar dibandingkan rumah tangga yang 

menggunakan listrik dengan sistem pascabayar yang masih bisa memanfaatkan listrik 

bersubsidi. 

Belanja rumah tangga untuk pendidikan masih merupakan yang terbesar kedua setelah 

pengeluaran untuk air dan energi. Jumlah pengeluaran untuk pendidikan dihasilkan oleh 

rumah tangga yang memiliki anak di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan 

tinggi. Tidak seperti pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama dimana 

mahasiswanya dikecualikan dari uang sekolah, siswa di SMA tetap harus membayarnya, 

kecuali anak yang mendapatkan fasilitas iuran gratis. Namun, dengan bantuan 

pemerintah untuk pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dalam bentuk Kartu 

Cerdas Indonesia (KIP) maka keluarga miskin dan rentan ini miskin masih dapat 

membiayai biaya pendidikan dengan menggunakan KIP. Jumlah dana KIP untuk siswa 

sekolah dasar adalah Rp 225.000 per semester, siswa SMP mendapatkan Rp 375.000,00 

per semester, dan siswa SMA mendapatkan Rp 500.000,00 per semester. Biaya 

transportasi juga merupakan komponen besar dari pengeluaran rumah tangga terutama 

bagi mereka yang tidak Memiliki kendaraan bermotor dan memiliki anak yang berada di 

bangku SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena jarak sekolah dari rumah mereka. 

Berbeda dengan rumah tangga yang anaknya masih di sekolah dasar, mereka umumnya 

bersekolah di lokasi yang dekat dengan rumah, sehingga bisa ditempuh dengan berjalan 

kaki. Pada tingkat pendidikan menengah dan atas yang lebih tinggi, rumah tangga harus 

banyak membelanjakan uang untuk transportasi dan pembinaan pribadi (Rao, 2014). 
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Komponen utama lain dari pengeluaran rumah tangga untuk barang non-makanan 

adalah pengeluaran untuk barang-barang lainnya, yang didominasi oleh pengeluaran 

untuk pembersihan tubuh, pakaian, kosmetik dan komunikasi. Selain itu, belanja untuk 

perumahan dan fasilitas perumahan juga cukup tinggi dan didominasi oleh pengeluaran 

untuk menyewa rumah. Dari total 159 responden, ada 27 responden yang masih 

menyewa rumah, dengan rata-rata biaya bulanan Rp 360.000. Pengeluaran untuk 

komponen perumahan bagi mereka yang memiliki rumah umumnya dilakukan untuk 

pemeliharaan rumah tahunan. 

Komponen pengeluaran untuk barang tahan lama didominasi oleh pembayaran 

kendaraan bermotor roda dua. Pembayaran mulai dari Rp 400.000 - Rp 800.000, - per 

bulan. Di sisi lain, belanja kesehatan adalah yang terendah. Hal ini karena sebagian 

besar responden adalah peserta Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) dengan memiliki 

Kartu Sehat Indonesia atau sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Sebagai peserta NHI, responden dapat mencari pengobatan dan memanfaatkan fasilitas 

kesehatan lainnya di rumah sakit umum atau swasta secara gratis. 

Selain dari total pengeluaran konsumsi untuk pangan dan non makanan, karakteristik 

rumah tangga miskin dan rentan terhadap kemiskinan juga dapat dilihat dari jumlah 

pengeluaran non-konsumsi, yaitu tabungan dan pengeluaran investasi yang menunda 

konsumsi atau konsumsi di masa depan. Secara umum, rumah tangga miskin dan rentan 

terhadap rumah tangga hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka baik untuk 

konsumsi makanan maupun non makanan. Hampir semua pendapatannya dihabiskan 

untuk makanan pokok dan bukan makanan. Bahkan jika ada sisa pendapatan, mereka 

biasanya menggunakannya untuk investasi dalam bentuk arisan dan tabungan, dan juga 

untuk melunasi hutang, dengan nilai rata-rata bulanan non-rumah tangga sebesar Rp 

97.000 .- (Gambar 5.3.). 

Secara umum untuk tabungan atau investasi rumah tangga miskin tidaklah mudah. 

Dalam tulisannya, Sugiyanto dkk (2012) menjelaskan bahwa dengan pendapatan rendah 

dan tidak pasti, ada dua alasan mengapa rumah tangga miskin menjadi sulit untuk 

diselamatkan atau diinvestasikan. Kebutuhan hidup pertama yang tinggi membuat 

rumah tangga miskin harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. tidak memiliki 

kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk tujuan 
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pencegahan. Alasan kedua, mereka tidak tahu cara menabung atau menginvestasikan 

yang baik, likuid dan efektif dalam meningkatkan kekayaannya. 

Rumah tangga miskin di pedesaan Tamil Nadu jarang mengakses lembaga keuangan 

formal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota Tamil Nadu. Kebanyakan dari 

mereka mengelola tabungan kecil dan akses kredit untuk tujuan mata pencaharian dari 

Lembaga Keuangan Mikro saja. Dengan kata lain, masyarakat miskin memiliki 

kehidupan finansial yang sangat kompleks dan menggunakan berbagai instrumen 

keuangan, baik formal maupun informal, terkait dengan bank atau tidak (Kumar, L., & 

Mukhopadhyay, J.P., 2013). 

 

Gambar 5.3. Mean of Monthly Expenditure for Consumption (Food & Non Food) 

and Expenditure for Non Consumption (Saving & Investment) 

 

5.3.2. Jenis dan Arus Penghasilan 

Dalam pola konsumsi dan analisis manajemen keuangan, pendapatan keluarga adalah 

jumlah dari semua pendapatan anggota rumah tangga yang berasal dari beberapa 

sumber, yaitu: (1) gaji, upah dan keuntungan bisnis yang diterima oleh semua anggota 

keluarga, (2) bantuan pemerintah, (3) arisan (pertemuan rutin) dan hutang. Total 

pendapatan rumah tangga dan komposisi pendapatan rumah tangga (menurut sumber 

pendapatan) ditunjukkan pada Tabel 5.3., Tabel 5.4., dan Gambar 5.4. di bawah ini. 

Pendapatan bulanan rumah tangga bervariasi, dengan nilai minimal Rp 800.000, nilai 

maksimal Rp 4.275.000, - dan rata-rata Rp 2.139.434. Total pendapatan rata-rata 

bulanan di kuintil terendah adalah Rp 1.258.607 dan pada kuintil tertinggi adalah Rp 

2.801.726. 
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Tabel 5.3. Monthly Average Total Household Income 

Income Quintile  
Average Total Household Income 

(Rupiah/Month) 

Quintile 1 1,258,607 

Quintile 2 1,732,487 

Quintile 3 2,123,323 

Quintile 4 2,494,271 

Quintile 5 2,801,726 

 

Tabel. 5.4. Average Percentage of Monthly Household Income by Sources 

No. Source of Household Income % 

1 Salary, Wages & Business Profit to Total Income 88.55 

2 Family and government subsidies 9.60 

3  Other Sources 1.85 

 

Tabel 5.3. menunjukkan sumber utama pendapatan rumah tangga adalah gaji, upah dan 

pendapatan usaha keluarga yang mencapai 88,55% dari total pendapatan. Penghasilan 

rumah tangga dari sumber utama ini diperoleh dari kepala keluarga dan anggota 

keluarga lainnya yang bekerja, yaitu istri dan anak yang bekerja. Sebagian besar 

responden memperoleh penghasilan berupa gaji yang diterima secara berkala setiap 

bulannya. Gaji diterima dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan di lingkungan 

sekitar, pembersih sekolah, pekerja pabrik atau pekerja di perusahaan swasta dan 

kegiatan bisnis pribadi lainnya. Selain menjadi pekerja tetap atau kehormatan di institusi 

pemerintah dan dalam berbagai kegiatan usaha perorangan, pendapatan rumah tangga 

responden juga berasal dari upah sebagai pekerja harian, yaitu binatu, penitipan anak, 

dan pekerja konstruksi. Sumber pendapatan rumah tangga lainnya berasal dari bisnis 

yang dilakukan oleh anggota keluarga responden, seperti keuntungan dari bisnis toko, 

menerima jasa jahit, bisnis ojeg, layanan pijat, penarik becak, dan bisnis keluarga 

lainnya. Penghasilan rumah tangga dari bisnis ini umumnya merupakan pendapatan 

harian atau mingguan dengan fluktuasi nilai setiap hari. 

Sumber pendapatan rumah tangga kedua berasal dari bantuan keluarga dan bantuan 

pemerintah yang mencapai 9,60% dari total pendapatan keluarga. Bantuan yang berasal 

dari keluarga umumnya berasal dari anak-anak yang bekerja. Bantuan dari pemerintah 

terdiri dari (a) beras bersubsidi untuk orang miskin, (b) bantuan anak-anak sekolah, dan 

(c) bantuan tunai lainnya. 
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Gambar 5.4. Mean of Monthly Household Income by Source 

 

Bantuan yang diterima dari keluarga umumnya diperoleh secara berkala setiap bulan 

dengan nilai yang relatif fix. Bantuan pemerintah di raskin (beras bersubsidi untuk 

orang miskin) diperoleh setiap bulan, meski terkadang distribusinya stagnan. Bantuan 

lain dari pemerintah adalah hibah pendidikan yang diberikan dua kali setahun atau per 

semester dan dapat dicairkan secara langsung oleh penerima manfaat, sementara 

bantuan pemerintah lainnya untuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) 

diberikan tiga kali dalam setahun. 

Berdasarkan periode penerimaan, arus pendapatan rumah tangga terdiri dari (a) 

pendapatan harian, (b) pendapatan mingguan, (c) pendapatan bulanan, (D) pendapatan 

triwulanan, dan (e) pendapatan tengah tahunan, dan (f) pendapatan tahunan. 

 

5.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi 

Umumnya, pola konsumsi yang digambarkan oleh pengeluaran rumah tangga miskin 

dan rentan terhadap kemiskinan menunjukkan pola yang seragam. Misalnya, bila dilihat 

dari komposisi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dan konsumsi non 

pangan, sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan. Pola konsumsi masyarakat miskin dan rentan terhadap miskin ini 

biasa dilakukan di hampir semua negara. Pola konsumsi ini tentu terbentuk dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki 

hubungan dekat dengan pola konsumsi terdiri dari faktor sosial, demografi dan 

ekonomi. Pengaruh masing-masing faktor terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin 
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dan rentan terhadap kemiskinan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi 

berikut. 

Tabel 5.5. Correlation Demographic Factors and Household Expenditure for Food 

 

Monthly 
expenditure 
for homed 

cooked 
food 

Monthly 
expenditure 
for finished 

food 

Total 
Monthly 

Expenditure 
for Food 

Total 
Monthly 

Expenditure 
for Non Food 

Total 
Monthly 

Expenditure 

Total Household 
members 

.361*** .192* .349*** .231** .348*** 

     

     *** significant at the level 0.01 level;  **Correlation is significant at the 0.05; *significant at the 0.1 level 

 

Tabel 5.5. dan tabel 5.6. menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga berkorelasi 

positif dan signifikan dengan pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan total 

pengeluaran pada tingkat 99%. Korelasi positif dan signifikan antara jumlah anggota 

keluarga dan pengeluaran rumah tangga juga ditemukan pada hasil penelitian 

sebelumnya (Ahmed, Redwan, et al., 2015; Nnamdi, AC, Sebastine, AI, & Junior, EO 

2015; Gbolahan, 2013; Sekhampu, 2013, Caglayan, 2012). 

Jumlah anggota rumah tangga juga berkorelasi positif dan signifikan dengan total 

pengeluaran rumah tangga untuk item non-makanan di tingkat 95%. Pada kelompok 

pengeluaran makanan non-makanan, jumlah anggota keluarga berkorelasi positif dan 

signifikan dengan pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala pada tingkat 

99%. Dalam penelitiannya Castner, Laura & Mabli, James (2010) menyebutkan bahwa 

semakin banyak anak, semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas 

kaki. Pengeluaran transportasi juga berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 95% 

dengan jumlah anggota rumah tangga. Jumlah anggota keluarga yang bekerja 

berkorelasi positif dan signifikan dengan pengeluaran barang tahan lama pada tingkat 

99%. Patrick (2015) menyatakan bahwa peningkatan jumlah anggota keluarga yang 

bekerja akan membuat perubahan yang signifikan dalam biaya konsumsi non makanan. 

Pengeluaran untuk barang tahan lama didominasi oleh pembayaran angsuran pada 

sepeda motor dua roda. Jumlah anggota keluarga usia produktif (15-64 tahun) memiliki 

tingkat hubungan positif dan signifikan dengan belanja pendidikan, yaitu 95%. Tingkat. 

Pentingnya hubungan ini adalah karena usia pendidikan di SMP, SMA, dan perguruan 

tinggi atau dalam rentang usia 12-20 tahun. 
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Tabel 5.6. Correlation Demographic Factors and Household Expenditure for Non Food  

Number of 
Household 
Members 

Total Monthly 
Expenditure 
for Housing 

and 
Household 
Facilities 

Total 
Monthly 

Expenditure 
for Water 

and Energy 

Total 
Monthly 

Expenditure 
for 

Education 

Total 
Monthly 

Expenditure 
for Transport 

Total Monthly 
Expenditure 
for Clothing, 
Footwear & 
Headgear 

Total 
Monthly 

Expenditure 
for Durable 

Goods 

Men -.145* -.028 .030 .121 .041 -.014 

Women .054 -.014 .093 .230** .031 -.059 

Total 
household 
members 

.061 .200 .095 .229** .290*** .093 

Working .047 .065 -.074 .009 .042 .138* 

Productive age -.033 -.071 .165** -.018 -.084 -.077 

    *** significant at the level 0.01 level;  **Correlation is significant at the 0.05; *significant at the 0.1 level 

 

Tabel 5.7. Correlation between Number of Household Family Members Who Still at 

School and Household Expenditure  

Number of 
Household 
Members  

Monthly 
expenditure 
for finished 

food 

Total 
monthly 

expenditure 
for 

education 

Total monthly 
expenditure 

for 
transportation 

Total 
monthly 

expenditure 
for clothing, 
footwear & 
headgear 

Total 
monthly 

expenditure 
for non food 

Total 
monthly 

expenditure 

In elementary 
school 

.138* .074 -.061 .111 .055 .056 

in junior high 
school 

.032 .105 .096 .181** -.045 -.031 

in senior high 
school 

.051 .463*** .420*** .219* .212** .180** 

in college -.066 .533*** .059 .063 .149* .123 

Total number of 
children who still 
at school 

.118 .458*** .236** .294*** .153* .139* 

   *** significant at the level 0.01 level;  **Correlation is significant at the 0.05; *significant at the 0.1 level 

 

Jumlah anak yang masih bersekolah tentu akan menghasilkan pengeluaran untuk 

pendidikan. Hubungan antara jumlah anak usia sekolah dan pengeluaran rumah tangga 

dapat dianalisis dengan analisis korelasi seperti terlihat pada tabel 5.7. Tabel 

menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga (anak-anak) yang masih bersekolah 

(termasuk perguruan tinggi) memiliki hubungan positif dan signifikan. dengan beberapa 

komponen pengeluaran rumah tangga, yaitu belanja pendidikan, transportasi, biaya 

pakaian, alas kaki dan tutup kepala. Hubungan positif dan signifikan antara jumlah anak 

sekolah dan belanja pendidikan sejalan dengan penelitian Oluwakemi (2015). 

Sementara itu, hubungan positif dan signifikan antara jumlah anak-anak sekolah dan 

pengeluaran transportasi juga ditemukan dalam penelitian Rao (2014). Jumlah anak-

anak sekolah juga berkorelasi positif dan signifikan dengan total pengeluaran rumah 

tangga untuk makanan non-makanan dan dengan total pengeluaran rumah tangga.  
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Jumlah anak yang masih bersekolah di tingkat sekolah dasar secara positif dan 

signifikan berkorelasi dengan jumlah pengeluaran untuk makanan jadi yang dibeli di 

luar rumah pada tingkat 90%, sementara jumlah anak yang terdaftar di tingkat sekolah 

menengah pertama memiliki hubungan positif dan signifikan. dengan pengeluaran 

rumah tangga untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala pada tingkat 95%. Berbeda 

dengan jumlah anggota keluarga yang masih berada di tingkat sekolah dasar dan 

sekolah dasar yang tidak terkait dengan belanja pendidikan, jumlah anggota keluarga 

yang masih belajar di tingkat SMP dan SMA berkorelasi positif dan signifikan pada 

tingkat 99% pengeluaran pendidikan. Ini sangat masuk akal, karena di tingkat SMA dan 

mahasiswi, keluarga masih harus membayar uang sekolah dengan nilai yang cukup 

besar. 

Tabel 5.8. Correlation between Number of Household Family Members  

and Household Income 

Household 
Members 

Total Monthly 
Income from 

Wages & Salary 

Total Monthly 
Subsidy from family 

and goverment 

Total Monthly 
Family Income 

Total household 
members 

.251*** .053 .276*** 

Number of 
household member 
in elementry school 

.067 -.135* .006 

Number of 
household member 

in junior high 
school 

-.012 -.147* -.077 

Number of 
household member 

in college 
.031 .167** .092 

   *** significant at the level 0.01 level;  **Correlation is significant at the 0.05; *significant at the 0.1 level 

 

Selain berkorelasi secara signifikan dengan pengeluaran rumah tangga, jumlah anggota 

keluarga juga berkorelasi dengan jumlah pendapatan yang berasal dari gaji, upah (tabel 

5.8.). Rumah tangga dengan anggota keluarga yang lebih banyak bekerja, tentunya 

memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh penghasilan lebih. Selain 

pendapatan yang berasal dari gaji, upah dan hasil bisnis, pendapatan rumah tangga juga 

mendapat tambahan pendapatan dari bantuan keluarga dan bantuan pemerintah. Jenis 

bantuan pemerintah yang paling banyak diterima oleh rumah tangga miskin dan rentan 

terhadap kemiskinan disubsidi beras untuk orang miskin dan pendidikan dana. 

Pendanaan pendidikan tentu diberikan kepada rumah tangga yang memiliki anak di 

sekolah, jadi tidak mengherankan jika hasil analisis korelasi pada Tabel 5.8 
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menunjukkan jumlah anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berkorelasi 

dengan tingkat 90% dengan jumlah bantuan. atau subsidi yang diterima oleh responden. 

 

Tabel 5.9. Correlation between  Household  Expenditure and Household Income 

 
Total Monthly Income 
from Wages & Salary 

Total Monthly Non 
Earned Income from 
family and goverment 

Total Monthly Other 
Receive from and 

other sources 

Monthly expenditure for 
homed cooked food  

.542*** .125 .004 

Monthly expenditure for 
finished food 

.448*** .127 .185** 

Total Monthly Expenditure 
for Food 

.583*** .143* .071 

Total Monthly Expenditure 
for Cigarettes 

.276*** .091 -.001 

Total Monthly Expenditure 
for Housing and Household 
Facilities 

.182** .000 -.013 

Total Monthly Expenditure 
for Water and Energy 

.352*** .167** -.004 

Total Monthly Expenditure 
for Family Health 

.150* .210*** .024 

Total Monthly Expenditure 
for Education 

.110 .163** -.053 

Total Monthly Expenditure 
for transportation 

.165** .091 -.009  

Total Monthly Expenditure 
for Clothing, Footwear & 
Headgear 

.426*** -.066 -.021 

Total Monthly Expenditure 
for Other Goods 

.247*** .051 -.033 

Total Monthly Expendiutre 
for Other Services 

.419*** .059 .194** 

Total Monthly Expenditure 
for Non Consumption 

.792*** .225*** .182** 

Total Monthly Expenditure 
for Non Food 

.672*** .207*** .199** 

Total Monthly Expenditure .99*** -.263*** .085*** 

        *** significant at the level 0.01 level;  **Correlation is significant at the 0.05; *significant at the 0.1 level 
 

Analisis korelasi terakhir menjelaskan hubungan antara komponen pendapatan dan 

pengeluaran rumah tangga (tabel 5.9). Secara umum, semua komponen pengeluaran 

rumah tangga secara positif dan signifikan terkait dengan pendapatan dari gaji, upah dan 

hasil bisnis, tidak termasuk pengeluaran pendidikan. Hubungan positif dan signifikan 

antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga ditemukan pada banyak penelitian 

lainnya (Brewe 2006; Hubacek, 2007, Geetha, 2011; Caglayan, 2012; Sekhampu, 2013; 

Patrick, 2015). Namun, belanja pendidikan secara signifikan berkorelasi dengan 

penerimaan bantuan keluarga dan pemerintah. Pendapatan rumah tangga lainnya secara 
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positif dan signifikan terkait dengan pengeluaran makanan jadi, pengeluaran untuk 

layanan lainnya, pengeluaran non-pangan dan non-konsumsi, dan total pengeluaran 

rumah tangga bulanan. 

 

5.3.4.  Pengelolaan Keuangan Keluarga 

Pada dasarnya pengelolaan keuangan pada rumah tangga miskin dan rawan miskin 

adalah bagaimana rumah tangga ini dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik 

saat ini dan di masa depan, baik dalam keadaan normal maupun jika terjadi goncangan-

goncangan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan atau membengkaknya 

pengeluaran konsumsi keluarga. Dengan kata lain pengelolaan keuangan rumah tangga 

miskin dan rawan miskin ini harus diarahkan supaya dapat mencapai kondisi kecukupan 

(self suficient) dan keberlanjutan keuangan  keluarga yang memadai. Kecukupan dan 

keberlanjutan keuangan rumah tangga miskin ini penting, karena selain mereka harus 

selalu mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasarnya secara memadai baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas, rumah tangga miskin juga harus memiliki tabungan atau 

bentuk investasi lainnya yang dapat dipergunakan pada saat kondisi keuangan keluarga 

mengalami guncangan.   

Bagaimana kondisi kecukupan dan keberlanjutan keuangan keluarga yang memadai 

dapat tercapai, diperlukan strategi yang dapat menyeleraskan antara pengeluaran dengan 

pendapatan. Pada sisi pengeluaran rumah tangga, prinsip dasar yang penting adalah 

bagaimana rumah tangga dapat memastikan bahwa tidak terjadi pemborosan pada 

pengeluaran rumah tangganya.  Untuk itu diperlukan pemahaman tentang beberapa hal 

terkait dengan inefisiensi pengeluaran rumah tangga, yaitu pemahaman tentang (a) 

kebutuhan dan keinginan, (b) kebutuhan pokok, kebutuhan penting,  kebutuhan masa 

depan, dan kebutuhan gaya hidup, (c) kebutuhan yang tidak dapat ditunda dengan 

kebutuhan yang dapat ditunda, (d) pengeluaran jangka pendek, menengah dengan 

pengeluaran jangka panjang, dan (e) jenis-jenis tabungan dan investasi.  

Pada sisi pendapatan, prinsip dasar yang perlu dipahami oleh rumah tangga miskin dan 

rawan miskin adalah bagaimana mereka dapat mengoptimalkan sumber-sumber 

pendapatannya. Beberapa hal yang perlu dipahami oleh rumah tangga miskin dan rawan 

miskin dari sisi pendapatan adalah pemahaman tentang (a) kekayaan dan kesejahteraan, 

(b) jenis-jenis aset keluarga, (c) sumber-sumber penghasilan, (d) penghasilan aktif dan 
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penghasilan pasif, (e) penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap, dan (f) peluang 

usaha untuk menambah penghasilan.  

Pada umumnya kepala keluarga rumah tangga miskin dan rawan miskin ini 

berpendidikan rendah, sehingga pemahaman mereka tentang aspek-aspek di atas masih 

terbatas. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan literasi pengelolaan keuangan keluarga. Untuk menunjang kegiatan 

peningkatan literasi ini diperlukan suatu model pengelolaan keuangan keluarga yang 

dapat dipahami dan mudah dipraktekkan oleh rumah tangga sasaran dalam kehidupan 

sehari-hari. Model pengelolaan keuangan rumah tangga miskin dan rawan miskin dapat 

dibentuk berdasarkan analisis data hasil penelitian dan proses diskusi serta wawancara 

mendalam yang melibatkan perwakilan rumah tangga sasaran sebagai sumber informasi 

yang tepat serta sumber-sumber referensi lainnya.   

 

5.4. Artikel Ilmiah Pada Jurnal Internasional 

Hasil analisis pola konsumsi rumah tangga miskin selanjutnya menjadi bahan kajian 

dalam penyusunan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional. 

Jurnal ilmiah internasional yang dituju sesuai dengan jurnal ilmiah yang direncanakan 

dalam proposal yaitu jurnal ilmiah Review of Integrative Business and Economics 

Research (RIBER).  

Proses penulisan serta pengiriman artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional RIBER 

sampai dengan artikel tersebut diterbitkan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

(1) Penulisan draft artikel ilmiah ditulis secara bersama-sama oleh tim penulis 

melalui beberapa kali diskusi baik secara langsung maupun diskusi melalui 

media Whats App. Bahan tulisan artikel ilmiah berasal dari data yang diperoleh 

hasil survey dan wawancara responden yang kemudian diolah dengan 

menggunakan metode   perhitungan statistik deskriptif dan analisis korelasi 

dengan menggunakan program SPSS.  

(2) Setelah melalui beberapa kali diskusi selama kurang lebih satu bulan akhirnya  

full article selesai dirampungkan  dan selajutnya mengirimkan artikel tersebut 

untuk dapat diikutsertakan dalam conference  ilmiah di Bangkok yaitu SIBR-

Thammasat Conference on Interdisciplinary Business & Economics 
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Research May 25-26, 2017, Bangkok. Bukti keiikutsertaan conference tersebut 

adalah buku proceeding dan sertifikat conference. 

(3) Setelah kegiatan conference selesai, artikel ilmiah dengan judul “Exploration of 

Consumption Patterns to Form Financial Management Model for Poor 

Families in Bandung, Indonesia” kami kirim kepada editor jurnal RIBER.  

(4) Pihak editor dan tim reviewer jurnal RIBER meminta beberapa revisi artikel 

yang kami kirim. Salah satu permintaan dewan redaksi adalah permintaan untuk 

dilakukannnya proofread terhadap artikel kami. Redaksi RIBER memberikan 

beberapa alternatif lembaga yang dapat kami pakai untuk proses proofread 

tersebut. Setelah melalui diskusi diantara tim peneliti, maka kami memutuskan 

untuk menggunakan jasa KGSupport untuk melakukan proofread artikel 

kami.  

(5) Setelah proses proofread selesai, artikel kami kirimkan kembali kepada redaksi 

RIBER. Pada tanggal 26 Juli 2017 kami mendapat kabar bahwa artikel kami 

dengan judul “Exploration of Consumption Patterns to Form Financial 

Management Model for Poor Families in Bandung, Indonesia” telah terbit 

pada jurnal RIBER Volume 6 issue 4 tahun 2017, halaman 486-505, dengan 

alamat website: (http://buscompress.com/journal-home.html) dan nomor ISSN: 

2304-1013 (Online); 2304-1269 (CDROM); 2414-6722 (Print).  

 

5.5. Draft Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga Miskin 

 

Salah satu output yang direncanakan dalam penelitian ini adalah Model Pengelolaan 

Keuangan Keluarga. Model pengelolaan keuangan keluarga ini disusun dalam bentuk 

modul yang diberi judul “Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga Pra Sejahtera.  

Modul pengelolaan keuangan keluarga pra sejahtera disusun dengan menggunakan 

bebebrapa sumber referensi, yaitu: 

(1) Data dan informasi hasil survey responden. 

(2) Hasil analisis pola konsumsi keluarga. 

(3) Data, informasi dan buku rujukan yang diperoleh dari narasumber praktisi dalam 

perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga. 
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(4) Artikel-artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional dan internasional yang 

mengkaji pola konsumsi rumah tangga miskin dan pengelolaan keuangan 

keluarga.  

Disamping sumber-sumber acuan yang dipakai sebagai dasar penyusunan konten modul 

pengelolaan keuangan keluarga, juga dipertimbangkan beberapa hal terkait dengan uji 

coba penerapan modul ini oleh rumah tangga sasaran yang rencananya akan 

dilaksanakan melalui kegiatan FGD Uji Coba Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga 

pada bulan Oktober mendatang.  Aspek-aspek terkait penerapan modul oleh keluarga 

ssasaran yang dipertimbangkan dalam penyusunan modul pengelolaan keuangan 

keluarga ini adalah: 

(1) Konten modul disusun dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah 

dimengerti oleh keluarga sasaran yang mayoritas berpendidikan rendah.  

(2) Konten modul berisi informasi terkait aspek-aspek pengelolaan keuangan rumah 

tangga dengan peristilahan yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

(3) Jika diperlukan terdapat ilustrasi sederhana dalam penghitungan arus kas 

keuangan keluarga. 

(4) Dengan pertimbangan bahwa melalui modul ini diharapkan dapat meningkatkan 

literasi keuangan pada keluarga miskin, maka diperlukan konten tentang konsep 

investasi sederhana yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin sebagai langkah 

awal mereka keluar dari lingkar kemiskinan antar generasi.  

 

Berdasarkan sumber-sumber acuan dan beberapa pertimbangan konten dan teknis 

penyusunan modul tersebut, maka modul pengelolaan keuangan keluarga disusun 

dengan outline sebagai berikut:  
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OUTLINE MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN   

KELUARGA MISKIN 

 

I. Pentingnya Perencanaan Keuangan Keluarga 

1.1. Perencanaan Keuangan Keluarga itu Penting 

1.2. Kondisi Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga  

 

II. Perencanaan Keuangan  

2.1. Apa Itu Perencanaan Keuangan 

2.2. Bagaimana Perencanaan Keuangan Dilakukan  

 

III. Kebutuhan dan Keinginan 

3.1. Konsep Kebutuhan 

3.2. Membedakan Kebutuhan dan Keinginan 

 

IV. Pengeluaran Keluarga 

4.1. Indentifikasi Jenis-Jenis Pengeluaran Keluarga 

4.2.Menghitung Pengeluaran Keluarga 

 

V. Pendapatan Keluarga 

5.1. Indentifikasi Jenis-Jenis dan Sumber Pendapatan Keluarga 

5.2. Menghitung Pendapatan Keluarga 

 

VI. Arus Kas Keuangan Keluarga 

6.1. Konsep Arus Kas Keluarga 

6.2. Menghitung Arus Kas Keluarga 

 

VII. Investasi Keluarga 

7.1. Pentingnya Investasi Bagi Masa Depan Keluarga 

7.2. Jenis-Jenis Investasi Keluarga 
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5.6. Draft Buku Pengelolaan Keuangan Keluarga  

 

Buku Pengelolaan Keuangan Keluarga dikembangkan dari modul pengelolaan 

keuangan. Berbeda dengan modul pengelolaan keuangan keluarga dengan muatan yang 

lebih ringkas contoh perhitungan yang sederhana, maka konten dalam buku pengelolaan 

keuangan lebih luas dengan penjelasana teoritis yang lebih banyak. Hal ini dimaksudkan 

agar buku ini dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin memperlajari 

tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga khususnya keluarga miskin secara 

lebih mendalam dan komprehensif.  

Dengan mengacu kepada sumber-sumber referensi dalam bentuk buku-buku teori serta 

jurnal-jurnal ilmiah terkait pengelolaan keuangan keluarga, maka buku pengelolaan 

keluarga yang sedang disusun memiliki outline pembaban sebagai berikut. 

 

OUTLINE BUKU  

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN  

KEUANGAN KELUARGA KURANG MAMPU 

 

I. Perencanaan Keuangan Keluarga 

1.1. Pentingnya Perencanaan Keuangan Keluarga  

1.2. Apa Itu Perencaraan Keuangan Keluarga 

1.3. Proses Perencanaan Keuangan Keluarga 

 

II. Kebutuhan dan Keinginan 

2.1.Konsep Kebutuhan 

2.2.Membedakan Kebutuhan dan Keinginan 

 

III. Pengeluaran dan Pendapatan Keluarga 

3.1.Jenis dan Komponen Pengeluaran Keluarga 

3.2.Jenis dan Sumber Pendapatan Keluarga  

3.3.Siklus Keuangan Keluarga  

 

IV. Pengelolaan Keuangan Keluarga 

4.1.Cash Flow Keuangan Keluarga  

4.2.Neraca Keuangan Keluarga 



48 
 

4.3.Cek Kondisi Keuangan Keluarga  

 

V. Investasi Keluarga  

5.1.Pentingnya Bagi Masa Depan Keluarga 

5.2.Jenis-Jenis Investasi Keluarga 

5.3.Konsep Time Value of Money 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 

6.1. Rencana Tahapan Berikutnya Dalam Tahun Pertama 

 

Jika mengacu kepada rencana luaran penelitian yang dihasilkan seperti yang 

disampaikan pada proposal penelitian dan mengacu kepada hasil yang telah dicapai 

yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka berikut ini adalah ringkasan bagaimana 

progress kegiatan penelitian ini sampai dengan bulan Agustus 2017.  

 

Tabel 6.1. Rencana dan Realisasi Luaran Penelitian  

No Jenis Luaran 
Rencana Realisasi 

TS TS+1 TS+2 

1 Publikasi ilmiah 
Internasional Submitted Reviewed 

 
Sudah 

diterbitkan 

Nasional Terakreditasi 
   

 

2 
Pemakalah dalam 
pertemuan 
Ilmiah 

Internasional Terdaftar Sudah 

Dilaksanakan  
Sudah 

Dilaksanakan 

Nasional 
   

 

    Paten 
   

 

    Paten sederhana 
   

 

    Hak Cipta 
  

Terdaftar  

    Merek dagang 
   

 

5 Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HKI)6) 

Rahasia dagang 
   

 

  Desain Produk Industri 
   

 

    Indikasi Geografis 
   

 

    
Perlindungan Varietas 

Tanaman    
 

    
Perlindungan Topografi 
Sirkuit Terpadu    

 

7 
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 

Sosial 
Draf Produk 

 
Output 

8 Buku Ajar (ISBN) 
 

Draf 
 

Draft 

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 2 3 
 

 

 

Dari Tabel tersebut di atas, maka Nampak bahwa masih terdapat output yang belum 

rampung yaitu model pengelolaan keuangan keluarga dan buku ajar pengelolaan 

keuangan keluarga. Oleh karena itu rencana tahapan selanjutnya dalam waktu kurang 

lebih 3 bulan ke depan adalah sebagai berikut: 
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6.2. Rencana Tahapan Berikutnya Dalam Tahun Kedua 

 

Pada tahun kedua dari penelitian ini akan melanjutkan penelitian sebelumnya. Penelitian 

tahun kedua diarahkan untk lebih detail menganalisis bagaimana dampak pemeberian 

berbagai subsidi dan bantuan pemerintah kepada keluarga kurang mampu ini terhadap 

pola konsumsi keluarga kurang mampu tersebut. Selain itu pada tahun kedua ini juga 

direncanakan untuk memulai kegiatan penerapan atau aplikasi model pengelolaan 

keuangan keluarga pada rumah tangga sasaran, yaitu rumah tangga kurang mampu di 

daerah penelitian yang sudah dilakukan pada tahun pertama, yaitu di Kecamatan 

Kiaracondong Kota Bandung.  Tujuan penelitian pada tahun kedua adalah: 

1. Penerapan Model Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Memenuhi 

Kebutuhan Pokok Pangan, Pendidikan dan Kesehatan  

2. Analisisi pengaruh pemberian subsidi pada pola konsumsi rumah tangga 

dalam kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

 

Adapun rencana tahapan penelitian pada tahun kedua dijelaskan pada bagan berikut ini.  

T
a

h
u

n
 P

e
rt

a
m

a

Tujuan Penelitian: 

1. Mendapatkan bukti empiris 

pola konsumsi keluarga dan 

pengelolaan keuangan 

keluarga oleh ibu rumah 

tangga KPS dan KS-I.

2. Membangun model 

pengelolaan keuangan 

keluarga yang efektif dalam  

memenuhi kebutuhan 

pangan, pendidikan, dan 

kesehatan secara layak dan 

memadai.

Studi 

Pendahuluan

Kajian 

Literatur

Persiapan 

Survey

Hasil Kajian Penelitian 

Sebelumnya & 

Survey Awal:

1. Pola pendapatan 

keluarga

2. Faktor-faktor penentu 

pendapatan keluarga

3. Pola konsumsi & 

pengeluaran keluarga

4. Faktor-faktor penentu 

pengeluaran keluarga

Model Empiris 

Pendapatan dan 

Pengeluaran 

Konsumsi 

Keluarga KPS & 

KS-I

Artikel 

Ilmiah

T
a

h
u

n
 K

e
d

u
a

Model Empiris 

Pendapatan dan 

Pengeluaran 

Konsumsi Keluarga 

KPS & KS-I 

(Hasil Tahun Pertama)

Model Normatif 

Pendapatan dan 

Pengeluaran 

Konsumsi Keluarga 

KPS & KS-I

Studi 

Dampak Subsidi 

terhadap Pola Konsumsi 

Dan Pengelolaan 

Keuangan Keluarga 

KPS & KS-I

Secara Normatif

Model Pengelolaan 

Keuangan 

Keluarga Aplikatif

 Survey 

Awal

Penetapan 

Instrumen 

Penelitian

Penerapan 

Model 

Pengelolaan 

Keuangan 

Keluarga 

Tahap I

Perbaikan &  

Pengembangan 

Model

Buku 

Pengelolaan 

Keuangan 

Keluarga

Artikel 

Ilmiah 

Penulisan 

Artikel Ilmiah

Terbentuknya MOU 

dengan Pihak 

Kecamatan untuk 

Penerapan Model 

Pengelolaan Keuangan 

pada Keluarga Sasaran

Penerapan 

Model 

Pengelolaan 

Keuangan 

Keluarga 

Tahap II

 

Gambar 6.1. Rencana Tahapan Kegiatan Penelitian Tahun Kedua 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Dari 159 rumah tangga kategori miskin dan rawan miskin yang disurvei di Kelurahan 

Babakan Sari dan Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaraconcong Kota Bandung 

menunjukkan pola konsumsi yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingat pendapatan rumah tangga maka komposisi pengeluaran konsumsi untuk 

makanan semakin rendah sementara pengeluaran konsumsi untuk non makanan semakin 

besar. Pada komponen pengeluaran makanan, sebagian besar dibelanjakan untuk 

kebutuhan makanan yang dimasak di rumah, hanya sebagian kecil saja untuk membeli 

makanan jadi di luar rumah. Dari rumah tangga yang disurvei masih terdapat rumah 

tangga yang mengkonsumsi rokok dengan alokasi pengeluaran yang lebih besar dari 

alokasi pengeluaran untuk konsumsi telur, susu, dan sayuran. Melihat kondisi ini maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam komponen pengeluaran konsumsi masih terdapat 

komponen pengeluaran yang bisa dikurangi, sehingga dapat dilalokasikan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi lainnya yang lebih penting.  

 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin dan rawan miskin untuk non makanan 

didominasi oleh pengeluaran untuk listrik, gas, air, bbm, pengeluaran pendidikan dan 

pengeluaran transportasi. Pengeluaran listrik, gas, air dan bbm serta pengeluaran 

transportasi secara siginifikan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya jumlah anggota 

rumah tangga. Jumlah anak yang masih sekolah menjadi penentu dalam besar kecilnya 

pengeluaran pendidikan dan juga menjadi faktor pemicu yang  menyebabkan semakin 

besarnya pengeluaran transportasi. Dengan adanya program bantuan kesehatan dari 

pemerintah melalui fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS) rumah tangga miskin dan 

rawan miskin sangat terbantu, sehingga mereka tidak lagi mengeluaran uang untuk 

membiayai pengeluaran kesehatannya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada 

rumah tangga yang disurvei, pengeluaran kesehatan merupakan komponen yang paling 

kecil dibandingkan komponen pengeluaran non makanan lainnya.     

 



52 
 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan fungsi dari pendapatannya. Secara 

signifikan terbukti bahwa pendapatan rumah tangga berkorelasi positif dengan 

pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar pendapatan rumah tagga berasal dari 

penghasilan dalam bentuk gaji, upah dan keuntungan usaha rumah tangga yang pada 

umumnya bersifat tidak tetap. Keluarga miskin dan rawan miskin ini juga memperoleh 

tambahan pendapatan yang berasal dari bantuan keluarga dan bantuan pemerintah dalam 

bentuk tunai yang diberikan dalam program BLSM dan bantuan biaya pendidikan 

(KIP).  

Secara umum kondisi rumah tangga miskin identik dengan keterbatasan kemampuan 

mereka dalam menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung atau berinvestasi. 

Sebagian besar dari pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi makanan dan non makanan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masih 

memiliki kelebihan pendapatan untuk tujuan non konsumsi yaitu untuk tabungan dan 

investasi untuk keperluan di masa yang akan datang. Untuk rumah tangga miskin dan 

rawan miskin tabungan dan invetasi masa depan merupakan satu komponen 

pengeluaran non konsumsi yang sangat penting untuk menjaga kecukupan dan 

keberlajutan keuangan mereka di masa masa-masa sulit. Oleh karena itu menjadi sangat 

penting untuk membuat suatu model pengelolaan keuangan rumah tangga yang dapat 

dipahami dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.  
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