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Abstract
Nelayan Indah village is a coastal area with the majority of fishermen in Medan Labuhan.
The poverty of fishermen occurs because the limit of financial capital and fishing
equipment is still classified as traditional which affects income to be low and uncertain.
Low income is followed by a hedonic house hold consumption pattern, and the
awareness of education in the fishing community is still relatively low so that it has an
impact on their skills in work. The number of family members who are dependents of
the head of the family affects house hold expenses. The purpose of this study is to
determine the effect of income, education, number of family members on the
consumption patterns of Muslim fishermen's households in Nelayan Indah Village,
Medan Labuhan District. The research method used is quantitative-associative research
with purposive sampling method and the use of the Slovin formula with a population of
853 fishing households, so 90 samples of respondents were obtained in this study. T
test (partial) each variable income, education, number of family members have a
significant effect on the consumption pattern of Muslim fishermen's household. Based
on the F (simultaneous) test, it shows that income, education, number of family
members have a simultaneous effect on the consumption pattern of Muslim fishermen's
households. Based on the results of the coefficient of determination, the effect of
income, education, number of family members on consumption patterns is 0.615 or
61.5%, the remaining 38.5% is influenced by other variables outside of this study.
Keywords: income, education, number of family members on the consumption
patterns.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki laut terluas
70% dibanding dengan daratan,
diantaranya
memiliki
perairan
pedalaman sebesar 2,7 juta km, dan
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI)
3,1km2 yang menambah luasnya lautan
Indonesia sebesar 5,8 juta km2 dengan
luas daratan sekitar 2,01 juta km.
Indonesia sebagai wilayah yang
homogen memiliki potensi kelautan
perikanan yang dimanfaatkan oleh

masyarakat yang bermukim dikawasan
pesisir sehingga dalam memenuhi
kebutuhan sebagian besar bergantung
pada produksi perikanan yang mereka
tangkap. Hal ini tercantum pula dalam
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
tentang perikanan.
Kelurahan Nelayan Indah, Medan
Labuhan merupakan daerah pesisir
mayoritas nelayan. Sebagai wilayah
yang homogen, kemiskinan nelayan
kerap
sekali
masih
menjadi
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permasalahan khusus yang harus di
selesaikan. Kemiskinan nelayan terjadi
akibat terbatasnya sumber modal dan
alat penangkapan yang digunakan
masih tergolong sederhana serta tidak
terjaminnya pendapatan setiap harinya.
Konsumsi terbagi menjadi dua yakni:
konsumsi pangan dan non pangan
(perumahan, pendidikan, kesehatan dan
lain-lain).
Pola konsumsi sebagai indikator
kesejahteraan dalam rumah tangga
khususnya rumah tangga nelayan.
Kesejahteraan dikatakan membaik jika
pengeluaran makanan turun dan
pengeluaran akan non makanan makin
meningkat.
Pendapatan
nelayan
umumnya
ditetapkan dengan cara pembagian
hasil sehingga sistem upah seperti
pekerjaan lainnya masih sedikit ditemui.
Sistem pembagian hasil ini, pendapatan
yang diterima telah dikurangi biaya
eksploitasi yang dikeluarkan saat
aktivitas nelayan berlangsung di tambah
biaya penjualan hasil penangkapan.
Pendapatan nelayan fluktuatif sangat
mempengaruhi statistik pengeluaran
rumah tangga nelayan. Hal ini terdapat
dua siklus peralihan musim yakni musim
angin timur dan musim angin barat.
Pendapatan
tidak
menentu
ini
terkadang nelayan berpendapatan
tinggi dan berpendapatan rendah.
Pendapatan tersebut secara tidak
langsung
menentukan
bagaimana
kualitas kehidupan mereka sehingga
besar
kecilnya
pendapatan
mempengaruhi pola konsumsi rumah
tangga nelayan.
Pendidikan merupakan suatu aktivitas
dilakukan di sekolah secara logis sesuai
standar nasional untuk mencapai
kehidupan yang layak. Pendidikan

memiliki dampak besar bagi sosial
ekonomi penduduk. Jenjang pendidikan
yang dimiliki seseorang
sebagai
kemudahan seseorang dalam menerima
segala informasi dan perkembangan
disekitarnya. Jenjang
pendidikan
nelayan cenderung masih dikatakan
relatif rendah yang disebabkan karena
pola fikir yang masih sederhana serta
menyebabkan nelayan terbatas akan
keterampilan dalam dunia pekerjaan.
Nelayan dikenal dengan pola konsumsi
mereka yang hedonis atau boros.
Sebab-sebab kemiskinan mereka tidak
hanya minimnya modal saat hendak
melaut dan terbatasnya alat tangkap.
Namun diakibatkan oleh pola konsumsi
mereka yang tidak beraturan. Dalam
penerimaan pendapatan bagi nelayan
setiap hari nya mereka gunakan untuk
memenuhi kebutuhan keluarganya.
Pendapatan yang tidak menentu ini
diikuti
ketidakseimbangan
antara
pendapatan dan pola konsumsi rumah
tangga. Pengeluaran juga diikuti besar
kecil nya jumlah anggota keluarga yang
ditanggung, artinya semakin banyak
jumlah
anggota
keluarga
yang
ditanggung maka semakin besar pula
kebutuhan yang harus dipenuhi.
Menurut Refky Fielananda dan Nur
Sahara dalam penelitiannya yakni
masyarakat
nelayan
yang
berpenghasilan tinggi serta potensi
perikanan cukup besar relatif bergaya
hedonis terlihat dari ukuran normal
memenuhi
kebutuhan
sehari-hari.
Nelayan yang berpenghasilan rendah
mengakibatkan berada di kelas sosial
kebawah akan tetapi kebutuhan seharihari terpenuhi (Refky dan Nur: 2018:
90).
Dengan demikian adapun tujuan dari
penelitian ini ialah untuk mengetahui
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seberapa besar pengaruh variabel
pendapatan,
pendidikan,
jumlah
anggota keluarga terhadap pola
konsumsi rumah tangga nelayan muslim
di Keluarahan Nelayan Indah.
KAJIAN LITERATUR
1. Nelayan
Nelayan merupakan mata pencaharian
yang bergantung pada hasil laut dan
budi daya perikanan yang biasanya
bermukim di daerah pesisir yang tidak
jauh dari aktivitas pekerjaannya sebagai
nelayan. Terdapat jenis-jenis nelayan
berdasarkan
alat
tangkap
yang
digunakan seperti:
a. Nelayan Juragan;
b. Nelayan Tradisonal;
c. Nelayan Kecil;
d. Nelayan Angkut.
Adapun menjadi penyebab kemiskinan
nelayan terkait pada sumber daya
manusia yakni faktor eksternal dan
faktor internal. Kaitannya dengan faktor
internal seperti tinggi nya angka
kelahiran, karakteristik masyarakat yang
cepat puas dan dalam mengambil
keputusan kurang berani. Faktor
eksternal terjadi karena adanya juragan
pemilik perahu yang mendominasi
produksi perikanan dan kesediaan
modal yang dimiliki juragan sedangkan
nelayan biasa cenderung mengalami
keterbatasan modal karena pola pikir
yang masih sederhana serta keadaan
pasar yang bersifat monopoli.
2. Pola Konsumsi
Konsumsi berasal dari bahasa Belanda
yang artinya consumptie merupakan
sesuatu aktivitas yang bertujuan
mengurangi ataupun menghabiskan
kegunaan sesuatu barang, benda
ataupun jasa dalam rangka memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Dalam ekonomi
konvensional
perilaku
konsumsi

terdapat
nilai-nilai
dasar,
yakni
rasionalisme serta utilitarianisme. Dari
nilai dasar tersebut yang memicu suatu
sikap konsumsi yang hedonistik
materialistik dan boros (wastefull),
(Azhari A. Tarigan, 2016: 194-195).
Konsumsi adalah suatu kebutuhan akan
barang dan jasa sebagai pemenuhan
kebutuhan
sehari-hari
untuk
keberlangsungan hidup seseorang yakni
makanan, minuman pakaian, dan lainlain. Kecenderungan masyarakat dalam
melakukan konsumsi diakibatkan oleh
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
konsumsi antara lain:
a. Pendapatan;
b. Tingkat Harga;
c. Ketersediaan Barang dan Jasa;
d. Bunga/rest; dan
e. Perkiraan Masa yang akan datang.
Terdapat indikator- indikator dalam
pola konsumsi yakni: 1) konsumsi
makanan dan 2) konsumsi bukan
makanan (Novia Ratna Yanti: 2020: 2829). Dalam konsumsi masyarakat tidak
dibenarkan mengkonsumsi segala jenis
barang dengan sebanyaknya tetapi disisi
lain harus memperhatikan kualitas dan
kemurnian karena didalamnya terdapat
hak orang. Dalam persepektif Islam,
diantara benda ekonomi satu dan
lainnya di pilih untuk di konsumsi bukan
dimanfaatkan sebagai substitusi yang
sempurna (Isnaini Harahap: 2019: 157).
Maka dari itu seorang muslim dalam
melakukan
konsumsi
mempertimbangkan
kemaslahatan
daripada utilitas (nilai guna) atas suatu
barang. Maslahah memiliki asal kata
salaha yang artinya baik. Secara umum
maslahah memiliki suatu makna yang
mempunyai manfaat bagi umat, seperti
menghasilkan
keuntungan
dan
menghindar
dari
kemudharatan/
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kerusakan.
Yusuf
Al-Qadhrawi
berpendapat jika berbelanja dilarang
melampaui batas yang dibutuhkan.
Begitupun bagi yang terlalu berhemat
bukan berarti tidak mampu melainkan
bakhil. Kemudian Yusuf Al-Qadhrawi
mengatakan
berkonsumsi
dengan
sederhana agar tidak hidup dalam
kemewahan, dalam arti tidak perlu
membelanjakan barang apabila tidak
perlu dan tidak terlalu kikir dalam
memanfaatkan harta yang dimiliki
(Yusuf Al-Qadhrawi, 1997: 15).
Berdasarkan hal tersebut tercantum
dalam surah al- A’raf (Qs. 7:31) yang
berbunyi:
ُ ُ
ْ
َ
ََ
َ
خذوا ز ت ْم ِعند ﱢل َم ْس ِج ٍد َو لوا َوٱ َ ُ وا َي ٰ َب ِ ٓ َءاد َم
َ ب ٱل ُم ْ ف
َو َ ُ ْ ُف ٓوا ۚ إ ﱠن ُهۥ َ ُ ح ﱡ
ِ
ِ
ِ
Artinya : “Wahai anak cucu Adam!
Pakailah pakaianmu yang bagus pada
setiap (memasuki) masjid, makan dan
minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sungguh Allah tidak menyukai orang
yang berlebihan.
3. Pendapatan
Pendapatan yakni sesuatu yang
diterima oleh seseorang atau kelompok
masyarakat pada suatu periode tertentu
yang dapat dipergunakan pada sampai
tingkat maksimum.
Indikator dari
pendapatan yakni: 1) Pendapatan dari
pekerjaan pokok; 2) Pendapatan dari
pekerjaan sampingan; 3)Pendapatan
dari anggota keluarga lain (Novia: 2020:
28). Pendapatan dapat dihasilkan oleh
kepala rumah tangga serta anggota
keluarga didalamnya. Pendapatan yang
diterima oleh suatu rumah tangga dapat
di pergunakan untuk mengalokasi yang
sifatnya materiil seperti kebutuhan
konsumsi,
kesehatan,
pendidikan,
jasmani bahkan yang sifatnya untuk
jaga-jaga (ditabung).

Pendapatan yang dihasilkan nelayan
tidak hanya dari hasil penangkapan
ikan, namun dari upah yang dihasilkan
dari pekerjaan sampingan yang
dilakukan saat mereka memiliki waktu
luang.
Kesediaan
sumber
daya
perikanan dapat dimanfaatkan untuk
meningkatan kemakmuran nelayan,
namun kasus yang terjadi sebagian
besar
nelayan
belum
mampu
meningkatkan
penangkapan
ikan
sehingga yang terjadi pendapatan yang
di dapat tetap atau tidak mengalami
peningkatan.
Menurut Muhammad Abdul Mannan
mengatakan upah mengacu pada
penghasilan tenaga kerja, upah dapat
dipandang dari dua segi yaitu moneter
dan non moneter. Allah Swt
menganjurkan kepada maanusia agar
memperoleh pendapatan sesuai syariat
islam dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari, seperti tercantum dalam
Alquran Surah An-Nahl (Qs. 16:114)
yang berbunyi:
ً َ
َ
ََ ُ
ْ َ
َ
ا ِ ِن ْﻌ َمﺖ َواشك ُروا ط ﱢي ﺎ َح ا َرزق ُم ِم ﱠمﺎ ف لوا
ْ ُْْ ُ َُُْ َ ﱠ
تﻌ دون ِإ ﺎه كنتم ِإن
Artinya : Maka makanlah yang halal lagi
baik dari rezeki yang telah diberikan
oleh Allah kepadamu dan syukurilah
nikmat Allah, jika kamu hanya
menyembah kepada-Nya.
4. Pendidikan
Pendidikan
merupakan
aktivitas
seseorang lakukan yang berhubungan
dengan sistem organisasi sesuai dengan
standar nasional yang mencakup
dengan pengajaran, pelatihan dan
penelitian. Pendidikan tidak hanya
memperoleh ilmu pengetahuan, namun
dapat meningkatkan terampil dalam
pekerjaan yang dapat mempengaruhi
peningkatan dalam pendapatan.
Dengan demikian seseorang yang
berpendidikan tinggi cenderung akan
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menurunkan konsumsi pangan dan
meningkatkan konsumsi non pangan.
Begitupun
seseorang
yang
berpendapatan rendah sebagian besar
pemenuhan akan kebutuhan konsumsi
cenderung relatif rendah terpenuhi.
Selain itu, terdapat indikator dari
pendidikan yakni 1) Pendidikan formal,
informal dan nonformal; 2) Wajib 12
tahun belajar. 3) Kepekaan masyarakat
mengenai pendidikan.
5. Jumlah Anggota Keluarga
Menurut Undang-Undang Nomor 10
tahun 1992 mengenai perkembangan
kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera. Keluarga merupakan
bagian kecil dari ikatan pernikahan yang
sah secara hukum dan agama yang
tinggal di dalam satu rumah, yang
terdiri suami, istri, dan anak; ayah dan
anak; ibu dan anak.
Indikator dari jumlah anggota keluarga
ialah 1) Jumlah anak; 2) Jumlah
Konsumsi; 3) Tingkat pendapatan; 4)
Keluarga non inti (Nadya Syahfitri: 2019:
47).
Rumah tangga muslim yang berfondasi
pada islam dan hukum-hukum berlaku
bermanfaat sebagai fondasi yang
dibangun. Selain itu dalam rumah
tangga muslim berlandaskan keimanan,
perilaku, dan akhlak yang baik. Hal ini
dapat mempengaruhi sistem ekonomi
dalam rumah tangga muslim.
Berikut firman Allah Swt dalam Alquran
Surah At-Tahrim (Qs. 66:6) yang
berbunyi:
َ َ ُ ُ
ُْ
ُ ٓ ُ
ْ
َ ْ َ ٰٓ ﱡ
ﱠوق ْودها نارا َواه ِل ْ ْم انف َس ْم ق ْوا ا َمن ْوا ال ِذين ايها
َ
ٌ
ﱠ
ُ ﱠ ش َد ٌاد غ ظ َملىكة َعل ْي َهﺎ َوالح َج َﺎر ُة الن
اس
ِْ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُيؤ َم ُر ْون َمﺎ َو َ ف َﻌل ْون ا َم َره ْم َمﺎ ا َ َ ْﻌ ُص ْون
Artinya: “Wahai orang-orang yang
beriman! Peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan

bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, dan keras, yang tidak durhaka
kepada Allah terhadap apa yang Dia
perintahkan kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan
(Quran Asy-Syifa:2018:280).
Pengembangan Hipotesis
Hipotesis
sebagai
jawaban
dan
kesimpulan sementara atas masalah
yang terjadi, namun bukan suatu
jawaban akhir. Jawaban sementara
tersebut harus dipergunakan data-data
dan fakta yang terjadi di lokasi
penelitian. Rumus hipotesis penelitian
ini menggunakan hipotesis asosiatif.
Hipotesis asosiatif adalah untuk
mengetahui hipotesis tingkat hubungan
masing-masing variabel bebas (x) dan
terikat (y) (Misbahuddin dan Hasan, et.
al, 2013: 36). Terdapat rumusan
hipotesis pada penelitian ini antara lain:
1) Pengaruh Pendapatan terhadap Pola
Konsumsi Rumah Tangga Nelayan
Muslim.
2) Pengaruh Pendidikan terhadap Pola
Konsumsi Rumah Tangga Nelayan
Muslim.
3) Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga
terhadap Pola Konsumsi Rumah
Tangga Nelayan Muslim.
4) Diduga Pendapatan, Pendidikan,
Jumlah Anggota Keluarga terhadap
Pola Konsumsi Rumah Tangga
Nelayan Muslim Di Kelurahan
Nelayan Indah.
METODE PENELITIAN
Defenisi operasional dalam penelitian
ini, yakni:
1) Variabel (X1) Pendapatan adalah
Sesuatu yang
diterima (uang)
sebagai sumber penghasilan dalam
bentuk
nominal
uang
yang
didapatkan
seseorang
untuk
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keberlangsungan hidup
dan
penghidupan seseorang.
2) Variabel (X2) Pendidikan adalah
Jenjang pendidikan terakhir yang
pernah di tempuh kepala keluaraga
dan anggota keluarga.
3) Variabel (X3) Jumlah Anggota
Keluarga adalah Banyaknya anggota
keluarga yang masih ditanggung
kepala keluarga diukur per orang
yang tinggal dalam satu atap rumah.
4) Variabel (Y) Pola Konsumsi adalah
Bentuk pembelanjaan (pengeluaran)
yang dilakukan keluarga nelayan
untuk
memenuhi
kebutuhan
sandang, pangan dan papan.
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian
kuantitatif-asosiatif.
Penelitian
kuantitatif
merupakan
penelitian yang mengutamakan aspek
pengukuran statistika secara objective
dengan melihat peristiwa di lapangan
(Nur Ahmadi Bi Rahmani: 2016: 7).
Populasi dalam penelitian berjumlah
853 rumah tangga nelayan muslim
dengan
ditetapkan
sampel
menggunakan
metode
purposive
sample sebanyak 90 rumah tangga
nelayan muslim Dengan rumus slovin
dan dimasukkan unsur kelonggaran
untuk menoleransi karena kesalahan
pengambilan
sampel
atas
ketidaktelitian.

n=

𝑵
𝟏

𝑵 𝒆𝟐

Dimana
n : Jumlah sample
N : Jumlah Populasi
e: Tolerance Ketidaktelitian (dalam
persen)
1. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang
dipergunakan sebagai metode

mengumpulkan informasi dan data
dalam penelitan ini yakni:
a. Observasi
b. Wawancara
c. Kuesioner/Angket
2. Teknik Analisis Data Regresi Linear
Berganda
Teknik analisis regresi linear berganda
menggunakan rumus persamaan antara
lain:
Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+et.........(1)
Keterangan:
Y= Variabel dependen, yaitu variabel
Pola Konsumsi
X1 = Variabel Pendapatan
X2 = Variabel Pendidikan
X3= Variabel Jumlah Anggota Keluarga
b1,2,3= Koefisien Regresi
a= Konstanta
et= Error Trum
Koefisien Determinan (R2)
Adapun syarat
pengujian koefisien
determinasi (R2) antara lain:
a. Apabila determinasi (R2) didapat
mendekati 1, maka presentase
pengaruh pendapatan, pendidikan
jumlah anggota keluarga terhadap
pola konsumsi dikatakan semakin
kuat.
b. Apabila determinasi totalnya (R2)
didapat
mendekati
0
maka
presentasi pengaruh pendapatan,
pendidikan jumlah anggota keluarga
terhadap pola konsumsi dikatakan
semakin lemah.
Uji F (Uji Simultan)
Uji F dipergunakan untuk menguji
pengaruh variabel bebas secara
bersamaan terhadap variabel terikat
dari sesuatu persamaan regresi dengan
digunakannya hipotesa.
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Fhitung =

𝑹𝟐/𝒌
(𝟏−𝑹𝟐) / (𝒏−𝒍−𝟏)

thitung =

Keterangan:
F
: Fhitung
R2
: koefisien determinan
K
: jumlah variabel bebas
n
: jumlah sample
α
: nilai level of significance (0,05)
Uji t (Uji Parsial)
Uji t-statistik sebagai suatu aktivitas
yang tujuannya melihat masing-masing
koefisien signifikan ataupun tidak
signifikan terhadap variabel dependent
dengan berpendapat variabel lain tetap
ataupun konstan (Supranto, 2021: 189335).

𝒃𝟏
𝐬𝐛𝟏

Keterangan: koefisien regresi parsial
Sb1: standar deviasi koefisien
α: nilai level of significance (0,05) atau
ttabel.
Perumusan hipotesis:
a.
Ho : b1 = 0, artinya tidak ada
pengaruh yang signifikan antara masingmasing variabel bebas dengan variabel
terikat.
b.
Ha : b1 ≠ 0, artinya ada
pengaruh yang signifikan antara masingmasing variabel bebas dengan variabel
terikat.
N

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA
Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model

Coefficientsa
Unstandardized
Standardize
Coefficients
d
Coefficients
B
Std. Error
Beta
,519
2,186
,265
,086
,238

,237
3,068

,813
,003

,217
,508

2,790
6,321

,006
,000

1 (Constant)
Pendapata
n
Pendidikan
,280
,100
Jumlah
,484
,077
Anggota
Keluarga
a. Dependent Variable: Pola Konsumsi
Sumber: Data diolah SPSS 25
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Berdasarkan tabel uji T Parsial diatas
yakni, hasil perhitungan diketahui nilai
t-tabel
tabel sebesar 1,987 atau dengan
rumus df = n-k-1.
1. Penjelasan Uji T
Parsial sebagai berikut:
Variabel pendapatan memiliki tt-hitung
sebesar 3,068 > 1,987 dengan nilai
signifikansi 0,003 < 0,05, maka Ha
diterima. Variabel pendapatan (X1)
memiliki pengaruh signifikan terhadap
pola konsumsi (Y). Variabel pendidikan
memiliki t-hitung
hitung sebesar 2,790 > 1,987

dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,05,
maka Ha diterima. Variabel pendidikan
(X2) memiliki pengaruh signifikan
terhadap pola konsumsi (Y). Variabel
jumlah anggota keluarga memiliki tt
hitung sebesar 6,321 > 1,987 dengan
denga
nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ha
diterima. Variabel jumlah anggota
keluarga (X3) memiliki pengaruh
signifikan terhadap pola konsumsi (Y).

Tabel 2 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Model
Sum of Squares
Df
Mean
F
Square
1 Regression
807,515
3
269,172
48,451
Residual
477,773
86
5,556
Total
1285,289
89
a. Dependent Variable: Pola Konsumsi
b. Predictors: (Constant), Jumlah Anggota Keluarga, Pendapatan, Pendidikan
Sumber: Data diolah SPSS 25
Berdasarkan
tabel uji F simultan
persamaan regresi linear berganda yang
dihasilkan dari SPSS 25, dalam
penelitian ini ialah:
Y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3+ et

=0,519 + 0,265X1 + 0,280X2 + 0,484X3

Dapat disimpulkan bahwa:
Nilai
constant
0,519
positif
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
positif variabel independen (X). Jika
variabel independen naik maka variabel
dependen (Y) terpenuhi. Persamaan
regresi
menunjukkan
variabel
pendapatan (X1) memiliki nilai 0,265
bahwa apabila pendapatan meng
mengalami
peningkatan 1% maka konsumsi rumah
tangga meningkat
26,5% dengan
asumsi variabel independen lainnya
konstan. Variabel pendidikan (X2)
memiliki
nilai
0,280.
Hal
ini

Sig.
,000b

menunjukkan
apabila
pendidikan
mengalami peningkatan 1% maka
variabel pengeluaran konsumsi
sumsi untuk
pendidikan mengalami peningkatan
28%. Variabel jumlah anggota keluarga
(X3) memiliki nilai 0,484. Hal ini
menunjukkan apabila jumlah anggota
keluarga mengalami penambahan 1%
maka
variabel
pola
konsumsi
mengalami peningkatan 48,4%.
Tabel 3. Hasilil Uji Koefisien Determinasi
(R2)

Sumber: Data diolah SPSS 25
Koefisien Determinasi (R2), dalam model
linear berganda koefisien determinasi
umumnya
mengukur
besarnya
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konstribusi variabel independen dalam
menerangkan variabel dependen. Hasil
koefisien determinasi menunjukkan
pengaruh seluruh variabel independent
X1, X2, X3 terhadap variabel dependent
Y sebesar 0,615 atau 61,5% sisanya
38,5% dipengaruhi variabel lain diluar
penelitian ini.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan
mengenai
pengaruh
pendapatan,
pendidikan, jumlah anggota keluarga
terhadap pola konsumsi rumah tangga
nelayan muslim di Kelurahan Nelayan
Indah Kecamatan Medan Labuhan,
dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Secara parsial, variabel pendapatan
berpengaruh
signifikan
dan
berhubungan positif terhadap pola
konsumsi rumah tangga nelayan
muslim di Kelurahan Nelayan Indah
Kecamatan Medan Labuhan. Pada
indikator
“Pendapatan
dari
Pekerjaan Pokok” memiliki pengaruh
paling besar di dalam variabel
pendapatan (X1). Hal ini diperkuat
dalam penelitian yang dilakukan Ika
Rosmalina dan Abdul Hakim yang
menyatakan secara parsial jumlah
pendapatan berpengaruh positif
terhadap pola konsumsi nelayan
bagan di kampung Tanjung Bantu
Kecamatan Pulau Derawan.
2. Secara parsial, variabel pendidikan
berpengaruh
signifikan
dan
berhubungan positif terhadap pola
konsumsi rumah tangga nelayan
muslim di Kelurahan Nelayan Indah
Kecamatan Medan Labuhan. Pada
indikator “Pendidikan Non Formal”
memiliki pengaruh paling besar di
dalam variabel pendidikan (X2). Hal
ini diperkuat dalam penelitian yang
dilakukan Eka Vidiawan dan Ni Made
Tisnawati yang menyatakan hasil uji
parsial variabel berpengaruh positif

terhadap jumlah konsumsi rumah
tangga miskin di Desa Batu Kandik
Kecamatan Nusa Penida Kabupaten
Klungkung.
3. Secara parsial, variabel jumlah
anggota
keluarga
berpengaruh
signifikan dan berhubungan positif
terhadap pola konsumsi rumah
tangga nelayan muslim di Kelurahan
Nelayan Indah Kecamatan Medan
Labuhan. Pada indikator “Konsumsi
Pangan” memiliki pengaruh paling
besar di dalam variabel jumlah
anggota keluarga (X3). Hal ini
diperkuat dalam penelitian yang
dilakukan
Nurlaila
Hanum
didapatkan hasil uji parsial 0,009 <
0,05 menyatakan jumlah tanggungan
keluarga berpengaruh signifikan
terhadap konsumsi rumah tangga
nelayan dan bila pendidikan
meningkat 1 tahun maka akan
meningkatkan konsumsi.
4. Secara simultan, terdapat hubungan
kuat dan berpengaruh signifikan
antara
variabel
pendapatan,
pendidikan, jumlah anggota keluarga
terhadap pola konsumsi di Kelurahan
Nelayan Indah Kecamatan Medan
Labuhan.
SARAN
Dilihat dari sudut pandang pendapatan
nelayan relatif tidak menentu, akibat
dari terbatasnya alat penangkapan,
modal serta hambatan yang muncul
diluar kendali seperti musim ombak.
Nelayan juga sangat jarang sekali
melakukan pekerjaan sampingan karena
keterbatasan pendidikan, dan jumlah
anggota keluarga yang menjadi
tanggungan membuat pola konsumsi
rumah tangga nelayan menjadi tidak
beraturan.
Mengingat dari permasalahan yang
sudah penulis kaji, akan lebih baik jika
rumah tangga nelayan memberikan
konstribusi dalam pola konsumsi agar
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tetap stabil baik saat mendapatkan
pendapatan rendah maupun saat
berpendapatan tinggi, yang akan
memperbaiki tingkat kesejahteraan
rumah tangga.
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