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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok 

Menurut penelitian Firdaus dan Suryaningsih (2011) mengenai konsumsi 

rokok pada rumah tangga miskin di Pulau Jawa  serta Triana (2011) menggunakan 

model dan variabel sosial demografi yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian 

Firdaus dan Suryaningsih (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi 

rokok rumah tangga miskin adalah pendapatan rumah tangga sebulan, jumlah 

anggota rumah tangga yang dewasa (18 tahun ke atas), dan konsumsi non-rokok 

rumah tangga miskin sebulan. Sementara itu, menurut Triana (2011) faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi rokok adalah jumlah anggota rumah tangga, tipe 

wilayah tempat tinggal, dan pendidikan kepala rumah tangga. 

Studi mengenai konsumsi rokok juga dilakukan oleh Franks dkk. (2007), 

memaparkan bahwa konsumsi rokok dipengaruhi oleh harga rokok, harga barang 

lain, dan pendapatan per kapita. Konsumsi rokok juga dipengaruhi oleh harga 

barang lain yaitu alkohol, serta variabel status perkerjaan seperti yang 

diungkapkan dalam penelitian Hidayat dan Thabrany (2010). Studi lain yang 

dilakukan  Surjono dan Handayani (2013) menemukan bahwa konsumsi rokok 

pada rumah tangga miskin bersifat inelastis, artinya ketika terjadi kenaikan harga 

rokok, maka konsumsi rokok pada rumah tangga miskin berkurang. Kenaikan 

harga rokok telah mengorbankan semua komoditi rumah tangga yang diteliti 

kecuali biaya kesehatan pada tahun 2008. 
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Hasil yang sedikit berbeda dikemukakan oleh John dkk. (2010) yang 

menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi konsumsi rokok adalah jenis 

kelamin, status perkawinan, usia, etnis, literasi, status kesehatan dan persepsi 

tentang konsekuensi kesehatan dari penggunaan tembakau. Sementara hasil 

penelitian Xin dkk. (2009) mengenai dampak merokok pada pola pengeluaran 

rumah tangga dan biaya perawatan medis di Cina menemukan bahwa pengeluaran 

rumah tangga untuk konsumsi rokok telah mengurangi pengeluaran rumah tangga 

dari beberapa komoditas, terutama pendidikan  dan perwatan medis. 

B. Pola Konsumsi Rumah Tangga 

Rumah tangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus, dan 

biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari 

satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-

sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya 

bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada dirumah waktu 

pencacahan maupun yang sementara tidak ada (BPS, 2014). 

Dalam setiap hari, anggota rumah tangga pasti melakukan kegiatan ekonomi 

yaitu kegiatan seseorang untuk memproduksi barang dan jasa maupun 

mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Konsumsi baik bahan 

pangan maupun lainnya serta jasa adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. 

Dengan kata lain konsumsi berbagai jenis barang atau jasa yang dilakukan oleh 

setiap anggota rumah tangga dilakukan agar tetap dapat melakukan aktivitas 

sehari-hari. Hal inilah yang mendorong terciptanya permintaan dan penawaran 

suatu barang atau jasa sehingga tercipta aktivitas ekonomi. 
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Besarnya permintaan atau penawaran dibatasi oleh kemampuan untuk 

membeli atau mengkonsumsi barang/jasa tersebut. Kemampuan tersebut 

dipengaruhi  terutama oleh pendapatan rumah tangga dan harga barang. Apabila 

pendapatan rumah tangga yang dapat di belanjakan berubah, maka konsumsi suatu 

barang/jasa juga berubah. Demikian pula ketika ada perubahan harga barang. 

Faktor-faktor tersebut, yang salah satunya mempengaruhi besarnya kemampuan 

rumah tangga untuk melakukan konsumsi. Keterbatasan pendapatan antar rumah 

tangga yang berbeda membentuk pola konsumsi antar rumah tangga yang berbeda 

pula. 

Pada negara berkembang, kebutuhan pangan menjadi prioritas, sehingga 

tidak heran apabila porsi pengeluran untuk pangan lebih besar dari pada bukan 

pangan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, sehingga 

pangan menjadi prioritas utama. Laporan BPS dalam Pola Pengeluaran dan 

Konsumsi Penduduk Indonesia Tahun 2013 memaparkan bahwa makanan dan 

minuman merupakan komoditas yang paling tinggi persentasenya sepanjang tahun 

2011-2013. 

C. Variabel Sosial Demografi 

Perilaku dan karakteristik konsumen menentukan pola konsumsi individu. 

Karakteristik konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, 

status perkawinan, lokasi tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, lama 

pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga dan lain-

lain. Perbedaan perilaku konsumen dapat dicirikan melalui pengelompokan 

konsumen berdasarkan karakteristiknya. Perbedaan perilaku konsumen 

menyebabkan pola konsumsi rumah tangga juga berbeda. Pada Howard and Sheth 
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model dalam Triana (2011), perilaku konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa dipengaruhi oleh adanya 

kegiatan pemasaran yang dilakukan produsen, faktor perbedaan individu dan 

faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari: (1) budaya, (2) karakteristik 

sosial ekonomi, (3) keluarga dan rumah tangga, (4) kelompok acuan, dan (5) 

situasi konsumen. 

 Jenis kelamin berpengaruh terhadap konsumsi rokok seperti yang 

diungkap dalam penelitian Sugiharti dkk. (2015), penurunan jumlah konsumsi 

rokok ditemukan pada perokok perempuan. Dalam buku Fakta Tembakau (2014) 

ditemukan persentase merokok pada laki-laki tahun 2013 adalah 56,7 persen, 

sementara pada perempuan yaitu sebesar 1,9 persen. Laki-laki memang cenderung 

lebih besar dalam mengkonsumi rokok disebabkan karena efek pergaulan, lebih 

percaya diri, ingin adanya pengakuan dalam kelompok dan dibeberapa tempat 

merokok berkaitan dengan adat dan kebiasaan. 

 Sementara itu, pendidikan mempengaruhi pola konsumsi rokok seperti 

yang kemukakan dalam penelitian John dkk. (2011). Dalam penelitiannya 

menemukan bahwa individu yang tidak pernah bersekolah mempunyai 

kemungkinan untuk mengkonsumsi rokok sebesar 60 persen diperkotaan dan 

kemungkinan merokok 22 persen di perdesaan. Pendidikan berkaitan juga dengan 

akses informasi tentang bahaya dan dampak kesehatan terkait rokok. Individu 

yang mengeyam pendidikan cenderung mempunyai akses informasi terkait bahaya 

dan dampak terhadap kesehatan dari merokok. Hasil yang berbeda dipaparkan 

dalam studi yang dilakukan Sugihari dkk. (2015) yang menemukan adanya 

penurunan jumlah perokok untuk kategori dengan pendidikan sekolah dasar (SD), 



17 
 

namun ada peningkatan yang cukup tinggi pada kategori jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

  Surjono dan Handayani (2013) melakukan studi keterkaitan antar usia dan 

konsumsi rokok. Hasil studi menemukan bahwa semakin tua usia individu, maka 

individu akan cenderung membeli rokok dengan harga murah, yang 

mengindikasikan adanya penurunan pengeluaran konsumsi rokok seiring dengan 

peningkatan usia. John dkk. (2011) juga memasukkan variabel usia dalam 

penelitiannya terkait pengeluran tembakau pada rumah tangga di Kamboja. Hasil 

penelitiannya mengatakan ketika usia naik satu tahun, kemungkinan menjadi 

perokok naik  2 persen diperkotaan dan meningkat 3 persen di perdesaan. 

 Status pekerjaan akan mempengaruhi pola konsumsi konsumen            

(Surjono dan Handayani (2013); Sugiharti dkk. (2015); John dkk. (2011); 

Siahpush (2003)). Sugiharti dkk. (2015) menunjukkan peningkatan lebih tinggi 

dilaporkan pada kelompok pendapatan rendah dan menengah. Sejalan dengan itu, 

Siahpush (2003) juga porsi pengeluaran lebih tinggi ditemukan pada rumah 

tangga berpendapatan rendah. Hasil yang berbeda diangkapkan oleh Hu dkk. 

(2005) yang mengatakan bahwa pendapatan yang tinggi menyebabkan konsumsi 

rokok yang tinggi pula. 

 Anggota dewasa dalam rumah tangga sangat mempengaruhi konsumsi 

rumah tangga miskin. Menurut Firdaus dan Suryaningsih (2011) memaparkan 

setiap ada penambahan satu anggota dewasa maka konsumsi rokok akan naik 

sebesar Rp. 3057. Hasil yang serupa juga diungkap oleh  Surjono dan Handayani 

(2013) yang memasukkan variabel banyak anggota rumah tangga yang berusia 18 

tahun ke atas sebagai variabel independen. Setiap anggota rumah tangga yang 
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bekerja akan mempengaruhi rumah tangga miskin untuk membeli rokok dengan 

harga yang lebih mahal. Hal ini wajar karena anggota rumah tangga yang bekerja 

akan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak 

bekerja, sehingga mempunyai kemampuan untuk membeli rokok dengan harga 

yang sedikit lebih mahal. 

D. Konsumsi 

1. Definisi Konsumsi 

Konsumsi merupakan konsep yang di Indonesiakan dari bahasa 

Inggris “Consumption”. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-

barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan 

tersebut  (Dumairy, 1996). 

Menurut Suwiknyo (2010) konsumsi merupakan perilaku manusia 

dalam memenuhi hidup yaitu sandang, pangan dan papan. Konsumsi 

mempunyai arti yang cukup luas tidak hanya terbatas pada pola makan 

dan minum. Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan 

kepuasan atas penggunaan suatu produk sehingga mengurangi atau 

menghabiskan daya guna juga merupakan cakupan konsep konsumsi. 

Partadiredja (1990) mengartikan konsumsi sebagai perilaku 

masyarakat dalam membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk 

membeli barang-barang dan jasa yang mempunyai sifat tahan lama 

(durable goods) dan tidak tahan lama yang bersifat konsumsi rumah 

tangga. Konsumsi merupakan bagian pendapatan rumah tangga untuk 

membiayai pembelian aneka barang, jasa dan kebutuhan lainnya. 
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Konsumsi berhubungan dengan tingkat pendapatan, apabila pendapatan 

naik maka konsumsi akan meningkat dan sebaliknya. 

Dalam konteks islam, Karim (2007) menjelaskan bahwa konsumsi 

didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Tetapi dalam islam tujuan berkonsumsi adalah 

sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Dalam ekonomi 

Islam, konsumsi diartikan sebagai sarana wajib yang tidak bisa diabaikan 

oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan 

manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah untuk 

mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam Ekonomi Islam 

motif berkonsumsi pada dasarnya adalah mashlahah, kebutuhan dan 

kewajiban. 

2. Fungsi Konsumsi 

Fungsi konsumsi adalah satu kurva yang menggambarkan sifat 

hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam 

perekonomian dengan pendapatan nasional (disposabel income) 

perekonomian tersebut. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi rumah 

tangga sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan: 

C = f(Y) 

Besarnya kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga tergantung 

dari hasrat atau keinginan dari individu tersebut dalam mengkonsumsi 

(Marginal Propensity to Consume). Tetapi walaupun pendapatan rumah 

tangga = 0, mereka tetap dapat berkonsumsi uang disebut konsumsi 

otonom, sehingga Keynes merumuskan sebagai berikut: 



20 
 

C = C0 + b Y 

Dimana: 

 C   = Konsumsi 

 C0 = Konsumsi otonom 

 B   = MPC (Marginal Propensity to Consume) 

 Y   = Pendapatan disposable (pendapatan siap pakai) 

  Besarnya konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Tetapi, 

perubahan konsumsi karena adanya perubahan pendapatan tidak bersifat 

proporsional. Oleh karena itu, sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsi 

akan ditabung. Terdapat dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan 

antara pendapatan siap pakai (disposabel income) dengan konsumsi dan 

hubungannya dengan tabungan yaitu konsep kecenderungan 

mengkonsumsi dan kecenderungan menabung. 

Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC (Marginal 

Propensity to Consume) adalah perbandingan diatara pertambahan 

konsumsi (C) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan 

disposabel (∆Yd) yang diperoeh nilai Formula MPC dapat dihitung 

dengan mengunakan: 

MPC= 
  

   
 

 Sedangkan perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi 

dengan tingkat pendapatan disposabel ketika konsumsi tersebut dilakukan 

disebut APC (Average Propensity to Consume). Dirumuskan sebagai 

berikut : 

APC= 
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Sementara bagian pendapatan yang tidak digunakan untuk 

konsumsi akan ditabung, bagian itu disebuat sebagai kecondongan 

menabung. Dalam kaitannya dengan pendapatan yang siap dipakai 

(disposable income) terdapat dua konsep. Pertama, adalah kecenderungan 

menabung marginal (Marginal Propensity to Save) yang merupakan 

perbandingan di antara pertambahan tabungan (S) dengan pertambahan 

pendapatan disposabel (∆Yd). Nilainya dapat dihitung dengan rumus: 

MPS= 
  

   
 

Konsep yang hampir serupa yaitu Average Propensity to Save atau APS. 

Menunjukan perbandingan diantara tabungan (S) dengan pendapatan 

diposabel (Yd), dihitung dengan formula: 

APS= 
  

  
 

E. Teori Permintaan 

Permintaan erat hubungannya dengan konsumsi. Menurut Sukirno (2005), 

teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan 

dan harga. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang 

terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori ekonomi 

permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan 

suatu barang dengan harga barang tersebut. Permintaan individu atau masyarakat 

kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Diantara faktor-faktor 

tersebut adalah: 

1. Harga barang itu sendiri. 

2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang itu. 

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 
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4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 

5. Cita rasa masyarakat. 

6. Jumlah penduduk. 

7. Ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang. 

Teori permintaan diturunkan dari perilaku konsumen dalam mencapai 

kepuasan maksimum dengan memaksimumkan kegunaan yang dibatasi oleh 

anggaran (budget line) yang dimiliki. Hal itu dapat dijelaskan dengan kurva 

permintaan, yaitu kurva yang mengambarkan sifat hubungan antara harga suatu 

barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli. 

Penyusunan kurva permintaan individu terhadap suatu barang menunjukkan 

tanggapan individu terhadap barang tersebut. Fungsi permintaan menggambarkan 

sebuah representasi yang menyatakan bahwa kuantitas yang diminta tergantung 

pada harga, pendapatan dan preferensi. Nicholson (2002) menuliskannya sebagai 

berikut: 

Kuantitas X yang diminta : dx (Px, Py, I; Preferensi) 

Fungsi ini mengandung tiga elemen yang menentukan apa yang dapat dibeli 

individu, yaitu harga X dan Y, pendapatan (I) dan juga preferensi atas barang 

tersebut. Dalam sebagian besar analisis, diasumsikan bahwa preferensi tidak 

berubah. 

 Perubahan harga suatu komoditas mempunyai dua efek, yaitu efek 

substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi merupakan salah satu aspek dari 

perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat adanya substitusi satu barang 

dengan barang lainnya. Perpindahan itu terjadi sepanjang kurva indiferen. Dengan 

efek substitusi (substitution effect), meskipun individu tetap bertahan pada kurva 
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indiferen yang sama, konsumsinya harus diubah agar MRS (marginal rate of 

substitution) sama dengan rasio harga yang baru dari kedua barang. Sementara 

efek pendapatan adalah salah satu bagian dari perubahan kuantitas yang diminta 

yang disebabkan oleh perubahan pendapatan riil. Dengan efek pendapatan 

(income effect), karena perubahan harga berarti perubahan daya beli “riil”, orang 

akan berpindah ke kurva indiferen baru yang konsisten dengan daya beli baru. 

Di dalam ekonomi menggunakan elastisitas untuk menunjukkan 

perubahan suatu variabel dalam mempengaruhi beberapa variabel lainnya. 

Menurut Nicholson (2002) elastisitas adalah ukuran persentase perubahan suatu 

variabel yang disebabkan oleh satu persen perubahan variabel lainnya. Terdapat 

tiga konsep elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas harga menunjukkan persentase 

perubahan jumlah yang diminta atas suatu barang yang disebabkan oleh 

perubahan harga barang itu sebesar satu persen. Sementara elastisitas pendapatan 

menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai respon atas 

perubahan pendapatan sebesar satu persen. Perubahan harga satu jenis barang 

akan mempengaruhi kuantitas permintaan jenis barang-barang lainnya. Untuk 

mengukur efek perubahan tersebut, ekonom menggunakan elastisitas harga silang 

yang menunjukkan persentase perubahan suatu barang yang diminta sebagai 

respon atas satu persen perubahan harga barang lain. 

F. Teori Pilihan Konsumen 

Mankiw (2013) menjelaskan teori pilihan konsumen menjelaskan 

pertukaran yang dihadapi oleh orang-orang dalam perannya sebagai konsumen. 

Teori ini melihat bagaimana para konsumen yang menghadapi pertukaran ini 

membuat keputusan dan bagaimana respon mereka terhadap perubahan disekitar 



24 
 

mereka. Preferensi konsumen untuk memenuhi kepuasaannya dibatasi oleh 

anggaran (budget line). Batas anggaran menunjukkan kombinasi barang apa yang 

dapat dibeli konsumen dengan melihat pendapatan serta harga barang. 

Pilihan konsumen dapat dipresentasikan dengan kurva indiferen. Kurva 

indiferen menunjukkan gambaran kombinasi konsumsi yang memberikan 

konsumen tingkat kepuasan yang sama. Titik-titik disepanjang kurva indiferen 

menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Kemiringan di setiap titik pada kurva 

indiferen sama dengan tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengganti suatu 

barang dengan barang lainnya atau disebut tingkat substitusi marginal (marginal 

rate of substitution). Tingkat substitusi marginal mengukur berapa banyak barang 

yang dibutuhkan oleh konsumen agar dapat mengkompensasi kurangnya satu unit 

barang lain. 

Ketika konsumen akan memaksimalkan kepuasannya, mereka terkendala 

oleh batasan angggaran. Pada kurva indiferen, pemenuhan tingkat kepuasan 

terbatas oleh garis anggaran (budget line). Garis anggaran menunjukkan berbagai 

gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. 

Dalam hubungannya dengan perubahan pendapatan, ketika pendapatan meningkat 

batasan anggaran bergeser keluar. Jika kedua barang termasuk barang normal, 

konsumen merespon kenaikan pendapatan dengan membeli kedua barang tersebut 

dalam jumlah yang lebih banyak. Ketika barang yang dibeli termasuk barang 

inferior, maka peningkatan pendapatan akan direspon dengan membeli lebih 

sedikit barang tersebut. 

Ketika terjadi perubahan harga, batasan anggaran konsumen bergeser keluar 

dan mengubah kemiringan. Pengaruh perubahan harga suatu barang terhadap 
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konsumsi dapat diuraikan menjadi dua efek, yaitu efek pendapatan (income effect) 

dan efek substitusi (substitution effect). Efek pendapatan merupakan perubahan 

pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva 

indiferen yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sementara efek substitusi 

menunjukkan perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga 

menggerakkan konsumen disepanjang kurva indiferen ke titik dengan tingkat 

substitusi marginal baru. 

G. Penggunaan Data Longitudinal/Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section). Menurut Widarjono dalam Basuki (2015) penggunaan data 

panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. 

Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross 

section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan 

informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang 

timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel). 

Metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika 

dibandingkan dengan data time-series atau cross section, yaitu (Wibisono dalam 

Basuki, 2015): 

1. Data Panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara 

ekspilisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. 

2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data 

panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku 

lebih kompleks. 
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3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang 

berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok 

digunakan sebagai study of dynamic adjustment. 

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih 

informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (multikol) antara data semakin 

berkurang, dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi 

sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku 

yang kompleks. 

6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin 

ditimbulkan oleh agregasi data individu. 

H. Model Regresi Data Panel 

Model Regresi Panel dapat dituliskan sebagai berikut ini (Basuki, 2015): 

Y = α + b1X1it + b2X2it + e     2.1 

Keterangan: 

Y   = Variabel dependen (LDR) 

α   = Konstanta 

X1   = Variabel independen 1 

X2   = Variabel independen 2 

B (1,2)  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

e   = Error term 

t   = Waktu 

I   = Perusahaan 
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I. Metode Estimasi Model Regresi Panel 

Ada tiga teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis 

panel data (Basuki, 2015): 

1. Common Effect Model 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada 

model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga 

diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

2. Fixed Effect Model 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel 

model Fixed Effects menggunakan teknik variabel dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa 

terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun 

demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga 

disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). 

3. Random Effect Model 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model 

Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-

masing perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni 
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menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). 

J. Regresi Probit 

Wulandari dan Susanto (2013) menjelaskan bahwa analisis regresi probit 

adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen 

yang bersifat kategori (kualitatif) dan variabel-variabel independen yang bersifat 

kualitatif maupan kuantitatif. Model probit menggunakan Normal Cumulative 

Distribution Function (CDF) untuk menjelaskan fungsi persamaannya. Regresi ini 

digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon dan variabel 

prediktor, dengan variabel respon  Y∗  yang diasumsikan berupa kualitatif biner, 

yakni bernilai 0 dan 1 (Febriawan dkk., 2014).  

Cullagh dalam Suwardi (2011) menambahkan, terdapat beberapa asumsi 

yang mengikuti model probit, pertama kita berasumsi bahwa peluang kejadian 

sukses satu kejadian bergantung kepada latent variabel atau yang tidak dapat 

diobservasi, dimana akan ditentukan oleh variabel penjelas. Jika nilai dari variabel 

yang tidak terobservasi semakin besar, maka peluang kejadian sukses akan 

semakin besar. Kedua, kita berasumsi bahwa terdapat nilai kritikal dari variabel 

yang tidak teramati, seperti jika variabel yang tidak teramati melewati tingkat 

kritikalnya, maka kejadian akan sukses, atau sebaliknya. 

Widhiarso (2012) menjelaskan kita dapat menggunakan analisis regresi logit 

atau probit, Ketika variabel dependen (Y) berbentuk dikotomi atau biner dan 

diasumsikan mengikuti distribusi binomial. Regresi linier dengan satu prediktor 

(X) didefinisikan dengan persamaan di bawah ini. B0 adalah intersep dan B1 

adalah slope. Slope menunjukkan seberapa besar peranan prediktor (X) dalam 

menjelaskan variabel keluaran (Y). 
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Y= β0+β1X 

Regresi logistik dengan satu prediktor (X) didefinisikan dengan persamaan 

di bawah ini. Karena diterapkan pada data keluaran yang bersifat dikotomi (pilah), 

maka persamaan regresi ditransformasi menjadi probabilitas (P) yang merupakan 

kepanjangan dari P=1 (probabilitas untuk mendapatkan skor 1). 

P= 
            

              
 atau  ln (

 

   
)   β0+β1X 

Regresi Probit merupakan modifikasi regresi logistik dengan menetapkan 

persamaan regresi logit mengikuti distribusi normal. Dengan menggunakan 

regresi probit maka β0+β1X dilihat sebagai skor standar Z yang mengikuti 

distribusi normal, maka didapatkan : 

P= 
       

         
 atau  ln (

 

   
)   Z 

Persamaan ini didasari pada distribusi normal (Φ) di bawah ini sehingga 

regresi probit ditunjukkan dengan Φ (Z) (Skrondal dan Hesketh dalam Widhiarso, 

2012). Simbol Φ menunjukkan berlakunya fungsi deviasi standar distribusi normal 

(inverse standard normal distribution). 

 

 

Z adalah suatu variabel kontinu yang tidak teramati (laten) karena 

merupakan suatu "kecenderungan" munculnya sebuah kejadian. Jadi misalnya 

data teramati kita adalah lulus (kode 1) dan tidak lulus (kode 0), nilai Z 

menunjukkan kecenderungan atau probabilitas untuk lulus. Contoh lainnya adalah 

data pelanggan. Melakukan pembelian ulang (kode 1) dan tidak melakukan 

pembelian ulang (kode 0). Dalam kasus ini Z merupakan suatu kecenderungan 
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pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Semakin besar nilai Z semakin 

besar kecenderungan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

K. Uji Signifikansi Model 

Pengujian statistik dilakukan untuk menentukan apakah variabel-variabel 

independen yang terdapat dalam model tersebut memiliki hubungan yang nyata 

(signifikan) dengan variabel dependennya. Kurniasari dkk. (2013) menjelaskan 

pengujian statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Pengujian signifikansi secara serentak (overall) 

Hipotesis : 

H0 : β1 = β2 = … = βp = 0 

H1 : minimal ada satu βk ≠ 0; k = 1, 2, …, p p = banyak peubah prediktor 

dalam model. 

G
2
= -2(ln(l0)-ln(l1)) 

Tolak H0 bila G
2
>       dimana p adalah jumlah peubah prediktor 

dalam model atau p-value kurang dari α. Hal ini berarti peubah prediktor di 

dalam model secara serentak berpengaruh terhadap peubah respon. 

2. Pengujian signifikansi secara parsial 

H0 : βk = 0; (tidak ada pengaruh antara peubah prediktor ke-p dengan 

peubah respon). 

H1 :βk ≠ 0; (ada pengaruh antara peubah prediktor ke-p dengan peubah 

respon). 

|W|= 
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Statistik mengikuti sebaran dengan derajat bebas satu. H0 ditolak jika atau p 

value < α, sehingga disimpulkan bahwa peubah prediktor secara parsial 

(berdiri sendiri) berpengaruh pada peubah respon. 

L. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Statistik uji yang digunakan untuk melihat goodness of fit dalam analisis 

regresi logistik dan probit Uji Pearson, dengan hipotesis : 

H0: model sesuai dengan data 

H1: model tidak sesuai dengan data 

Apabila H0 benar :  ∑
          

 

     

 
             

 
 

Jika nilai statistik uji kurang dari dan sama dengan nilai kritis khi-kuadrat 

keputusan yang akan diambil adalah menerima H0 atau berarti model yang 

digunakan telah sesuai (Hosmer dan Lemeshow dalam Kurniasari dkk., 2013). 

R2 Mc.Fadden adalah indikator model terbaik yang digunakan untuk 

mengetahui nilai likelihood-ratio yang didasarkan pada nilai likelihood model 

penuh yang mengandung semua parameter (L1) dengan model yang hanya 

memuat intersep (L0) : 

        
    

    
 

di mana p adalah banyaknya peubah prediktor (Fujimoto dalam Kurniasari dkk., 

2013). Model terbaik memiliki nilai R2 Mc.Fadden terbesar. Semakin besar nilai 

R
2 

Mc.Fadden maka semakin baik model menjelaskan data. 
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M. Uji t Berpasangan 

Uji t berpasangan merupakan metode untuk menguji perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok data yang dependen. Rumus yang digunakan, sebagai 

berikut :  

t= 
 

   √ 
          

Jika nilai statistik uji lebih dari sama dengan nilai atau kurang dari sama 

dengan 0,05 maka keputusan yang akan diambil adalah tolak (Hosmer dan 

Lemeshow dalam Kurniasari dkk., 2013). 

N. Indonesia Family Live Survey (IFLS) 

Indonesia Family Live Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah 

Tangga Indonesia (SAKERTI) adalah detail Survei rumah tangga, komunitas dan 

fasilitas yang dilakukan di negara berkembang oleh RAND bekerja sama dengan 

lembaga penelitian di masing–masing negara. Di Indonesia survei ini sudah 

berlangsung sebanyak enam putaran yaitu tahun 1993, 1997, 1998, 2000, 2007 

dan yang terakhir rilis adalah 2014. Selain di Indonesia survei ini juga dilakukan 

dibeberapa negara berkembang lainnya seperti Malaysia (1976-1977, 1988-1989), 

Guatemala (1995) dan Bangladesh (1996). Survei ini adalah survei longitudinal 

yang paling komprehensif dengan studi panel rumah tangga yang meliputi 24 

Provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, seluruh provinsi 

di Jawa, Bali, NTB, seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Barat. 
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Tabel 2.1 Studi Panel dalam Indonesi Family Life Survey (IFLS) 

1993 

(Baseline) 

Di rumah, wawancara tatap muka dilakukan dengan kepala 

keluarga, pasangan, dan sampel dari anak-anak mereka dan sampel 

anggota rumah tangga lainnya. 

1997 

Lanjutan dari semua rumah tangga, semua individu utama tahun 

1993 dan semua anggota rumah tangga 1993 yang lahir sebelum 

tahun 1967. 

1998 

Tindak lanjut dari 25 persen sub sampel (tidak dibiayai oleh BIN), 

wawancara dilakukan pada anggota rumah tangga tahun 1993 dan 

semua anggota rumah tangga tahun 1997 dan 1998. 

2000 

Lanjutan semua rumah tangga, semua individu utama (1993) dan 

semua anggota rumah tangga 1993 yang lahir sebelum tahun 1967, 

anggota rumah tangga lainnya dari sampel 1993. 

2007 
Penelitian lapangan November 2007 hingga Mei 2008, rilis publik 

pada tahun 2009 

2014 
Survei IFLS-5 dilakukan pada tahun 2014 sampai 2015 dan dirilis 

pada Maret 2016 

Sumber : Data diolah 

Indonesia Family Life Survey (IFLS) memulai penelitian lapangannya pada 

tahun 1993 dan menjadikaan tahun itu sebagai dasar (baseline) dalam penelitian 

berikutnya. IFLS adalah survei panel/longitudinal sehingga skema sampling untuk 

gelombang pertama adalah penentu utama dari sampel gelombang berikutnya 

(Jennifer, 2015). Ukuran sampel responden yang diwawancarai pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.2 Data Sampel Responden Indonesia Family Life Survey (IFLS) 

Tahun 
Responden diwawancarai 

Rumah Tangga Individu 

1993 7.200 22.000 

1997 7.500 33.000 

1998 2.000 10.000 

2000 10.400 39.000 

2007 13.500 43.000 

2014 15.900 50.000 

Sumber: Survey Meter, data diolah. 
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Pemilihan menggunakan data IFLS dalam beberapa penelitian memiliki 

kelebihan dari pada data panel/longitudinal lainnya. Sugiharti dkk. (2015) 

memilih menggunakannya karena data IFLS mencakup hampir 85 persen dari 

penduduk Indonesia yang disurvei dari 13 provinsi. Sementara Taufiqurahman 

(2013) menggunakan data IFLS karena data yang terkumpul dalam IFLS adalah 

data panel (panel data) atau kelompok data yang sering disebut juga data 

longitudinal (longitudinal data) yang berbeda dengan data antarwaktu (cross 

section) maupun data deret waktu (time series), data panel dikumpulkan 

berdasarkan unit yang sama (individu, keluarga, perusahaan, kota, negara, dan 

lainnya) antarwaktu. 

Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) dirancang untuk 

menyediakan data untuk mempelajari perilaku dan hasil. Survei ini mengandung 

kelengkapan informasi yang dikumpulkan di tingkat individu dan rumah tangga, 

termasuk beberapa indikator ekonomi dan tingkat kesejahteraan non-ekonomi: 

konsumsi, pendapatan, aset, pendidikan, migrasi, hasil pasar tenaga kerja, 

pernikahan, kelahiran, penggunaan kontrasepsi, status kesehatan, penggunaan 

pelayanan kesehatan dan kesehatan asuransi, hubungan antara warga dan bukan 

anggota keluarga, proses yang mendasari pengambilan keputusan rumah tangga, 

transfer antara anggota keluarga dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat 

(Strauss dkk., 2004). 

O. Penelitian terdahulu 

Bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian konsumsi rokok, implikasinya terhadap alokasi sumber daya dalam 

rumah tangga dan probabilitas individu untuk merokok di Indonesia. 
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1. Surjono dan Handayani (2014) dalam penelitiannya mengenai “Dampak 

Pendapatan & Harga Rokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok Pada 

Rumah Tangga Miskin di Indonesia”, menyatakan bahwa permintaan 

rokok pada rumah tangga miskin bersifat inelastis. Ketika terjadi kenaikan 

harga rokok, maka konsumsi rokok pada rumah tangga miskin berkurang 

sebesar 0,4204 persen pada tahun 2008, 0,7040 pada tahun 2009, dan 

0,7799 pada tahun 2010. Ketika ada kenaikan harga rokok, maka rumah 

tangga miskin mengorbankan konsumsi kelompok komoditi lainnya. Pada 

tahun 2008, rumah tangga miskin mengorbankan pengeluaran hampir 

seluruh komoditi, kecuali biaya kesehatan. Pada tahun 2009 komoditi yang 

dikorbankan adalah komoditi padi-padian, ikan/udang/cumi/daging/telur/ 

susu, bahan minuman, tembakau dan sirih lainnya, makanan lainnya, biaya 

kesehatan serta non-makanan lainnya. Sedangkan pada tahun 2010, rumah 

tangga miskin mengorbankan pengeluaran untuk semua komoditi. 

2. Hidayat dan Thabrany (2010) meneliti tentang ” Merokok di Indonesia : 

Pengujian Myopic Model dari Perilaku Adiktif” dengan metode penelitian 

Myopic addictive model  menemukan bahwa Perokok di Indonesia 

mengalami kecanduan myopic. Elastisitas harga jangka pendek dan jangka 

panjang masing-masing adalah sebesar -0,28 dan -0,73. 

3. Putra (2013) meneliti tentang ” Analis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Merokok Pada Rumah Tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2013” dengan menggunakan data SUSENAS tahun 2013. Dalam 

penelitiannya tersebut menemukan, pengeluaran rokok pada rumah tangga 

kuintil 1 (termiskin) adalah sebesar 21,04 persen, sedangkan untuk 



36 
 

kesehatan sebanyak 0,52 persen dan pendidikan sebanyak 0,83 persen.  

Secara umum, rata-rata pengeluaran rokok pada rumah tangga sebesar 

14,20 persen, sedangkan untuk kesehatan sebanyak 1,86 persen dan 

pendidikan hanya 1,38 persen. 

4. Firdaus dan Suryaningsih (2011) dalam penelitiannya “Kemiskinan dan 

Tingginya Konsumsi Rokok: Faktor Penyebab Sulitnya Implementasi 

Green Economic di Pulau Jawa” menggunakan data SUSENAS panel 

tahun 2008-2009 dengan regresi berganda menyatakan bahwa sebanyak 67 

persen rumah tangga miskin di pulau jawa adalah rumah tangga perokok. 

Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk rokok adalah sebesar 7,38 

persen atau Rp.53.858. Di Provinsi Banten pengeluaran rumah tangga 

perokok bisa mencapai 12,17 persen atau sebesar Rp.104.796. Konsumsi 

rokok di pulau Jawa dikatakan elastis. Nilai elastisitasnya setiap provinsi 

berbeda, elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok terendah adalah  

Banten 8,24 dan terbesar adalah DIY sebesar 24,73 persen. 

5. Triana (2011) dalam penelitian mengenai ” Pengaruh Kebijakan Subsidi 

Beras Miskin dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Pengeluaran 

Telekomunikasi dan Rokok Rumah Tangga Miskin di Pulau Jawa” dengan 

model penelitian LA-AIDS menyatakan bahwa elastisitas harga untuk 

komoditi rokok bersifat inelastis baik di perkotaan maupun di perdesaan  

(-0,96) dengan besaran yang hampir sama antara perkotaan (-0,97). 

Elastisitas pengeluaran untuk komoditi rokok lebih tinggi di perdesaan 

(2,18) dibandingkan perkotaan (2,05). Elastisitas harga silang komoditi 

rokok menyatakan hubungan komplementer antara rokok dengan komoditi 
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makanan pokok, lauk pauk, telekomunikasi dan pendidikan dan hubungan 

substitusi dengan komoditi makanan lainnya dan komoditi non-makanan 

lainnya. Berdasarkan elastisitas pengeluaran maka komoditi rokok 

termasuk barang mewah. 

6. Sari (2016) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok dengan 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitiannya, menyatakan 

bahwa ada pengaruh antara konsumsi rokok dengan kemiskinan di Jawa 

Tengah tahun 2013. Ketika konsumsi rokok di Jawa Tengah naik maka 

meningkatkan kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2013. Pengaruh 

antara konsumsi rokok dan pajak rokok di Jawa Tengah pada tahun 2013 

tidak signifikan tapi bernilai positif. Artinya kebijakan pajak di Jawa 

Tengah belum mampu untuk mengurangi konsumsi rokok di Jawa Tengah 

pada tahun 2013. Meskipun sudah ada pajak rokok namun konsumsi rokok 

tetap terus meningkat. 

7. Franks dkk. (2007) dalam penelitiannya tentang “Harga Rokok, Merokok 

dan Kemiskinan: Implikasi Tren Terbaru” menggunakan model regresi 

logistik menngemukakan bahwa, peningkatan harga rokok per bungkus 

dikaitkan dengan ditandainya penurunan merokok di kalangan 

berpenghasilan tinggi tetapi tidak di kalangan berpenghasilan rendah. 

Sebelum terjadi Master Settlement Agreement (MSA) hubungan  antara 

harga rokok per bungkus dan merokok menunjukkan elastisitas yang lebih 

tinggi pada rumah tangga yang berpendapatan rendah dibandingakan 

dengan yang bependapatan tinggi(-0,45 vs -0,22). Sedangkan setelah MSA 
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tidak menunjukkan hubungan yang sinifikan (P.0,2) pada berbagai 

pendapatan. 

8. Xin dkk. (2009) meneliti tentang “Dampak Merokok dan Berhenti 

Merokok pada Pola Pengeluaran Rumah Tangga dan Biaya Perawatan 

Medis di Cina” dengan mengunakan model regresi logit menemukan, 

dalam setiap lima bungkus rokok yang dikonsumsi per kapita per bulan 

mengurangi pengeluaran rumah tangga dari beberapa komoditas, terutama 

pendidikan (sekitar 17 yuan per kapita pertahun) dan perwatan medis (11 

yuan). Efek terbesar terjadi di rumah tangga pedesaan yang berpenghasilan 

rendah. Rumah tangga yang berhenti merokok menghabiskan lebih banyak 

pada biaya perawatan medis dari pada rumah tangga yang tidak pernah 

merokok (64 yuan untuk rumah tangga dengan dua atau lebih yang 

berhenti merokok). 

9. John dkk. (2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengeluaran 

Tembakau dan Implikasinya Bagi Alokasi Sumber Daya Rumah Tangga di 

Kamboja” dengan menggunakan regresi logistik. Peneliti menemukan 

bahwa merokok di Kamboja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis 

kelamin, status perkawinan, usia, etnis, literasi, status kesehatan dan 

persepsi tentang konsekuensi kesehatan dari penggunaan tembakau. 

Belanja tembakau telah menggeser pengeluaran pendidikan dan pakaian di 

tingkat nasional dan pengeluaran makanan untuk rumah tangga 

berpenghasilan rendah dan menengah. 

10. Penelitian “Merokok, Standar Hidup dan Kemiskinan di China” dilakukan 

oleh Hu dkk. (2005) dengan regresi dan Cross tabulations menyampaikan 
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hasil, rumah tangga berpenghasilan rendah dengan perokok membayar 

rendah per bungkus dan merokok lebih sedikit dari rumah tangga 

berpenghasilan tinggi dengan perokok. Rumah tangga miskin perkotaan 

menghabiskan rata-rata 6,6 persen dari total pengeluaran untuk rokok; 

rumah tangga miskin pedesaan menghabiskan 11,3 persen dari total 

pengeluaran mereka pada rokok 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang konsumsi 

rokok dan implikasinya terhadap alokasi sumber daya dalam rumah tangga di 

Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Tabel2.3) 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Data/variabel Metode 

1. Surjono dan 

Handayani 

(2014) 

Dampak Pendapatan & 

Harga Rokok Terhadap 

Tingkat Konsumsi Rokok 

Pada Rumah Tangga Miskin 

di Indonesia 

Dep:  

 Konsumsi 

Rokok Rumah 

Tangga Miskin 

Ind: 

   -Harga-Harga 

    -Total   

Pengeluaran 

Rumah Tangga 

-Karakteristik 

Sosial 

Demografi  

Rumah Tangga 

(usia kepala 

rumah tangga, 

lama sekolah 

kepala rumah 

tangga, 

persentase 

anggota rumah 

tangga yang 

berusia 18 tahun 

ke atas, 

pekerjaan kepala 

  

-Data 

Susenas 

Panel tahun 

2008-2010 

dan Potensi 

Desa 

(Podes) 

2008 

-Metode 

OLS dan 

Regresi 

Probit 
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No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Data/variabel Metode 

   rumah tangga, 

akses terhadap 

informasi, adanya 

fasilitas kesehatan, 

dan daerah tempat 

tinggal) 

 

2. Hidayat dan 

Thabrany 

(2010) 

Merokok di Indonesia : 

Pengujian Myopic Model 

dari Perilaku Adiktif 

Dep: 

Konsumsi Rokok 

Ind: 

-Harga Rokok 

-Harga Alkhohol 

-Pendapatan 

-Usia 

-Status Pekerjaan 

-Persentase Anak-

Anak yang berusia 

kurang dari 14 

Tahun 

-Data IFLS 

(1993-2000) 

-OLS dan 

Myopic 

addictive 

model 

3. Putra (2013) Analis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku 

Merokok Pada Rumah 

Tangga di Kabupaten Lima 

Puluh Kota Tahun 2013 

Dep: 

-Pengeluran Rokok 

Rumah Tangga 

Termiskin 

Ind: 

-Pendapatan 

Rumah Tangga 

- Jumlah anggota 

rumah tangga laki-

laki ber-usia 10 

tahun ke atas yang 

bekerja 

-Harga rokok 

-KRT tamat 

perguruan 

tinggi. 

-Usia KRT 

- KRT yang tamat 

SMP/sederajat  

-KRT yang tamat 

SMA/sederajat 

-Data 

Susenas 

tahun 2013 

-Regresi 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

4. Firdaus dan 

Suryaningsih. 

(2011) 

Kemiskinan dan Tingginya 

Konsumsi Rokok: Faktor 

Penyebab Sulitnya 

Implementasi Green  

Dep: 

Konsumsi Rokok 

RTM 

Ind: 

-Data 

Susenans 

Panel 2008-

2009 
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No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Data/variabel Metode 

  Economic di Pulau Jawa -Pendapatan RTM 

-Jumlah Anggota 

RT Dewasa 

-Konsumsi Non-

Rokok TR 

-Regresi 

Berganda 

dan OLS 

5. Triana (2011) Pengaruh Kebijakan Subsidi 

Beras Miskin Dan Bantuan 

Langsung Tunai Terhadap 

PengeluaranTelekomunikasi 

Dan Rokok Rumah Tangga 

Miskin di Pulau Jawa 

Dep: 

Proporsi 

pengeluaran 

kelompok 

komoditi 

Ind: 

-Harga Komoditi 

-Jumlah anggota 

rumah tangga 

- Tipe wilayah 

-Pendidikan kepala 

rumah tangga 

-Data 

Susenas 

Panel 2008-

2010 

-Model LA-

AIDS 

 

6. Sari (2016) Analisis Pengaruh 

Konsumsi Rokok Dengan 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah 

Dep: 

Konsumsi Rokok 

di Jawa Tengah 

Ind: 

-Garis Kemiskinan 

-Pajak Rokok 

-Regresi 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

7. Franks dkk. 

(2007) 

Harga Rokok, Merokok dan 

Kemiskinan : Implikasi 

Tren Terbaru 

Dep: 

Partisipasi 

Merokok 

Ind: 

-Harga Rokok 

-Pendapatan RT 

-Jenis Kelamin 

-Etnik 

-Lama Pendidikan 

-Jumlah Anggota 

Dewasa 

-Model 

Regresi 

Logistik 

8. Xin  dkk. 

(2009) 

Dampak Merokok dan 

Berhenti Merokok pada 

Pola Pengeluaran Rumah 

Tangga dan Biaya 

Perawatan Medis di Cina 

Dep: 

Konsumsi Rokok 

Ind: 

-Pengeluaran 

Rumah 

Tangga(makanan, 

pakian, 

pendidikan, 

transportasi,  

-Regresi 

logit 
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No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Data/variabel Metode 

   rumah, biaya 

medis) 

-Usia Kepala RT 

-Jenis Kelamin 

-Status Perkawinan 

-Tingkat 

Pendidikan 

-Pekerjaan 

-Asuransi 

Kesehatan 

-Lokasi 

RT(desa/kota) 

-Pendapatan RT 

-Jumlah anggota 

RT 

-Anggota RT <15 

atau> 65 tahun 

-Jumlah mantan 

perokok 

 

9. John dkk. 

(2011) 

Pengeluaran Tembakau dan 

Implikasinya bagi Alokasi 

Sumber Daya Rumah 

Tangga di Kamboja 

Dep: 

Status Merokok 

Individu 

Ind: 

-Usia 

-Jenis Kelamin 

-Status Perkawinan 

-KRT atau bukan 

-Etnik 

-Tinggal di rumah 

permanen/tidak  

- Kehadiran di 

sekolah 

-Literasi 

-Status pekerjaan 

-Status kesehatan 

- persepsi 

berbahaya dari 

merokok 

-Model 

Regresi 

Logistik 

10. Hu dkk. 

(2005) 

Merokok, Standar Hidup 

dan Kemiskinan di China 

Dep: 

Status Merokok 

Ind: 

-Pengeluaran 

Rumah Tangga 

Utama (Makanan,  

-Regresi dan 

Cross 

tabulations 
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No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Data/variabel Metode 

   Rumah, Pakaian) 

-Tingkat 

Pendidikan 

 

 

P. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di atas 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga usia mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok dalam 

rumah tangga. 

2. Diduga jenis kelamin mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok 

dalam rumah tangga. 

3. Diduga status perkawinan mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga. 

4. Diduga status kepala rumah tangga mempengaruhi probabilitas individu 

untuk merokok dalam rumah tangga. 

5. Diduga tinggi badan mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok 

dalam rumah tangga. 

6. Diduga berat badan mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok 

dalam rumah tangga. 

7. Diduga lama pendidikan mempengaruhi probabilitas individu untuk 

merokok dalam rumah tangga. 

8. Diduga pendapatan mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok 

dalam rumah tangga. 

9. Diduga suku mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok dalam 

rumah tangga. 
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10. Diduga terdapat hubungan dan pengaruh faktor-faktor di atas terhadap 

probabilitas individu untuk merokok dalam rumah tangga. 

 


