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Bagaimana rumah tangga 
memutuskan seberapa besar dari 

pendapatan mereka akan dikonsumsi 
saat ini dan berapa yang akan 
ditabung untuk masa depan? 
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KONSUMSIKONSUMSI

Perilaku konsumsi individu 
mengandung konsekuwensi 

makroekonomi. Keputusan rumah 
tangga mempengaruhi keseluruhan 

perilaku ekonomi.

Perilaku konsumsi individu 
mengandung konsekuwensi 

makroekonomi. Keputusan rumah 
tangga mempengaruhi keseluruhan 

perilaku ekonomi.



  

                                                               www.hidayatullah.muttaq.in

PDB Indonesia tahun 2011PDB Indonesia tahun 2011
Rp7.215 trilyunRp7.215 trilyun

Y = C + I + G + (X - M)

C = 54,58% 
I = 35,03% 
G = 8,99% 
X = 26,33% 
M 24,92%
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Konsumsi: sebuah fungsi yang 
menghubungkan konsumsi dengan 
pendapatan disposabel.

Ingat FUNGSI KONSUMSI 
MENURUT KEYNES

C = C (Y – T) 
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Kecenderungan Mengkonsumsi 
Marjinal: Jumlah yang dikonsumsi 
dari setiap dollar tambahan (antara 
nol dan satu).

KONSUMSI 
MENURUT KEYNES

Keynes: “... manusia sudah pasti, secara alamiah 
dan berdasarkan rata-rata, untuk meningkatkan 
konsumsi ketika pendapatan mereka naik, tetapi 
tidak sebanyak kenaikan pendapatan mereka.”

C = C + cY

C > 0, dan 0 < c < 1
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Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-
rata: yakni rasio konsumsi terhadap 
pendapatan dengan kecenderungan turun 
ketika pendapatan naik.

Tabungan adalah kemewahan, sehingga Keynes 
menduga orang kaya menabung dalam proporsi 
yang lebih tinggi dari pendapatan mereka 
ketimbang si miskin.

KONSUMSI 
MENURUT KEYNES
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Pendapatan merupakan determinan 
konsumsi yang penting dan tingkat 
bunga tidak memiliki peran penting.

Keynes: “... kesimpulan utama yang diberikan 
oleh pengalaman adalah bahwa pengaruh bunga 
jangka pendek dari tingkat bunga terhadap 
pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat 
sekunder dan relatif tidak penting”.

KONSUMSI 
MENURUT JOHN MAYNARD KEYNES
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Depresi panjang tanpa batas 

STAGNASI SEKULER

Para ekonom pada masa Perang Dunia II merasakan 
ketakutan dengan prediksi mereka atas konsumsi menurut 
model Keynes. Perekonomian diperkirakan akan mengalami 
stagnasi sekuler kecuali ada kebijakan fiskal untuk 
memperbesar permintaan agregat. 

Ternyata pasca PD II, meski pendapatan jauh lebih tinggi 
tetapi tidak menaikkan tabungan dalam jumlah besar. 
Fungsi Keynes mengalami anomali karena tidak berlaku.
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Simon Kuznets menemukan 
rasio konsumsi terhadap 
pendapatan cenderung stabil 
dari dekade ke dekade, 
meskipun terjadi kenaikan 
yang besar dalam pendapatan. 

TEMUAN SIMON KUZNETS

Anomali model fungsi konsumsi Keynes yang dimentahkan 
oleh Stagnasi Sekuler dan temuan Simon Kuznets ini 
mendorong penelitian lanjutan mengenai konsumsi.
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