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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kebahagiaan dan Utititas Individu 

 Kreps (1990) menyebutkan bahwa utilitas (U) adalah fungsi yang 

mengukur semua objek pilihan pada skala numerik. Fungsi utilitas merujuk pada 

kepuasan individu. Secara umum, fungsi utilitas apabila dituliskan secara 

matematik sebagai berikut : 

                    (2.1) 

 Notasi U menggambarkan utilitas individu, sedangkan X dan Y adalah 

barang yang akan dikonsumsi. Utilitas berarti tingkat kepuasan individu dalam 

memilih konsumsi X atau Y. Fungsi utilitas diatas apabila digambarkan akan 

nampak sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Fungsi Utilitas 

 Fungsi utilitas diatas menjelaskan bahwa kurva indifference 

             merupakan tingkat kepuasan individu dari konsumsi kombinasi x 
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dan y. Titik A adalah tingkat kepuasan individu pada    diperoleh dengan 

kombinasi    dan   . Titik B adalah tingkat kepuasan individu pada    yang 

diperoleh dari kombinasi    dan   . Kurva indifference    menunjukan adanya 

peningkatan utilitas dari    ke    ditunjukan oleh titik C. Titik C menjelaskan 

bahwa tingkat kepuasan sebesar    diperoleh dari kombinasi    dan   . Kurva 

indifference    menjelaskan bahwa adanya penurunan utilitas yang diperoleh 

karena kombinasi konsumsi berada dibawah    dan   . 

 Fungsi utilitas juga menggambarkan tingkat kepuasan yang diperoleh dari 

kekayaan yang dimiliki. Nicholson dan Snyder (2010) merumuskan fungsi utilitas 

tersebut sebagai berikut: 

 Fungsi utilitas individu yang diterima dari kekayaan yang dimiliki : 

                          (2.2) 

 Dalam persamaan (2.2) U adalah utilitas individu, W adalah kekayaan. 

Apabila, kekayaan (W) didefinisikan sebagai pendapatan, sedangkan Easterlin 

(2001) menggambarkan kebahagiaan sebagai utilitas. Menurut Easterlin, fungsi 

utilitas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                  (2.3) 

 Fungsi diatas menggambarkan tingkat kepuasan atau kebahagiaan individu 

yang diperoleh dari pendapatan yang miliki. Notasi Utility dan Happiness 

menggambarkan utilitas dan kebahagiaan individu, sedangkan I menggambarkan 

pendapatan yang diperoleh individu. 

2.1.2 Konsep Kebahagiaan 

Kebahagiaan dapat diartikan sebagai kesenangan, kepuasan hidup, emosi 

positif, kehidupan yang bermakna atau perasaan puas (Diener et al., 2004). 

Terdapat tiga hal yang diduga berkaitan dengan kebahagiaan, yaitu karakter 

individu, kemampuan adaptasi dan relasi sosial. Karakter individu digolongkan 
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menjadi dua karakter dasar, yaitu neuroticism dan extroversion. Neuroticism 

adalah karakter yang cenderung mudah marah, mempunyai rasa bersalah dan 

depresi, sedangkan extroversion adalah karakter yang cenderung mudah merasa 

senang. Individu yang mempunyai kemampuan adaptasi yang baik akan 

cenderung mudah merasa bahagia. Individu yang mempunyai banyak teman, 

mempunyai rasa kepercayaan terhadap orang lain dan memiliki hubungan yang 

baik dalam keluarga atau memiliki relasi sosial yang baik juga mampu mendorong 

individu untuk mudah merasa bahagia (Diener et al., 2004). 

Medvedev dan Landhuis (2018) menjelaskan perbedaan antara happiness, 

subjective well-being dan quality of life. Happiness dijelaskan oleh dua proses, 

yaitu bottom-up process dan top-down process. Bottom-up process adalah 

kebahagiaan berdasarkan pada perasaan positif dan negatif. Top-down process 

adalah kebahagiaan hasil dari evaluasi subjektif dari masing-masing individu 

berdasarkan life experience ataupun life satisfaction. Life experience dan life 

satisfaction digambarkan dengan sikap optimisme. Subjective well-being 

dijelaskan sebagai penilaian individu tentang kehidupan dan peristiwa yang 

mereka alami berdasarkan kondisi fisik dan pikiran mereka. Quality of life 

dijelaskan sebagai persepsi individu dari posisi kehidupan mereka yang 

mempengaruhi keadaan fisik, psikologis, tingkat kemandirian dan hubungan 

sosial. 

Seligman (2002) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis teori kebahagiaan, 

yaitu: (i) teori kebahagiaan tradisional, dan (ii) teori kebahagiaan modern. Teori 

kebahagiaan tradisional terdiri dari teori hedonism, teori desire, dan teori objective 

list. Teori hedonism adalah teori kebahagiaan yang menggunakan perasaan 

subjektif. Menurut teori hedonism, kebahagiaan didapatkan dengan 

memaksimalkan perasaan senang dan meminimalkan rasa sakit. Teori desire 

adalah teori yang membahas mengenai pemenuhan keinginan untuk bahagia dan 

terlepas dari perasaan tidak senang. Teori objective list adalah kebahagiaan 

seseorang yang terdiri dari keinginan untuk memperoleh hal-hal tertentu dari 

beberapa daftar keinginan. Daftar keinginan yang dimaksud adalah pencapaian 
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karir, persahabatan, kebebasan dari penyakit dan rasa sakit, kenyamanan materi, 

nasionalisme, kecantikan, pendidikan, cinta, pengetahuan, dan hati nurani yang 

baik. 

Teori kebahagiaan modern milik Seligman (2002) disebut dengan teori 

authentic happiness. Teori authentic happiness terdiri dari pleasant life 

(kenyamanan hidup), good life (kebaikan hidup) dan meaningfull life (kehidupan 

yang berarti). Dalam teori kebahagiaan modern, untuk mencapai full life 

(kebahagiaan dalam hidup) harus memenuhi tiga kriteria tersebut. 

2.1.3 Easterlin Paradox : Kebahagiaan Vs. Pendapatan 

Studi tentang ekonomi kebahagiaan pertama kali dilakukan oleh Easterlin 

(1974). Temuan Easterlin (1974) menjadi awal dari dikenalnya konsep paradox 

kebahagiaan atau yang lebih dikenal sebagai Easterlin Paradox. Easterlin paradox 

menjelaskan bahwa hingga pada poin tertentu dari pendapatan, kenaikan tingkat 

pendapatan tidak diikuti dengan pengakuan kebahagiaan subjektif pada individu 

di AS. Hal tersebut terjadi di Amerika Serikat sejak tahun pengamatan 1946 – 

1970 menyebutkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi tidak disertai dengan 

kebahagiaan yang lebih besar. 

 

Gambar 2.2 

Kebahagiaan dan Real GDP Perkapita di Amerika Serikat (1972-2002) 

(Easterlin, 2005) 
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Temuan Easterlin tersebut mendapatkan komentar, salah satunya dari 

Layard (1980). Layard berpendapat bahwa meskipun masyarakat yang lebih kaya 

tidak lebih bahagia daripada yang lebih miskin, tetapi dalam masyarakat manapun 

kebahagiaan dan kekayaan berjalan searah. Frank et al. (2005) berpendapat bahwa 

pendapatan penting untuk kebahagiaan dan menganggap bahwa orang kaya akan 

lebih bahagia daripada orang miskin. Pendapat tersebut didukung oleh Hagerty 

dan Veenhoven (2003) bahwa kenaikan pendapatan mutlak jelas berkaitan dengan 

peningkatan kebahagiaan baik untuk individu maupun untuk seluruh negara. 

2.1.4 Gross National Happiness (GNH) 

Negara Bhutan adalah negara yang termasuk dalam kelompok negara 

berpenghasilan rendah. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan empat 

komponen GDP dalam pendekatan konsumsi, yaitu: 

              

 Negara Bhutan memiliki penduduk yang rendah sehingga komponen 

konsumsi (C) tidak dapat membantu meningkatkan GDP. Negara Bhutan 

memiliki akses keuangan yang sulit sehingga komponen investasi tidak dapat 

membantu peningkatan GDP. Sektor pertanian menjadi sektor ekonomi utama di 

Bhutan. Negara Bhutan memiliki prinsip pelestarian lingkungan, sehingga proses 

pengolahan lahan sebagai lahan pertanian tidak terjadi ekploitasi lingkungan. Hal 

tersebut membuat komponen ekspor dan impor tidak mengalami surplus karena 

hasil pertaniannya dikonsumsi oleh masyarakatnya sendiri (RGoB, 2016). 

Oleh karena itu, Bhutan tidak menggunakan GDP sebagai ukuran 

kesejahteraan, melainkan menggunakan Gross National Happiness (GNH) 

sebagai ukuran kebahagiaan negara Bhutan. Konsep GNH menekankan peran 

kebahagaian dan kesejahteraan dalam kehidupan serta penekanan pada pelestarian 

lingkungan. GNH muncul karena banyaknya masalah ketidaksetaraan, perubahan 

iklim dan pembangunan berkelanjutan. GNH mempunyai empat pilar. Pilar yang 

pertama adalah pembangunan sosial, pembanguan ekonomi dan pembangunan 
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berkelanjutan. Pilar kedua berfokus pada pelestarian dan promosi budaya. Pilar 

ketiga berfokus pada konservasi lingkungan. Pilar keempat adalah tata 

pemerintahan yang baik. 

Keempat pilar GNH tersebut dipecah menjadi sembilan domain dengan 

beberapa indikator. Domain GNH yang pertama adalah Psycological well-being, 

indikatornya: (i) kepuasan hidup, (ii) keseimbangan emosi (emosi positif dan 

negatif), dan (iii) spiritual atau ketaatan beribadah. Domain yang kedua adalah 

kesehatan dengan indikator: (i) status kesehatan yang dilaporkan sendiri, (ii) 

kesehatan sehari-hari, (iii) long term disability, dan (iv) kesehatan mental. Ketiga, 

pendidikan dengan indikator literaasi, kualifikasi pendidikan, pengetahuan dan 

nilai-nilai. Keempat adalah budaya, dengan indikator bahasa, kemampuan seni 

dan partisipasi budaya. Domain GNH yang kelima adalah penggunaan waktu 

yaitu waktu untuk bekerja dan waktu untuk tidur. Keenam, pemerintahan yang 

baik (good governance) yang ditunjukan dengan adanya partisipasi politik, 

kebebasan politik, service delivery dan kinerja pemerintahan. Ketujuh, community 

vitality ditunjukan dengan dukungan sosial, hubungan komunitas, keluarga dan 

victim of crime. Domain yang kedelapan adalah ecological diversity and resilience 

dengan indikator polusi, environmental responsibility, wildlife dan isu perkotaan. 

Domain GNH yang terakhir adalah standar kehidupan yang ditunjukan dengan 

pendapatan rumah tangga, kekayaan dan kualitas perumahan. 

2.1.5 Kepercayaan (trust) 

Modal social ditemukan secara empiris mempunyai dampak positif 

terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Aspek kehidupan yang dimaksud 

adalah: kesejahteraan ekonomi, kesehatan, tingkat kejahatan, pendidikan dan 

pembangunan (Kumar, 2017). Kepercayaan merupakan bagian dari modal sosial. 

Pengukuran kepercayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepercayaan yang 

dilaporkan oleh individu dan kepercayaan berdasarkan percobaan pengukuran. 

Kepercayaan berdasarkan pelaporan didapatkan dengan cara survei rumah tangga, 
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sedangkan kepercayaan berdasarkan pengukuran percobaan diperoleh dari 

berbagai permainan kepercayaan yang diuji (Murtin et al., 2018). 

Kepercayaan merupakan sikap moral atau budaya, sehingga kepercayaan 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti tingkat pendidikan yang 

diterima. Agama juga faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan karena 

memiliki interaksi sosial dan politik. Ketika individu memiliki kepercayaan satu 

sama lain dapat mengurangi biaya transaksi dalam aktivitas produksi. Salah satu 

faktor yang dapat mengurangi kepercayaan adalah ketidakberhasilan ekonomi 

dalam hal pendapatan dan pendidikan (Alesina dan Ferrara, 2000). 

Kepercayaan dianggap mampu mempengaruhi kebahagiaan individu. Hal 

tersebut terbukti selama masa krisis akibat bencana gempa bumi di Jepang 

(Yamamura et al., 2015). Hasil yang ditemukan menunjukan adanya hubungan 

positif antara kepercayaan dan kebahagiaan. Kepercayaan mampu mendorong 

individu untuk bekerja sama. Kerja sama mampu menghilangkan rasa khawatir 

dan mengurangi gangguan psikologis dan meningkatkan kebahagiaan. Masyarakat 

di Jepang terbukti lebih mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi setelah 

terjadinya bencana gempa bumi, terutama pada daerah yang mengalami kerusakan 

parah. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa kepercayaan sosial memainkan peran 

penting dalam meningkatkan kebahagian. Yamamura et al., (2015) berpendapat 

bahwa kepercayaan sosial adalah pengganti institusi formal dan pasar untuk 

mengurangi gangguan psikologis seperti kebahagiaan pada masa bencana alam. 

2.1.6 Pengukuran Kebahagiaan 

Diener et al., (2004) mengatakan bahwa kebahagiaan adalah komponen 

kehidupan yang luas, namun belum didefinisikan secara umum. Easterlin, (2001) 

mengartikan kebahagiaan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan subjektif, 

kepuasan dan utilitas. Kebahagiaan dalam ekonomi adalah kesejahteraan subjektif 

yang dilaporkan oleh individu sebagai ukuran dari utilitas (Frey dan Stutzer, 

2002). Kebahagiaan pada umumnya tidak didefinisikan, tetapi diukur secara 

empiris, berdasarkan jawaban atas kuesioner tentang keadaan kebahagiaan. 
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Beberapa peneliti tentang kebahagiaan mengembangkan cara untuk 

mengukur kebahagiaan. Berikut beberapa pengukuran yang digunakan dalam 

melakukan studi tentang kebahagiaan: 

1. Oxford Happiness Questionnaire 

Oxford Happiness Questionnaire digunakan oleh Hills dan Argyle (2002) 

untuk mengukur kebahagiaan. Kebahagiaan diukur berdasarkan kondisi perasaan 

positif dan negatif (positive and negatif affect) dan kondisi kognitif (cognitive 

evaluation). Perasaan positif dan negatif adalah perasaan yang dirasakan individu 

berdasarkan kondisi yang dialami. Kondisi kognitif adalah kondisi yang 

berdasarkan kepuasan hidup dan sifat-sifat yang menggambarkan kebahagiaan 

(life satisfaction dan happy traits). Kepuasan hidup dan perasaan senang diukur 

berdasarkan keramahan, rasa kontrol, kesehatan fisik, perasaan positif, 

kewaspadaan mental, harga diri, keceriaan, optimisme dan empati. 

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dari Oxford Happiness 

Questionnaire: (i) “I am intensely interested in other people”, (ii) “I fell that life is 

very rewarding”, (iii) “I have very warm feelings towards almost everyone”. Opsi 

yang disediakan adalah (1) sangat tidak setuju, (2) agak tidak setuju, (3) sedikit 

tidak setuju, (4) sedikit setuju, (5) agak setuju, dan (6) sangat setuju. 

2. World Health Organization Quality of Life (WHOQOL – BREF) 

Kualitas hidup (quality of life) sering disamakan dengan kebahagiaan 

(Veenhoven, 2001). Medvedev dan Landhuis (2018) menggunakan hasil dari 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL – BREF)  untuk 

mengukur kualitas hidup. WHOQOL – BREF mengukur kualitas hidup dengan 

menggunakan indikator yang mempengaruhi kesehatan fisik, kondisi psikologi, 

hubungan sosial dan faktor lingkungan. Kualitas hidup didefinisikan sebagai 

persepsi individu tentang kehidupan mereka yang berdasarkan pada tujuan hidup, 

ekspektasi, standar hidup dan keprihatinan. Indikator tersebut dibagi berdasarkan 

dua puluh enam pertanyaan subjektif (WHOQOL Group, 1995). 
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3. Subjective Happiness Scale / General Happiness Scale 

Lyubomirsky dan Lepper (1999) mengukur kebahagiaan dengan 

menggunakan empat pertanyaan subjektif. Dua pertanyaan fokus pada laporan 

subjektif individu. Pertanyaan meminta individu untuk menggambarkan penilaian 

kebahagiaan individu dibandingkan dengan teman sebaya. Dua pertanyaan 

selanjutnya menggambaran penilaian karakteristik kebahagiaan individu. Keempat 

pertanyaan tersebut menggunakan tujuh tingkat opsi kebahagiaan, satu untuk 

kebahagiaan rendah dan tujuh untuk kebahagiaan paling tinggi. 

Kebahagiaan di Indonesia dapat diukur menggunakan pertanyaan tentang 

kebahagiaan yang terdapat dalam Indonesia Family Life Survei (IFLS). 

Pertanyaan dalam IFLS 2007 dan 2014 yang digunakan untuk mengukur 

kebahagiaan individu adalah “Taken all things together how would you say things 

are these days - would you say you were very happy, happy, unhappy or very 

unhappy?”. Badan Pusat Statistika (Badan Pusat Statistik, 2017) menggunakan 

tiga dimensi untuk mengukur kebahagiaan, yaitu dimensi kepuasan hidup, 

dimensi perasaan dan dimensi makna hidup. Dimensi kepuasan hidup dibagi 

menjadi dua, yaitu kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. 

Pengukuran kepuasan hidup personal menggunakan indikator pendidikan dan 

ketrampilan, pekerjaan/ usaha/ kegiatan utama, pendapatan rumah tangga, 

kesehatan, dan kondisi dan fasilitas rumah. 

Kepuasan hidup sosial diukur menggunakan indikator keharmonisan 

keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan dan 

kondisi keamanan. Dimensi perasaan diukur menggunakan indikator perasaan 

senang/riang/gembira, perasaan tidak khawatir/cemas, perasaan tidak tertekan. 

Dan dimensi makna hidup diukur dengan menggunakan indikator kemandirian, 

penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

tujuan hidup dan penerimaan diri. 
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2.2 Variabel yang mempengaruhi kebahagiaan individu 

1. Karakteristik Individu 

Variabel karakteristik individu yang digunakan dalam studi ini adalah 

variabel yang berhubungan dengan karakteristik individu, literasi serta variabel 

kesehatan. Variabel status demografi terdiri dari usia, jenis kelamin, status 

pernikahan dan tempat tinggal. Kuroki (2011) menyebutkan bahwa orang yang 

menikah lebih bahagia daripada orang yang bercerai dan orang yang bercerai lebih 

bahagia daripada orang yang belum pernah menikah. 

Pendidikan dan kesahatan merupakan salah satu faktor untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal tersebut membuat pendidikan 

dan kesehatan penting untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan. Pendidikan 

berpengaruh singnifikan terhadap kebahagiaan (Kuroki, 2011; Tsui, 2014). 

Individu yang mempunyai pendidikan tinggi akan merasa percaya diri dan mudah 

mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan status sosial yang tinggi di 

masyarakat. Sehingga mereka yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih 

dapat merasakan bahagia. Hal tersebut didukung oleh Inkeles (1960) yang 

menyebutkan bahwa mereka yang berpendidikan lebih tinggi atau yang 

pekerjaannya membutuhkan banyak pelatihan dan ketrampilan lebih sering 

melaporkan diri mereka bahagia, gembira, tertawa dan memiliki kepuasan dengan 

kehidupan. Kesehatan yang baik berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebahagiaan (Caporale et al., 2009; Ponocny et al., 2016). Hal tersebut 

dikarenakan mereka yang mempunyai kesehatan yang baik dapat melalukan 

kegiatan yang mereka inginkan. 

2. Variabel Ekonomi 

Studi ini menggunakan variabel ekonomi yang dianggap mempengaruhi 

tingkat kebahagiaan individu. Variabel ekonomi yang digunakan dalam studi ini 

meliputi variabel status bekerja, jumlah jam kerja, sektor pekerjaan dan 

pendapatan individu. Status pekerjaan individu terbukti sangat berpengaruh 

terhadap kebahagiaan. Individu yang menganggur memiliki hubungan negatif 
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dengan kebahagiaan, namun individu yang bekerja juga memiliki rasa emosional 

(Krause, 2015). Perasaan emosional tersebut terjadi karena individu yang bekerja 

mudah mengalami stress. Disisi lain, jam kerja individu memiliki dampak negatif 

terhadap kebahagiaan (Pouwels et al., 2008). 

 Pendapatan rumah tangga merupakan komponen penting dalam 

komponen kebahagiaan individu. Pendapatan individu berpengaruh posotif 

terhadap kebahagiaan (Asadullah et al., 2018; Di Tella et al., 2010; Pouwels et al., 

2008). Dengan pendapatan rumah tangga tinggi, individu akan mampu memenuhi 

kebutuhan dasar dan mencapai tujuan hidup yang dianggap penting (Badan Pusat 

Statistik, 2017). Selain itu, individu dengan pendapatan tinggi akan mempunyai 

kedudukan dan status social yang lebih tinggi daripada individu yang mempunyai 

pendapatan lebih rendah (Di Tella et al., 2010). 

3. Kepercayaan Sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari setiap 

individu pasti melalukan interaksi dengan individu yang lain. Dengan demikian, 

kepercayaan sosial adalah faktor yang dibutuhkan individu supaya dapat memiliki 

kenyamanan dalam interaksi dengan individu lainnya. Kepercayaan sosial 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebahagiaan (Bjørnskov, 2011; 

Kuroki, 2011). 

Kuroki (2011) menyebutkan bahwa individu lebih merasa bahagia apabila 

berada dalam lingkungan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan individu yang mempunyai kepercayaan sosial mempunyai rasa aman 

dalam berinteraksi, sehingga mampu menumbuhkan dukungan sosial. Individu 

yang mempunyai kerjasama dan dukungan sosial yang baik akan merasa tidak 

pernah sendiri dan tidak merasa kesusahan sehingga mereka akan merasa lebih 

bahagia. Alesina dan Ferrara (2000) berpendapat bahwa karateristik individu dan 

pendapatan merupakan faktor yang memperkuat kepercayaan. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya, banyak studi tentang kebahagiaan yang menolak hasil studi 

dari Easterlin (Frank et al., 2005; Hagerty dan Veenhoven, 2003; Layard, 1980; 

Veenhoven, 1991). Easterlin (1974) berpendapat bahwa tingkat kebahagiaan tidak 

meningkat ketika terdapat pertumbuhan agregat dari pendapatan. Studi terbaru 

juga bertentangan dengan pendapat tersebut (Asadullah et al., 2018; Knabe dan 

Rätzel, 2010; Pouwels et al., 2008). Mereka sepakat berpendapat bahwa 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Selain itu, 

mereka juga berpendapat bahwa factor pendidikan dan kesehatan adalah faktor 

penting dalam kebahagiaan individu. Hal tersebut menunjukan bahwa tingginya 

level pendidikan dan status kesehatan berdampak pada peningkatan kebahagiaan 

individu di China dan Jerman. 

Asadullah et al., (2018) melakukan studi tentang pengaruh gender, tempat 

tinggal dan pendapatan rumah tangga terhadap kebahagiaan di China. Studinya 

juga dilengkapi dengan variabel status demografi, pendidikan, kesehatan, status 

pekerjaan dan jumlah anak sebagai variabel kontrol. Studi yang dilakukannya 

menggunakan data Chinese General Social Survei (CGSS) tahun 2005-2010 

dengan metode ordered probit. Hasil dari studinya menunjukan bahwa 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa pendapatan yang tinggi diikuti oleh tingkat kebahagiaan 

yang tinggi. Hasil lainnya menunjukan bahwa individu yang tidak mempunyai 

pekerjaan memiliki korelasi negatif terhadap kebahagiaan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa orang yang tidak bekerja maka tingkat kebahagiaannya 

rendah. 

Studi di Jerman yang dilakukan oleh Pouwels et al., (2008) menggunakan 

metode ordered probit menyebutkan bahwa secara keseluruhan jumlah jam kerja 

mempunyai dampak negatif terhadap kebahagiaan. Namun, hasil tersebut hanya 

signifikan pada kasus pekerja laki-laki. Studi yang dilakukan oleh Pouwels et al., 

(2008) dikaji ulang oleh Knabe dan Rätzel (2010). Knabe dan Rätzel (2010) 
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melakukan studinya dengan mengontrol variabel jam kerja. Variabel jumlah jam 

kerja dijadikan berbentuk kuadrat. Hasil studi dari Knabe dan Rätzel (2010) 

adalah variabel jam kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

kebahagiaan, namun angka koefisiennya rendah. Hasil lainnya juga menyebutkan 

bahwa jumlah jam kerja dan kebahagiaan berbentuk U terbalik. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa peningkatan jam kerja berpengaruh terhadap 

kebahagiaan, namun pada suatu titik, peningkatan jam kerja justru menurunkan 

kebahagiaan individu. 

Studi tentang kebahagiaan telah banyak dilakukan di Indonesia  (Anna et 

al., 2019; Landiyanto et al., 2010; Rahayu dan Harmadi, 2016; Sohn, 2013). 

Landiyanto et al., (2010) melakukan studi tentang hubungan kekayaan dan 

kebahagiaan di Indonesia. Studi-studi tersebut menggunakan data IFLS 2007 dan 

metode logistic regression. Metode logistic regression dilakukan dengan 

menjadikan variabel dependennya sebagai variabel dummy. Variabel dependen 

yang digunakan adalah variabel tentang subjective well-being. Pertanyaan tentang 

subjective well-being didalam kuesioner IFLS 2007 menggambarkan tentang 

kondisi kebahagiaan individu secara umum (sw12). Opsi untuk pertanyaan 

tersebut diubah menjadi dummy variable, dimana 1=happy dan 2=not happy. 

Hasil yang diperoleh dari studi tersebut menyebutkan bahwa total asset yang 

dimiliki individu berpengaruh signifikan sebesar satu persen terhadap 

kebahagiaan. Hal tersebut menunjukan bahwa orang akan semakin bahagia 

apabila mempunyai total asset banyak. 

Studi tentang hubungan pekerjaan dan kebahagiaan juga dilakukan di 

Indonesia (Anna et al., 2019; Sohn, 2013). Anna et al., (2019) melakukan studi 

tentang kebahagiaan individu yang berprofesi sebagai nelayan di Indonesia. 

Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survei (IFLS) 2014. Variabel 

dependen yang digunakan sebagai ukuran dari kebahagiaan menggunakan 

pertanyaan tentang happiness dan economic ladder. Pertanyaan happiness 

menggambarkan kondisi kebahagiaan secara umum, sedangkan pertanyaan 

tentang economic ladder menggambarkan kondisi perekonomian saat ini, lima 
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tahun yang lalu dan lima tahun yang akan datang. Dengan menggunakan metode 

ordered probit, diperoleh hasil bahwa pekerjaan sebagai nelayan berhubungan 

positif dan signifikan terhadap kebahagiaan pada level satu persen. Hal tersebut 

mematahkan pendapat bahwa individu yang bekerja di sektor formal lebih 

sejahtera daripada individu yang bekerja di sektor formal. 

 Sohn (2013) melakukan studi tentang kebahagiaan di Indonesia yang 

salah satu variabelnya adalah pekerjaan. Dengan menggunakan data yang 

diperoleh dari IFLS4 atau IFLS 2007 menemukan hasil bahwa secara umum orang 

yang tidak bekerja atau pengangguran tidak lebih bahagia daripada orang yang 

bekerja. Namun, kondisi tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan motivasi untuk pekerjaan dibayar. 

Perempuan yang bekerja dibayar mempunyai kebahagiaan yang lebih rendah 

daripada perempuan yang tidak bekerja. Hal tersebut berlainan dengan kondisi 

laki-laki, laki-laki akan lebih bahagia apabila mendapatkan pekerjaan yang baik. 

Anna et al., (2019, Landiyanto et al., (2010), Rahayu dan Harmadi, (2016), 

dan Sohn (2013) sama-sama menemukan bahwa pendapatan individu berpengaruh 

dengan kebahagiaan mereka. Hal tersebut menunjukan bahwa tingginya 

pendapatan individu searah dengan kebahagiaan yang dirasakan. Hasil lainnya 

menunjukan bahwa pendidikan juga mempunyai peran yang besar terhadap 

kebahagiaan individu di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Anna et al., (2019) 

menyebutkan bahwa secara keseluruhan variabel tingkat pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebahagiaan individu sebesar lima persen. Individu 

dengan pendidikan pada level universitas mempunyai pengaruh terbesar pada 

tingkat kebahagiaan. Sohn (2013) menyebutkan bahwa individu yang tinggal di 

kota lebih berpendidikan daripada individu yang tinggal di desa. Selain itu, 

kesehatan dan status pernikahan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebahagiaan. Namun, pengaruh dari kesehatan dan status pernikahan tidak lebih 

besar daripada pengaruh pendidikan terhadap kebahagiaan. 
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Bjørnskov (2011) mengatakan bahwa kepercayaan sosial penting untuk 

meningkatkan kebahagiaan. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa studi, 

diantaranya Kumar (2017), Kuroki (2011) dan Yamamura et al. (2015). Studi di 

Korea Selatan tentang kepercayaan menggunakan data dari World Value Survei 

tahun 2010, menyebutkaan bahwa kepercayaan dan pendapatan individu 

merupakan faktor penting untuk meningkatkan kebahagiaan (Kumar, 2017). Di 

Jepang, kepercayaan dan kebahagiaan berhubungan signifikan dan positif 

(Kuroki, 2011; Yamamura et al., 2015). Hal tersebut juga terbukti selama masa 

krisis. Akibat kondisi krisis yang terjadi karena bencana alam, masyarakat di 

Jepang mempunyai rasa kerja sama yang meningkat untuk berusaha pulih bersama 

(Yamamura et al., 2015). 

Di Indonesia, Rahayu dan Harmadi (2016) dan Sohn (2013) juga 

melakukan studi tentang hubungan kepercayaan (trust) dan kebahagiaan. Aspek 

kepercayaan termasuk bagian dari modal sosial yang penting untuk kehidupan 

individu. Rahayu dan Harmadi (2016) membedakan kepercayaan menjadi dua, 

yaitu kepercayaan secara umum dan kepercayaan terkait agama. Hasilnya 

menyebutkan bahwa kepecayaan secara umum berhubungan positif dan signifikan 

terhadap kebahagiaan. Hasil dari kepercayaan umum berbeda dengan kepercayaan 

terkait dengan agama. Kepercayaan yang terkait dengan agama berhubungan 

positif, namun tidak signifikan terhadap kebahagiaan. 

Sohn (2013) membedakan kepercayaan menjadi dua jenis, yaitu 

endogenous trust dan exogenous trust. Endogenous trust dicontohkan sebagai 

kepercayaan yang ada jika dua individu tinggal bersama. Sehingga endogenous 

trust juga bisa disebut sebagai kepercayaan individu. Sedangkan exogenous trust 

adalah kepercayaan diluar kepercayaan individu. Hasilnya sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu dan Harmadi (2016) yang menyebutkan bahwa 

endogenous trust atau kepercayaan individu berhubungan positif dan signifikan 

terhadap kebahagiaan. Berbeda dengan hasil endogenous trust, exogenous trust 

memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap kebahagiaan. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori dan penelitian sebelumnya, menunjukan bahwa 

variabel-variabel dalam ekonomi seperti pendapatan individu dan status pekerjaan 

berpengaruh terhadap kebahagiaan. Faktor-faktor lainnya juga terdapat dalam 

variabel karaketistik individu dan variabel kepercayaan sosial. Selain itu, beberapa 

indikator ekonomi dan karakteristik individu yang menentukan kebahagiaan juga 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan sosial.  
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