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ABSTRAK

Adapun maksud di dalam riset ini untuk memahami seberapa tidak sedikit

pengaruh subsidi raskin terhadap pengeluaran konsumsi family masyarakatkurang

mampu  di  wilayah  Sumatera  Utara,  serta  pengaruh  subsidiraskin  terhadap

kesejahteraan  family masyarakat  kurang mampu di  Provinsi  Sumatera  Utara,  3)

Pengaruh  subsidi  raskin  terhadap  kesejahteraan  keluarga  masyarakat  kurang

mampu di Provinsi Sumatera Utara melewati pengeluaran konsumsi. Pengolahan

riset  ini  memakai  jenis  riset  survey  explanatory  sampai-sampai  menyebabkan

format  penelitian  ini  menjadi  ex  post  facto  dimana  adalah  penelitian  dimana

susunan variavel-variabel bebas sudah terjadi, dimana ketiak proses urusan yang

dianalisis di mulai mengerjakan pengamatan terhadap variabel terikat. Jenis data

dalam  riset  ini  ialah  data  primer  berupa  kuisioner  yang  disebarkan  untuk

responden.  Populasi  dalam  riset  ini  ialah  jumlah  penerima  subsidi  raskin  di

Provinsi Sumatera Utara dari 33 kabupaten/kota pada tahun 2015 sejumlah 746,220

lokasi tinggal  tangga.  Dengan demikian adapun hasil  benang merah yang sudah

didapatkan, maka implikasi kepandaian yang dapat dianjurkan pada riset ini ialah

1) Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utaramesti

terus  menjaga  program  subsidi  beras  guna  masyarakt  kurang  mampu  ini,  2)

Pemerintah  Indonesia  maupun  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara

seyogyanya mesti menyerahkan subsidi atau pertolongan lain lainuntuk keluarga

kurang  mampu  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  3)  Pemerintah  Indonesia  maupun

Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  hendaknya  dapatmenerbitkan

kebijakan-kebijakan  yang  bisa  menghindarkan  masyarakatkurang  mampu  dari

jeratan  kemiskinan,  4)  Untuk  peneliti  selanjutnyasupaya  dapat  meningkatkan

sampel  bahkan  hingga  ke  tingkat  nasionalsampai-sampai  dapat  hasil  penelitian

dapat menunjukkan pengaruh subsidi raskin terhadap masyarakt kurang mampu di

Indonesia, dan 5) Perlu pun dilanjukan riset lanjutan dengan menyaksikan tingkat

kepuasan masyarakatkurang mampu terhadap pengamalan program subsidi raskin
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