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lsi Ringkasan 

t. Masalah Penelitian 

Tingkat Pemerataan Pendapatan di Indonesia masih dikatakan kurang berhasil. Untuk 
mengatasi kekurangberhasilan pemerataan pendapatan tersebut, dibutuhkan informasi 
mengenai keadaan distribusi pendapatan serta alat yang digunakan untk menangkap dampak 
suatu kebijaksanaan distribusi pendapatan. yaitu matrik pelipatganda dan dekomposisi matrik 
pelipatganda. 

2. Tujusn Penelitisn 

Tujuan dari pada penelitian yang dilakukan adalah untuk: 
I. Memberi informasi mengenai keadaan dislribusi pendapatan di Indonesia 
2. 	MengetMui dampak suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan pcmerintah terhadap kescjahte

raan masyarakat. khususnya injeksi kepada sektor-sektor produksi 
3. Memberikan rincian jalanya kebijaksanaan injeksi sektor -sektor produksi 

3. Metodoloei Penelitian 
; 

Data penelitian ini didukung dengan penggunaan data sekunder yang bersumbcr dari 
Biro Pusat Statistik dan pengumpulan data t.:fsebut dilakukan dengan melodc survey 
kepustakaan. Analisis distribusi pendapatan dalam struktur kescimbangan umum Sistcm 
Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) di Indonesia menggunakan data tahun 1995 dcngan demensi 
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matrik 37 x 37. Tabel matrik SNSE diklasifikasikan menjadi cmpat neraca dan variabcl yang 
digunakan daJam penelitian ini terdapat pad .. keempat neraca tcrsebut antara lain. 
1. Pendapatan dan pengeluaran pada neraca faktor produksi 
2. Pendapatan dan pengeluaran pada neraca institusi 
3. Pendapatan dan pengeluaran pada neraea sektor produksi 
4. Pendapatan dan pengeluaran pada neraca -neraca lainnya 

Untuk menghitung nilai variabel-variabel yang dianalisis digunakan teknik matematis 
yang berupa matrik kebalikan (mvers matrix) maupun matrik perkalian (multiple matrix). 
Dalam hal ini adalah matrik pelipatganda dan dekomposisi matrik pelipatganda. 

4. Kgimpulan qan Saran 

Dati analisis pelipatganda SNSE adaJah adanya kebijaksanaan il1jeksi pada sektor 
lembaga ke;ilangan., real estate, pemerintahan., jasa sosiaJ dan kebudayaan, jasa hiburan akan 
memberikan kenaikan pendapatan golongan rumah tangga paling tinggi tetapi injcksi pada 
sektor perdagangan, restoran & perhotelan., pengangkutan & komunikasi, jasa pcorangan dan 
rumah tangga akan memberikan dampak distribusi pendapatan yang paling baik. Scdangkan 
kenaikan pendapatan golongan rumah tangga yang paling kecil akibat injeksi scktor 
pertambagan, industri pengolahan kecua1i makanan, listrik, gas dan air minum dan injeksi pada 
sektor pertanian tanaman pangan,petemakan. perikanan dan industri makanan akan 
memberikan dampak diatribusi pendapatan rumah 1.I\.:lgga yang paling buruk. 

Dan anaIisis dekornposisi matrik pelipatganda SNSE, untuk dampak jangka pcndck 
adaJah adanya injeksi pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan 
industri makanan akan memberikan kenaikan pendapatan ncraca sektor produksi yang 
terbesar. Untuk dampak jangka menengah dengan memberi injeksi pada sektor lcmbaga 
keuangan., real estate, pemerintahan., jasa 50sial dan kebudayaan, jasa hiburan akan 
memberikan total kenaikan pendapatan yang paJing besar bagi golongan rum.ah tangga. 
Pemberian injeksi pada masing-masing sektor produksi akan menimbulkan dampak distribusi 
pendapatan yang hampir sarna. Dalam jangka panjang, injeksi pada scktor lembaga keuangan., 
real estate, pemerintahan. jasa sosiaJ dan kebudayaan., jasa hiburan akan membcrikan kenaikan 
pendapatan terbesar bagi golongan rumah tangga sedangkan injeksi pada sektor perdagangan., 
restoran & perhotelan. pengangkutan & komunikasi, jasa perorangan dan rumah tangga akan 
rnemberikan kenaikan pendapatan terbesar kedu8 bagi golongan rumah tangga tetapi 
rnemberikan dampak distribusi pendapatan bagi golongan rumah tangga yang paling baik. 

Dengan demikian disarankan agar pemerintah memberikan prioritas injeksi pada sektor 
perdagangal'l; restoran &. perhotelan, pengangkutan &. komunikasi. jasa perorangan dan rumah 
tangga karen a memberikan dampak distribusi pendapatan bagi golongan rumah tangga yang 
paling baik. 
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