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lsi Ringkasan 

I. Masalah Penelitian ..-
Tingkat Pernerataan Pendapatan di Indonesia masih dikatakan kurang berhasil. Untuk 

rnengatasi kekurangberhasilan pemerataan pendapatan tersebut, dibutuhkan informasi 
rnengenai keadaan distribusi pendapatan serta a1at yang digunakan untk rnenangkap dampak 
suatu kebijaksanaan distribusi pendapatan, yaitu matrik pelipatganda dan dekomposisi matrik 
pelipatganda, 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pada penelitian yang dilakukan adalah untuk: 
I. Memberi informasi rnengenai keadaan distribusi pendapatan di Indonesia 
2. Mengetahui darnpak suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah lerhadap kesejahte

raan rnasyarakat, khususnya injeksi kepada sektor-sektor produksi 
3. Memberikan rincianjalanya kebijaksanaan injeksi sektor-scktor produksi 

3. Metodologi Penelitian, 

Data penelitian ini didukung dengan penggunaan data sekunder yang bersumber dari 
Biro Pusat Statistik dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode survey 
kepustakaan, Analisis distribusi pendapatan dalam struktur keseimbangan umum Sistem 
Neraea Sosial Ekonorni (SNSE) di Indonesia menggunakan data tahun 1995 dcngan demensi 
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matrik 37 x 37. Tabel matrik SNSE diklasifikasikan menjadi ernpat neraca dan variabcl yang 
digunakan dalam penelitian ini terdapat pada keempat neraca tersebut 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 -neraea lainnya 

Untuk rnenghitung nilai variabel-variabcl yang dianalisis digunakan teknik rnaternatis 
yang berupa matrik kebalikan (invers matrix) maupun matrik perkalian (multiple matrix). 
Dalam hal ini adalah matrik pelipatganda daa dekornposisi matrik pelipatganda. 

4. Kesimpulan dan Saran 

Dari analisis pelipatganda SNSE adalah adanya kebijaksanaan injeksi pada sektor 
lembaga keuangan, real estate, pemerintahan, jasa sosial dan kcbudayaan, jasa hiburan akan 
memberikan kenaikan pendapatan golongan rumah tangga paling tinggi tetapi injeksi pada 
sektor perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa peorangan dan 
rumah tangga akan memberikan dampak distribusi pendapatan yang paling baik. Scdangkan 
kenaikan pendapatan golongan rurnah tangga yang paling kccil akibat injcksi scktor 
pertarnbagan, industri pengolahan kccuali makanan, listrik, gas dan air minum dan injeksi pada 
sektor pertanian tanaman pangan.peternakan, perikanan dan industri makanan akan 
rnemberikao dampak diatribusi pendapatan rumah tangga yang paling buruk. 

Dari analisis dekomposisi matrik pelipatganda SNSl-::, untuk darnpak jangka pendek 
adalah adanya injeksi pada sektor pertanian tanaman pangan, pcternakan, perikanan dan 
industri ;anan akan rnernberikan k-enaikan' pendapatan neraca sektor produksi yang 
terbesar. Untuk dampak jangka menengah dengan mernberi injcksi pada sektor lembaga 
keuangan, real estate, pemerintahan, jasa sosial dan kebudayaan, jasa hiburan akan 
mernberikan total kenaikan pendapatan yang paling besar bagi golongan rumah tangga. 
Pemberian injeksi pada masing-rnasing sektor produksi akan rnenirnbulkan dampak distribusi 
pendapatan yang hampir sama, Dalam jangka panjang, injeksi pada sektor lcmbaga keuangan, 
real estate, pemerintahan, jasa sosial dan kebudayaan, jasa hiburan akan mernbcrikan kenaikan 
pendapatan terbesar bagi golongan rumah tangga sedangkan injeksi pada sektor perdagangan, 
restoran & perhotelan, pengangkutan & komuni1casi, jasa perorangan dan rurnah tangga akan 
memberikan kenaikan pendapatan terbesar kedua bagi golongan rumah tangga tetapi 
memberikan dampak distribusi pendapatan bagi golongan rumah tangga yang paling baik 

Dengan demikian disarankan agar pernerintah rnernberikan prioritas injeksi pada sektor 
perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perorangan dan rumah 
tangga karena memberikan dampak distribusi pendapatan bagi golongan rumah tangga yang 
paling baik, 
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