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ABSTRAKSI 


Proses pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta dan serangkaian 
kebijaksanaan pemerintah telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional, yang merupakan pertanda berhasilnya pembangunan ekonomi yang 
dilaksanakan. Hal ini berarti pula sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri, 
yang akan meningkatkan kemakmuran dam kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan namun di samping keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut 
masih dihadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerataan, terutama 
pemerataan pembagian pendapatan. . 

Masalah pemerataan merupakan masalah yang kompleks, karena berkaitan 
dengan nilai-nilai sosial masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 
Pertama, masyarakat memandang pemerataan sebagai tujuan yang sudah 
sewajarnya dicapai karena implikasi moralnya dan kaitannya erat dengan 
kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial khususnya dan pancasila 
umumnya. Kedua. kebijakan yang mendorong pemerataan dapat membantu 
mengurangi kemiskinan, ketika pendapatan lebih merata maka jumlah penduduk 
yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang. Kebijakan yang berorientasi 
pemerataan (terutama investasi sumber daya manusia) dalam jangka panjang 
dapat m~ndorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. (IMF's 
Fiscal Affair Departement, 1988) 

Penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi 
dan pertumbuhan penduduk terhadap pemerataan distribusi pendapatan yang 
digambarkan dengan besamya rasio gini. Penelitian dilakukan dengan mengambil 
data sekunder persentase pertumbuhan ekonomi dan persentase pertumbuhan 
penduduk serta data rasio gini di DKI Jakarta selama periode tabun 1990-2001 

Untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan 
pertumbuhan penduduk terhadap pemerataan distribusi pendapatan, dilakukan 
dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dad laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan 
penduduk terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan hasil tersebut 
diberikan saran terhadap kebijakan pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya 
yaitu pemerataan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pengurangan terhadap 
laju pertumbuhan penduduk dapat menurunkan angka gml rasio yang berarti 
mcnurunkan ketimpangan pembagian pendapatan. 
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