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T, PENDAI{TJLUAN

; Latar Belakang
Usaha - usaha perubarlgunan yang telah dilakukan oleh pemorintah selama ini"

:-:i,rSliS11)it penlbangunall di sektor pefiailian telah dapat meningkatlian produksi

- ifiliiliiin dan pendapatax nlmah taugga, temtzuua bagi masyarakat pedesaan.
f',1,'rtgacu kepada trilogi pembangu.nalr rrnka sasaran pernbangunan tidak hanya
-.iirjukar: kepada peuirrgkatan produksi semata, tetapi joga ditujukan untuk
. cutelataan klrususnya pcnrclataiur dalarn distribusi pcndapatan. Sejak Repelita Ill
. 3llretintah telah mernberikan pelhatiau yang lebih besar terhadap unsu pemerataan
l. kemudiau dilanjutkan pada Repelita [V dan Repelita V. Dalarn kebijaksanaan
-:tnbangunali Repelita VI ursur peorerataaJr rnasih tetap menjadi perhatian utarna.

Rerdasarkan hal di atas penelitian ini ingin melihat bagaimana pola distribusi
i:ndapatal masyarakat pedssaan di kabupaten Batang FIar{. Selain itu penelitian ini
L.ea didasarkari kepada alasan akan masih sangat terbatauya irrfonlasi atau peuelitian
:rengenai distribusi pendapatari, khususnya untuk l(abupaten Ilatarrg f{ari.

t :)/)sen Fnkulatas ltkonomj dan ntenvelesaikan pendtdikan Magister pada i,'akultas Pascasar.iana
.':', ersitas Artdolo.; Padung.
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1.2 Perumusan lVlasalah
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah menjamin terjadinya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dewasa ini keberhasilan pembangunan
tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi kecuali itu juga harus
menjamin terjadinya penyebaran secala lebih merata khusumya dalam pemerataan
distribusi pendapata:r, Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah
dalam penelitian ini antara lain :
1. Bagaimana struktur dan tingkat pendapatan rumah tatgga pedesaan kabupaten

Batang Hari.
2. Bagatnana pola distdbusi pendapatan runah tarrgga pedesaan kabupaten Batang

Hari.
III. TINJAUAN PUSTAKA

Konsekuensi persoalan distribusi pendapatan sebagai akibat pertumbuhan
ekonomi di lndonesia telah disadari sejak dulu.Hal iti didasari kepada pengalaman di
beberapa negara berkembang lainnya yang menunjukkan fakta bahwa kebijaksanaan
pembangturall yang hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja tidak hanya
menyelesaikan masalah sosial yang mendesak seperti pengangguran, pemukiman yang
tidak mernenlrrhi persyaratan kesehatan, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan
serta masaiah kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu sejak Repelita III rnasalah
pemerataan khususnya pemerataan dijadikan sebagai sasal'an utama. Kemudian
kebijaksanaan ini masih ber{utjut lagi pada Repelita fV, V, dan repelita Vl.

Dewasa ini dinegara - negara berkembang telah muncul strategi baru dalam
pembangunm ekonorni yaug dikenal dengan " strategi pembangunan dengan
pemerataan ". Strategi ini juga telah mulai dilaksanakan di negara kita melalui program
Repelita secara bertahap, kfiuzusnya sejak Repellita III hal ini dapat dilihat dari konsep
trilogi pembangunan yaog memberikan bobot yang besar terhadap pemerataan.

Kian wie (1977) rnengemukakan bahwa pada dasanrya ketimpangan distribusi
perrdapatan mencetminkan ketimpangan dalam pembagian harta baik fisikmaupun non
fi.sik, Dengan demikian pola distribusi pendapatan yang timpang sebagian besar
disebabakan oleh karena ketimpangan dalam pernbagian harta.

Besanrya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ini biasanya ditunjukkan
oleh besarnya angka gini rasio. Angka gini rasio ini bergerak antala 0 sampai dengan 1,
dimana apabila angka gini rasio ini mendekati 0 merupakan indikator pemerataan
pendapatan sempuma, sebaliknya apabila angka gini rasio ini mendakati I maka ini
menunjukk an gejala ketimp an gan p endap atan.

Todaro (1983) mengemukakan bahwa dalam kenyataannya angka gini rasio
bagi negara-negara yang pemerutaan pendapatannya sangat timpang terutama sekali
ter{etak antara 0,50 sampai 0,70 sedangkan bagi negara - negara yang pemerataan
pendapatannya relatif sama terletak disekitar 0,20 sampai 0,35. Selanjutnya Oshima
daiam Sigit (1977) menjelaska:r bahwa angka gini rasio yang lebih besar dari 0,50
menurjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1. llletode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian survey, dalam hal ini sampel dipilih secara

terbatasarj populasi yang ada. Dari sampel telpilih nantinya daharapkan dapitnnewakili
keadaan populasi secara keseluruhan.

3.2. Metode Pengambilan Sampel
Populasi dari penlitian ini adalah rumah tangga pedesaan yang ada di

Kabupatur Batang Hari. Dari beberapa kecamatan yang ada dikabupaten Balang Hari
dipilih 3 kecarnatan, kemudian untuk masing - masing kecamatar dipilih 1 desa sebagai
sanrpel. Besamya sampel untuk masing - masing desa adalah 30 rumah tafr,gga, dengan
demikian jumlah sampei keseluruhan adalah 90 responden.

3.3. Data dan Sumber Data
data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan reqponden berdasarkan daftar
perlanyaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi atau lembaga
yang tet'kait dengan peneiitiau ini.

3.4. Analisis Data
Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelunrnya, maka metode

analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :
l' Untuk meugetahui struLltu dan tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan

digrmakan analisis deskriptif melalui tabulasi silang.
2' Untuk rnengetahui distribusi pendapatdn rumah tangga pedesaan kabupaten Batang

Hari, digunakan tumus Gino Ratio sepeti yang diglrakan oleh Biro pusat Statistik
(BPS), dengan rurnus sebagai berikut :

a

Qi+Qi- l
GiniRasio:  l -  Xp, t  _*_____l

.imana, 
to'ooo

Pi : persentase jurnlah rumah tangga pada kelas pendapata'ke - i
Qi = persentase kumulatifpendapatan sampai dengan kelas ke - i
Qi- I : persenatase kurnulatifpendapatan rumah tangga pada kelas ke - ( i - I )I dan 10.000 =.konstanta

rV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aspek Pendapatan
Dilihat dari sumbernya maka pendapatan rumah tangga pedesaan kabupaten

Batang Hari dapat digolongkan kepada pendapatan aari- usatra pertanian da:r
nonpertanian. Pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian meliputihasil tanaman
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pangan, usaha perkebunan, petemakan dan perikanan. Sedangkan pendapatan yang

bersumber dari usaha non pertnanian di antaranya berasal dari usaha perdagangan,

buruh, tukang dan lain - lain.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pendapatan rata -rata rumah tangga

adalah Ftp.2.227.097 pertahrm. Dengan ratt - rata jumlah anggota keluarga rumah

tangga sebesar 4,43 otmg, mflka pendapatan rumah tang1a per kapita per tahun adalah

Rp. 502.731 atau Rp. 41.894 per kapita per bulan
Jika kita amati lebih lanjut maka terlihat usaha pertanian masih tetap

memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan rumah tangga, yaitu me,ncapai
7T,53 .Vo, sedangkan sisanya berskala dart usaha non pertanian, yaitu sebesar 28,47o/o.
Keadaan ini memrnjukkan kepada kita bahwa sektor pertanian masih merupakan usaha
yang domirrana dari rumah tangga pedesaan yang ada di kabupaten Batang Hari.

Apabila ditelusuri lagi tenryata lebih dari setengahnya (55,7I%) berasal dari
usaha perkebunan terutama dari komoditas karet. Kemudian diikuti oleh usaha
tanaman pangan yang memberikan kontribusi 8,69yo terhadap pendapatan rumah
tangga. Sedangkan usala nonpertanian yang oukup berkembailg dan memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan rumah tarLggl adalah usaha
perdagangan dan mejadi buruh masing -masing memberikan kontribusi sebesar ll,I3o/o
dan 6,780/o terhadap pendapatan rumah tangga,

Dengan pendapatan per kapita pertahun sebesar Rp 502.73I, jiku

dibandingkan dengan pendapatan per kapita pertahun h'ovinsi Jambi pada tahun 1993
yaitu sebesar Rp. 428.92I maka jelas pendapatan per kapita pertahrlr rumah tangga
pedesaan kabupate,n Batang Hari adalah relatof lebih besar. Keadaan ini secara umum
mencerminkan tingkat kesejahteraan daerah penelitian relatif lebih baik dibandingkan
dengan ruta -rata tingkat Provinsi. Tetapi apabila keadaan ini kita bandingkan dengan
tingkat kesjahteraan rata -rata nasional pada tahrur yang s4ma dengan pendapatan per

kapita pertahur sebesar Rp. 1.216.000, maka tingkat kesejahteraan daerah penelitian

adalah relatif lebih rendah. Unnrk itu tentu saja masih diperlukan kebijakan dan upaya -
upaya kearah p eningkatan pendapatan.

4.2. Ilistribusi Pendapatan
Untuk mengukul pola distribusi pendapatan rumah tangga pedesaau Kabupaten

Batang Hari digunakan analisis gini rasio. Dari data pendapatan yang ada, kemudian
dihitung dengan rurnus gini rasio yang digunakan oleh BPS maka diperoleh angka gni
rasio untuk rumah tatrgga pedesaan kabupaten Batang Hari sebesar 0,26.

Todaro (1983) mengemukakan bahwa angka gini rasio yang berada di antara
0,50 - 0,70 menggambarkan distribusi pendapatan yang sangat timpang, sedangkan
angka gini rasio yang berada di antara 0,2A - 0,35 menggambarkan distribusi
pendapatan yang cukup merata. Dari pernyataan tersebut, maka dapat kita katakan
bahwa distribusi pendapatan rumah tangga pedesaan kabupaten Batang Hari adalah
relatif merata. Pe'rnyataan ini didukung lagr dengan besamya persentase pendapatan
yang diterima oleh 40 % kelompok pertama. Dari data yang ada terlihat bahwa 40%;o
kelompok peftama menerima pembagian pendapatan pendapatan sebesar 23,75Yo darc
total pendapatan. Mengaou kepada laiteria yang digunakan oleh Bank Dunia, dinoana
dfjelaskan bahwa apabila 40o/o pertarma menerima pembagian pendapatan lebih besar
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dai_ lTYo maka terdapat ketiryangan pendapatan kategori rendah, maka distribusi

fendapatan rurnah tangga p"a*tu* kabupaten Batang Hari termasuk kepada

tetimiangan kategori rendah (low income inequaliry)'
Jika kita amati lebih lanjut koefisien gini rasio untuk rurnah tangga pedesaan

kabupaten Batang Hari ini maka akan terlihat angka ini agak relatif lebih besar

dibandingkan dengan angka gili rasio Provinsi Jambi yaitu sebesat 0,22' Arlinya

seoara relatif distribusi liendapatan tingkat Provinsi relatif lebih baik dibandingkan

denga:r distribusi pendapatan untuk ruriatl tangga pedesaan kabupaten Batang Hari'

Namun demikiau a:rgka gini rasio rumah tangga-petlesaan kabupaten Batang Hari ini

lebih kecil dibanrli'ik*irog* angka gini rasio nasional yaitu sebesat,0'32' artinya

dibandingkan dengan keadaan tingkat lasional, maka distribusi pendapatan untuk

rumah tanggapedesaan kabupaten Batang Hari a<lalah relatif lebih baik'

IV. Kf,SIMPULAN DAN SARAN

4.l.Kesimpulart
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat

disirnpulkan hal -hal sebagai berikut :
a. Rata -rata pendapatir rumah tangga pedesaan kabupaten Batang Hari adalah

sebesar kp. 2,23i,097 pertahun ad; Rp 502.731 per kapita pertahun, angka ini

lebih besar apabila dibandingkan dengan rata'tata pendapatan per kapita Provinsi

Jambi dan seklor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan

rumah tangga (71,53%).
b. Distribusi pendapatan t*un tunggapedesaan labupaten Batang Hari relatif metata

dan tergolong kepada tingkai ketimpangan ketegori rendah Qow income

inequatity), hal ini iit*3ott* oleh relatif kecihrya angka gini rasio yaitu 0,26 dan

relalif besar pendapatan yang dapat diterima oleh kelompok 40o/o pertama yaitu

sebesar 23,75o/o.

4.2.Saran
Mengingat masih relatif rendahnya rata-rata pendaptan yang dite-nma oleh

rumah talgga p.d.ru* kabupaten Batang Hari, untuk itu rnasih perlu dilakukan upaya

dan kebijalan yang mengarah kepada peningkatan pendaptan dan sekaligus

pemefataan.
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