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ABSTRAK 

SINDY PERMATA SARI. Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan 

Alokasi Kredit terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2014-2016. 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh dari ketimpangan pendidikan 

dan ketimpangan alokasi kredit terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dasar 

penelitian ini adalah kondisi pendidikan dan penyaluran kredit yang dihitung 

menggunakan Indeks Gini. Kemudian penelitian ini menggunakan Random Effect 

Model untuk mengetahui pengaruh serta signifikansi pada variabel-variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, diperoleh beberapa hasil, yaitu terdapat pengaruh 

signifikan antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan alokasi kredit secara 

bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan dengan signifikansi 0,000708. 

Kemudian terdapat pengaruh signifikan antara ketimpangan pendidikan terhadap 

ketimpangan pendidikan dengan signifikansi 0.0267 dan koefisien sebesar -0,12 

selanjutnya, terdapat pengaruh signifikan antara ketimpangan alokasi kredit dengan 

ketimpangan pendapatan dengan signifikansi 0,0000 dan koefisien sebesar 0.0000302 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan. 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: ketimpangan pendidikan, ketimpangan alokasi kredit dan 

ketimpangan pendidikan 
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ABSTRACT 

 

SINDY PERMATA SARI. Effects of Education Inequality and Credit Allocation 

Inequality on Income Inequality in Indonesia in 2014-2016. Economic Education, 

Faculty of Economics, Jakarta State University, 2019. 

 

This study aims to determine the effect of educational inequality and the inequality of 

credit allocation to income inequality in Indonesia. The basis of this research is the 

condition of education and lending which is calculated using the Gini Index. Then 

this study uses Random Effect Model to determine the effect and significance of the 

variables studied. In this study, obtained several results, namely there is a significant 

influence between educational inequality and the inequality of credit allocation 

together towards income inequality with a significance of 0,000708. Then there is a 

significant effect between educational inequality and educational inequality with a 

significance of 0.0267 and a coefficient of -0.12 then, there is a significant influence 

between inequality of credit allocation with income inequality with a significance of 

0.0000 and a coefficient of 0.0000302 with a significant and positive effect on 

income inequality. 
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