
V. SIMPULAN & SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan adanya  pembangunan ekonomi

suatu daerah dapat memicu pertumbuhan ekonomi , hal ini terjadi di

kabupaten Lampung Selatan . Pertumbuhan PBRB yang meningkat

dengan rata-rata 5,8 % pertahunnya . Kecilnya peningkatan pertumbuhan

PDRB setiap tahunnya disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia yang

rendah , masyarakt miskin dan tingkat pendidikan yang rendah dapat

menciptakan pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan per kepala

keluarga .

2. Hasil analisis menunjukan bahwa pembangunan ekonomi bisa memicu

adanya perubahan struktural , hanya saja masih begitu sedikit daerah di

Lampung Selatan yang dijadikan kawasan industri , hal ini disebabkan

oleh keadaan geografis Lampung Selatan yang jauh lebih banyak wilayah

pertanian dibandingkan industri

3. Hasil analisis menunjukan bahwa Lampung Selatan memiliki tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan berat ,
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namun Lampung Selatan merupakan daerah berkembang sehingga dari

kurun waktu 2009-2013 ketimpangan

berangsung berkurang dan msyarakat cenderung dapat menikmati

hidupnya .

B. SARAN

1. Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan

kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah

pembangunan yang lebih khusus seperti: pertumbuhan

penduduk,pengangguran,pembangunan pedesaan, pendidikan,

perdagangan intenasional dan sebagainya.

Pembahasan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini sebenarnya

sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, pada bagian ini lebih ditekankan

pada pembahasan masalah distribusi pendapatan dengan menyinggung

sedikit masalah kemiskinan.

2. Pemerintah kabupaten Lampung Selatan harus lebih memperhatikan

pendidikan masyarakatnya  agar terciptanya masyarakat yang berdaya

saing dan berinovasi ,dan diharapkan pula dengan adanya perbaikan dalam

bidang pendidikan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan .

3. Pemerintah harus mulai memperhatikan kawasan industri agar tercipta

lebih banyak lagi , sebab dengan adanya kawasan industri ini dapat

menaikan nilai jual dari produk hasil bumi Lampung Selatan dan nantinya

dapat memberikan income yang tinggi untuk pemerintah kabupaten

Lampung Selatan .


