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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi 

terhadap ketimpangan pendapatan di propinsi Lampung maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 17, diperoleh 

koefisien korelasi (r) sebesar -0,799. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan negatif kuat antara laju pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

pendapatan sebesar -0,799. Arah hubungan adalah negatif, berarti semakin 

tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan pendapatan semakin 

menurun. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai thitung yang 

diperoleh sebesar -3,257 dan nilai ttabel sebesar -2,447. Dengan demikian 

dapat dilihat bahwa -thitung  <-ttabel, dan pada kolom Sig. (Significance), 

probabilita sebesar 0,017 (signifikan) yang berada jauh di bawah 0,05, 

sehingga Ha diterima dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara laju 

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.  
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3. Dalam jangka panjang terbukti pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat 

mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, akan tetapi dalam jangka 

pendek belum terbukti. 

4. Hipotesis Kuznet tidak ditemukan dalam periode 2001-2008 pada hubungan 

pertumbuhan ekonomi dengan indeks gini di Provinsi Lampung.  

5. Ketimpangan pendapatan dengan kategori ketimpangan berat adalah tahun 

2001, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Pada tahun 2005 ketimpangan pendapatan 

masuk dalam kategori ketimpangan yang sedang. Sedangkan pada tahun 

2007 dan 2008, ketimpangan pendapatan masuk dalam kategori ketimpangan 

yang ringan. 

B. Saran 

1. Perlunya perhatian pemerintah secara serius untuk mengatasi masalah-

masalah yang berhubungan dengan ekonomi terutama untuk pemerataan 

pembangunan dan di pendapatan per kapita penduduk di kabupaten atau 

daerah yang ada. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan 

perekonomian masyarakat, membangun sentral ekonomi di daerah melalui 

pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat. 

2. Meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan- kemudahan dan 

insentif investasi sehingga investor mau menamkan modalnya, serta 

mengarahkan investasi pada sektor-sektor perekonomian yang produktif di 

daerah, terutama investasi di sektor indutri yang berbasis pertanian 

sehingga meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pendapatan 

rumah tangga petani, dengan kegiatan investasi di atas dapat pula 
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meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan kerja sebaiknya juga diciptakan 

pada semua daerah dan tidak mementingkan daerah tertentu. 

3. Pemerintah Lampung dalam merencanakan pertumbuhan perekonomian harus 

tetap memperhatikan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Lampung, hal 

ini di perkuat dengan nilai korelasi sebesar -0,799 yang menunjukan 

hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. 


