
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil perhitungan LQ diketahui bahwa sektor basis yang mendominan di Kota Metro adalah 

sektor jasa-jasa. Sektor lainnya yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor 

listrik,gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan 

komunikasi.. Sedangkan sektor-sektor non basis di Kota Metro adalah sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 

pengolahan dan sektor bangunan. 

Konsekuensi peralihan sektor basis di Kota Metro ditandai dengan adanya pembangunan 

gedung-gedung atau ruko sebagai pusat perdagangan Kota Metro. Hal ini secara langsung dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Metro karena banyaknya lapangan pekerjaan. 

Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan Kota Metro.

Selanjutnya jika dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan dengan kebijakan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2010 Kota Metro dilihat dari sisi 

kebijakan pemerintah Kota Metro mengenai kebijakan dan program yang ada pada rencana 

strategis, kebijakan dan program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro sudah 

baik dan mencakup semua sektor riil yang ada pada Kota Metro. Sesuai dengan visi misinya 



yaitu terwujudnya Kota Metro sebagai kota pendidikan yang asri, maju, makmur, aman dan 

demokratis. Dengan adanya visi misi Kota Metro dalam RPJM Kota Metro, maka ditarik 

kesimpulan bahwa Metro telah berkembang sesuai dengan visi misi nya. 

Perubahan sektor basis terhadap kinerja Kota Metro diharapkan dapat meningkatkan 

pembangunan Kota Metro dan struktur ekonomi Kota Metro seperti meningkatkan pendapatan 

Kota Metro, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Metro, memperluas kesempatan kerja 

dan dapat meratakan hasil-hasil pembangunan keseluruhan wilayah Kota Metro.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah:

Berdasarkan hasil perhitungan LQ diperoleh bahwa sektor yang patut diunggulkan dan 
dikembangkan adalah sektor jasa-jasa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Metro perlu 
memperhatikan langkah-langkah atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota 
Metro antara lain dengan cara memperbaiki berbagai unsur yang dapat mempengaruhi 
pendapatan Kota Metro.


