
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Simpulan 

 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat berhubungan negatif 

(berlawanan arah) dengan ketimpangan distribusi pendapatan.  Artinya pada saat 

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikkan, ketimpangan pendapatan akan 

mengalami penurunan, dan penurunan pada pertumbuhan ekonomi akan 

meningkatkan ketimpangan pendapatan.  Berdasarkan hasil perhitungan, 

korelasinya sebesar – 0,91. 

 

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Lampung Barat tahun 2007-2012 

cenderung mengalami kenaikkan.  Hanya pada tahun 2010 saja laju pertumbuhan 

ekonomi Lampung Barat sedikit menurun.  Pada tahun 2010 laju pertumbuhan 

ekonomi Lampung Barat sebesar 4,52 persen.  Pada tahun tersebut hampir setiap 

sektor ekonomi di Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan yang tidak 

terlalu menggembirakan, kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan.  Sektor yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi adalah sektor 

pertambangan dan penggalian.  Sektor pertanian yang memberikan kontribusi 

terbesar dalam perekonomian di Lampung Barat kontribusinya terhadap 

pembentukan PDRB semakin menurun, keadaan ini disebabkan terjadinya 
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perubahan struktur ekonomi yang diikuti dengan perkembangan sector lainnya 

yang tumbuh semakin membaik.  

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan di Kabupaten 

Lampung Barat memang menunjukkan pola hubungan yang negatif, yang berarti 

kenaikkan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat ketimpangan 

pendapatan dan sebaliknya.  Namun yang terjadi pada tahun 2007-2012 

penurunan pada tingkat ketimpangan hanya ditunjukkan dari perubahan angka 

koefisien gini yang semakin membaik/menurun dari tahun ke tahun, sedangkan 

pada tahun-tahun tersebut ketimpangan pendapatan masih berada dalam kategori 

ketimpangan berat.  Pada tahun 2012, koefisien gini sudah masuk dalam kategori 

ketimpangan sedang (0,47), meskipun masih cenderung ke ketimpangan berat 

karena masih mendekati angka 0,5 (menurut kriteria ketimpangan pendapatan 

berdasarkan koefisien gini).  Oleh karena itu diharapkan pada tahun yang akan 

datang ketimpangan ekonomi akan semakin membaik lagi dan pendistribusian 

pendapatan juga akan semakin merata. 

 

B. Saran 

 

Pemerintah harus mempertahankan pola pertumbuhan ekonomi yang ada, karena 

pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan 

tujuan pembangunan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai 

dengan pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 


