
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

 

1. Nilai Indeks Wiliamson untuk Provinsi Lampung selama tahun penelitian 

menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di 

Provinsi Lampung sangat rendah. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif 

secara statistik, Koefisien regresi variabel tenaga kerja memberikan tanda 

negatif yang berarti semakin meningkat tenaga kerja akan menurunkan 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel investasi swasta berpengaruh 

negatif secara statitik, Koefisien regresi variabel investasi swasta memberikan 

tanda negatif yang berarti semakin meningkat investasi swasta akan 

menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. 

4. Variabel dana alokasi bantuan pembangunan berpengaruh terhadap 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama. Tetapi secara Parsial variabel dana alokasi 

bantuan pembangunan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung selama tahun 

penelitian. Dana alokasi bantuan pembangunan dari pemerintah pusat yang 

tidak merata dan daerah yang mendapat bantuan terlalu besar dapat 
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meningkatkan tingkat ketimpangan antar daerah. Hal ini akibat pembangunan 

yang terkonsentrasi daerah-daerah yang sudah maju dibandingkan daerah yang 

masih tertinggal, karena daerah yang maju memiliki fasilitas lebih baik dari 

daerah yang belum maju. 

 

B.  Saran  

1. Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten dan kota 

diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di 

wilayah kabupaten dan kota Provinsi Lampung dengan cara promosi yang 

dilakukan oleh pemerintah provinsi baik dalam mengikuti pameran di 

berbagai daerah, berkunjung ke luar negeri untuk mempromosikan potensi 

investasi dari Provinsi Lampung, serta mengundang langsung para investor 

datang ke Lampung agar mereka lebih yakin menanamkan modalnya di 

Provinsi Lampung. 

2. Peningkatan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan kesempatan kerja 

yang lebih banyak. Tentunya dengan kegiatan investasi di atas dapat 

meningkatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja sebaiknya juga diciptakan 

pada semua daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Lampung dan 

tidak mementingkan daerah tertentu seperti dengan cara menyelenggarakan 

kursus-kursus keterampilan, membantu dan mendorong usaha wiraswasta, 

membangun proyek-proyek padat karya, dan meningkatkan pembangunan di 

pedesaan. 

3. Adanya ketimpangan pembangunan antar daerah memberikan indikasi bahwa 

dana alokasi bantuan pembangunan dari pemerintah pusat sangat penting. 

Dana alokasi bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada 
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kabupaten/kota hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah 

masing-masing sehingga diharapkan daerah yang tertinggal mampu mengejar 

daerah yang sudah maju. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel lain yang 

diduga berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi seperti 

indeks pembangunan manusia, perbedaan kandungan sumber daya alam, 

perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antarwilayah, perbedaan kondisi 

geografis, dan mobilitas barang dan jasa. 


