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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil analisis Location Quotien (LQ) dan analisis Shift-Share (S-S)dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Berdasarkan analisis LQ : 

 Perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami perubahan struktur 

sektor Non Ekstraktif , Pada awal tahun penelitian (tahun 2000) basis sektor non 

ekstraktif adalah sektor industri pengolahan, Listrik air dan Gas. selama tahun 2000 

sampai 2011, yang bertahan menjadi sektor basis adalah sektor industri pengolahan. 

Sementara sektor listrik, gas dan air bersih sempat menjadi sektor yang tidak basis pada 

tahun 2002 sampai 2004.  

 Sementara sejak tahun 2002, basis ekonomi pada sektor nonekstraktif bertambah menjadi 

tiga sektor. Sektor yang berubah menjadi basis ekonomi pada sektor non ekstraktif 

adalah sektor konstruksi, perdagangan, dan perhotelan. Sejak tahun 2002, sektor tersebut 

memiliki nilai indeks LQ lebih dari satu. Angka indeks tersebut mampu dipertahankan 

sampai tahun 2011. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran baru menunjukan 

kebasissanya pada tahun 2011 dengan angka indeks LQ 1 (satu). 

 Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah terdapat perubahan pada sektor ekstraktif, 

yaitu selama tahun 2000-2011, sektor pertanian memiliki angka Indeks LQ lebih dari 

satu sedangkan pada tahun 2011 nilai indeks LQ sektor Kabupaten Lampung Tengah 
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turun menjadi 0,96. Untuk sektor pertambangan dan penggalian hanya mengalami 

fluktuasi nilai Indeks LQ di bawah angka satu 

2. Berdasarkan analisis S-S : 

 Hasil analisis komponen pertumbuhan wilayah menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung membawa pengaruh positif terhadap 

perubahan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. 

 Komponen pertumbuhan proporsional sebagai pengaruh kedua menjelaskan perbedaan 

kenaikan PDRB tingkat propinsi dengan kenaikan PDRB tingkat kabupaten. Pada 

komponen ini hanya beberapa sektor yang memiliki nilai yang positif. Diantaranya 

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

dan komunikasi, dan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Nilai positif pada 

sektor-sektor tersebut menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja ekonomi 

secara relatif terhadap sektor yang sama provinsi Lampung selama tahun 2000-2011. 

 Untuk Komponen pertumbuhan pangsa wilayah, terihat bahwa hanya terdapat beberapa 

sektor yang memiliki nilai yang negatif. diantaranya adalah sektor listrik, gas, dan air 

bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan 

sektor keuangan, real etat, dan jasa perusahaan. Nilai negatif tersebut, menunjukan 

bahwa sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan sektor yang sama Provinsi Lampung. 

 Pada pergeseran bersih semua sektor di Kabupaten Lampung Tengah mengalami 

perkembangan yang relatif pesat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis menyarankan beberapa hal, yaitu : 

Dari hasil analisi LQ :  

1. Seektor petanian ,gas , listrik dan air bersih sudah menjadi sektor basis maka pemerintah 

daerah kabupaten lampung tengah harus mempertahan peningaktan pelayanan 

masyarakat dengan tetap melakukan penambahan infrasturktur serta sarana dan prasarana 

penunjang. 

2. Sektor bangunan yang meliputi :  Hotel, restaurant, real estate, dan perusahaan perlu 

didukung dengan memberikan kemudahan pemberian izin bagi sarana untuk 

pemanfaatan publik secara massal. 

Berdasarkan hasil analisis siftshare penulis menyarankan : 

Semua sektor di Kabupaten Lampung Tengah dapat digolongkan berkembang dengan cepat. 

Dengan mempertimbangkan bahwa perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah telah 

mengalami perubahan struktur yang pada awalnya bertumpu pada sektor pertanian dan 

bergeser kepada sektor konstruksi dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

harus mempertimbangkan kedua sektor tersebut dalam melakukan pembanguan daerah agar 

dapat lebih merata. Untuk lebih mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dapt melakukan peningkatan sektor UMKM yang pada umumnya bergerak 

bukan pada sektor pertanian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung tengah dapat 

meningkatkan teknologi pertanian agar tidak melakukan impor berlebih untuk memenuhi 

kebutuhan pada sektor pertanian. 

 


