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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan di bab IV maka, dapat ditarik 

kesimpulan terkait tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan  

     terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung dengan nilai     

     koefisien sebesar 0.44 dapat disimpulkan bahwa apabila pengeluaran  

pemerintah meningkat, maka akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di 

Kota Bandar Lampung tahun 2001-2012. 

2. Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan  terhadap Pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung dengan nilai koefisien 0.28 dapat 

disimpulkan bahwa apabila investasi swasta meningkat, maka akan 

meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2001-

2012. 

3. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan Pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung dengan  nilai koefisien sebesar 0.16 

dapat disimpulkan bahwa apabila tenaga kerja mengalami peningkatan 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2001-2012. 
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4.   Berdasarkan uji serempak, variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, 

investasi swasta, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh nyata 

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung pada tahun 2001-2012 dengan tingkat kepercayaan 95%. 

 

B.  Saran 

 

Dari berbagai kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran 

yang dapat diberikan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Bandar Lampung.  

1. Perlunya peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 

meskipun terdapat kendala adanya keterbatasan pemerintah dalam 

hal penyediaan dana pembangunan. Sehingga upaya efisiensi harus 

selalu dilakukan, agar pengaruh yang mampu diberikan makin besar 

dan dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan 

ekonominya.  

2. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah 

harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan 

terhadap sistem, tatakerja dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusianya. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan 

melalui program-program pendidikan dan pelatihan, dengan harapan 

dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

masyarakat dan meningkatkan produktifitas daerah.  

3. Dan untuk peningkatan investasi swasta pemerintah daerah bisa 
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meningkatkan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar dalam 

menawarkan paket-paket investasi, aktif melakukan ekspose 

mengenai potensi daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga 

hendaknya dapat memperhatikan faktor amenities (kenyamanan) 

fasilitas-fasilitas pendukung investasi.  

4. Untuk meningkatkan tenaga kerja perlu juga adanya  pengadaan 

seminar atau workshop yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu.  

Pada umumnya tenaga kerja pada level menengah ke atas seperti 

kepala seksi, kepala bagian dan sejenisnya dapat meningkatkan 

kualitas dirinya dengan mengikuti berbagai seminar workshop dan 

sejenisnya. Peningkatan wawasan sangat berguna bagi tenaga kerja 

pada level menengah ke atas, karena bisa digunakan untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan atau dalam pembuatan rencana dan 

strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


