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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kabupaten 

Mukomuko maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Analisis Location Quotient (LQ)  

 Berdasarkan analisis LQ yang telah dilakukan tahun 2011-2015, 

menunjukan bahwa hanya terdapat 3 sektor basis dengan nilai LQ > 1 

sedangkan 14 sektor lainnya merupakan sektor non basis dengan nilai 

LQ < 1. Dari analisis LQ diketahui bahwa sektor industri pengolahan, 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan 

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. 

2. Berdasarkan analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) 

 Berdasarkan analisis MRP yang telah dilakukan tahun 2011-2015 

di kabupaten Mukomuko, menunjukan bahwa terdapat beberapa sektor 

yang menonjol baik di tingkat provinsi Bengkulu ataupun di kabupaten 

Mukomuko, yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan 

besar, dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor transportasi dan 

penggudangan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib dan sektor jasa pendidikan. 

3. Berdasarkan analisis Shift-share 
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Berdasarkan analisis shift share yang telah dilakukan tahun 2011-

2015 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Mukomuko 

tiap tahunnya bernilai positif dan mengalami peningkatan tiap 

tahunnya, dengan pertumbuhan  pada tahun 2012 sebesar 125.144 

milyar, tahun 2013 sebesar 145.250 milyar, tahun 2014 sebesar 145.760 

milyar dan pada tahun 2015 sebesar 151.506 milyar. Komponen yang 

memberikan kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Mukomuko adalah pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu 

(Nij). 

4. Berdasarkan Tipology Klassen 

Berdasarkan analisis tipology klassen terdapat beberapa sektor 

ekonomi yang dikatagorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat, 

yaitu : pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, 

sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor potensial dan 

berkembang pesat, adalah sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi 

dan pergudangan, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa pendidikan. 

5. Berdasarkan analisi SWOT 

Berdasarkan matriks SWOT yang menunjukan bahwa letak 

geografis kabupaten Mukomuko yang strategis yaitu berada di jalur 

lintas sumatera bagian barat dapat dimanfaatkan untuk menghadapi 

persaingan ekonomi yang terjadi guna meningkatkan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan SDA yang ada yaitu sektor 
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pertanian, kehutanan dan perikanan yang juga merupakan sektor basis 

di kabupaten Mukomuko. Dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian 

maka perlu di kembangkan pasar sektor industri pengolahan yang harus 

di dukung dengan permodalan dan teknologi yang baik. Strategi 

pengembangan sektor pariwisata yang di dukung dengan peningkatan 

sarana dan prasana penghubung. Dan juga perlu ditingkatkannya 

kualitas sumberdaya manusia yang ada. 

 

B. Saran  

Terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi di kabupaten Mukomuko yaitu 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan beberapa analisis yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui terdapat beberapa sektor ekonomi yang menjadi basis di 

kabupaten Mukomuko yaitu : sektor pertanian; kehutanan dan 

perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor-sektor 

ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan 

dan juga pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mukomuko dalam 

jangka panjang, dan pada sektor ekonomi lainnya yang merupakan 

sektor non basis di kabupaten Mukomuko diharapkan dapat 

ditingkatkan pengembangannya agar dapat menjadi sektor basis 

dan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam peningkatan 



112 

 

 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Mukomuko. 

2. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang diharapkan 

maka perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah, pihak 

swasta, dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut pemerintah memiliki peranan sebagai euntrepeneur, 

koordinator, fasilisator, dan stimulator agar pelaksanaan 

pembangunan yang di lakukan dapat maksimal, pelaksanaan 

pembangunan juga melibatkan pihak swasta sebagai pengelola 

usaha guna meningkatkan pembangunan dan juga masyarakat 

yang berperan sebagai pelaksana pembangunan, yang 

menjalankan seluruh rencana kerja pembangunan yang telah 

dibuat. 

3. Perlu ditingkatkannya pengembangan potensi ekonomi dari 

berbagai sektor ekonomi, baik sektor ekonomi maju ataupun 

tertinggal yang ada di kabupaten Mukomuko. sektor ekonomi 

maju dan tumbuh pesat di kabupaten Mukomuko terdiri dari 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri 

pengolahan; dan sektor informasi dan komunikasi, sedangkan 

sektor potensial atau sedang berkembang di kabupen Mukomuko 

terdiri dari sektor pengadaan listrik dan gas; sektor transportasi 

dan penggudangan; sektor real estate; sektor administrasi 

pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan juga sektor 
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jasa lainnya. sektor-sektor tersebut perlu dikembangkan dan 

dipertahankan guna mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi yang stabil dan kuat di kabupaten Mukomuko. Agar 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada di kabupaten 

Mukomuko bisa menjadi sektor yang maju dan cepat tumbuh. 

 


