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A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi ialah peningkatan pendapatan perkapita dengan 

cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui 

penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, 

peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan 

manajemen (Sukirno, 1966). Namun pembangunan suatu negara atau wilayah 

pada dasarnya tidak selalu berhubungan dengan terjadinya percepatan 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang banyak dipaparkan oleh sebagian 

besar negara-negara maju dan beberapa ekonom, tetapi aspek yang paling 

penting perlu diperhatikan yaitu pemerataan dan sisi berkelanjutan suatu 

pembangunan. Mencermati keadaan saat ini bahwasannya pembangunan yang 

dilakukan selama ini mengedepankan pencapaian  pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, dan melupakan aspek pemerataan dan  distribusi spasial atas 

sumber daya yang ada. Sejak terjadinya otonomi daerah, pemerintah daerah 

dapat memperluas pengembangan daerah masing–masing dengan kesempatan 

yang ada. Daerah tersebut semakin memiliki kebebesan untuk 

mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal 

(Nehen,2010).  

 



Masalah yang paling lazim terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu 

masalah ketimpangan. Masalah ketimpangan tidak hanya terjadi antar pulau 

saja yang telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya 

yang mengemukakan bahwa terjadinya ketidakseimbangan antar wilayah 

Jawa dengan pulau-pulau lainnya atau antara Kawasan Barat Indonesia dan  

Kawasan Timur Indonesia. Ketimpangan wilayah Indonesia yang diukur 

dengan Indeks Williamson dari tahun 1993 hingga tahun 2003 berkisar 0.56 

di tahun 1993 dan menjadi 0.64 di tahun 2003. Hal ini dapat kita lihat 

bahwasannya ketimpangan yang terjadi di Indonesia relatif masih tinggi dan 

terus mengalami peningkatan. Timbulnya masalah ketimpangan tidak lepas 

dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang belum sempurna. 

Perencanaan pembangunan daerah yang sering dilakukan saat ini bersifat fisik 

seperti perencanaan pembangunan proyek dari pada perencanaan 

pembangunan daerah secara terpadu (Helena,2010).  

Beberapa ahli ekonomi untuk melakukan studi tentang ketimpangan 

pembangunan antar wilayah di Indonesia. Studi pertama dilakukan oleh 

Hendra Esmara (1975) yang menggunakan Williamson Index sebagai ukuran 

ketimpangan antar wilayah. Untuk mempertajam analisis, kalkulasi indeks 

ketimpangan disini dibedakan antara PDRB termasuk dan di luar minyak dan 

gas alam. Alasannya adalah karena produksi minyak dan gas alam yang 

hanya terdapat pada daerah tertentu saja akan cenderung memicu relatif 

tingginya tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah. 

 



Namun demikian, karena ketersediaan data tentang Pendapatan Regional 

di Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka waktu 

pembahasan pada analisis juga masih terbatas sehingga generalisasi untuk 

mendapatkan kesimpulan umum masih sulit dilakukan. Kelemahan studi ini 

kemudian diatasi oleh Uppal, J.S. and Budiono Sri Handoko (1986) dengan 

menggunakan cara yang sama, tetapi dengan seri waktu data yang lebih 

panjang. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua studi ini adalah bahwa 

ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia ternyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan Negara maju. Bahkan diantara sesama Negara 

berkembang, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia termasuk 

lebih tinggi. Peningkatan ketimpangan ini membawa implikasi negatif dan 

cenderung mendorong timbulnya kecemburuan social daerah terbelakang 

terhadap daerah maju yang selanjutnya dapat menimbulkan pula dampak 

politis bila tidak diatasi sesegera mungkin. 

Studi yang dilakukan Davey (1989) terhadap pemerintahan Indonesia  

menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan pemerintah 

Indonesia cenderung bersifat sentralistik dalam menjalankan proses  

pembangunannya. Pertama, kekhawatiran mengenai persatuan nasional dan  

kekhawatiran mengenai kekuatan-kekuatan memecah yang akan muncul dari 

ketidakstabilan keadaan pada awal kemerdekaan. Kedua, masalah  

memelihara keseimbangan politik dan keadilan dalam pembangian sumber 

daya antar daerah. Ketiga, pemerintah pusat ingin memegang kendali yang 



erat atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan yang 

bersifat sentralistik tersebut membuat ketimpangan wilayah yang sangat 

mencolok antar  Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur 

(Sjafrizal,2008).  

Pada umumnya penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan pembangunan wilayah, memberikan kesimpulan bahwa 

ketimpangan pendapatan akan meningkatkan kemiskinan dan mengurangi 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Ncube, Anyanwu and Hausken ( 2013 ). Selanjutnya penelitian 

mengenai ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, dan pertumbuhan di 

Pakistan oleh Cheema, dkk ( 2012 ) pada tahun 1992 - 2008, memberikan 

hasil bahwa elastisitas pertumbuhan kemiskinan secara substansial lebih besar 

dari elastisitas ketimpangan kemiskinan. 

Williamson mengemukakan 4 (empat) faktor yang mendasari disparitas 

antar wilayah dalam konteks pendapatan regional, yaitu :  

1) Sumber daya alam yang dimilki,  

2) Perpindahan tenaga kerja,  

3) Perpindahan modal, dan 

4) Kebijakan pemerintah.  

Sedangkan Subandi (2008 : 117-119) yang berfokus pada studi 

pembangunan ekonomi daerah berpendapat ketimpangan antar wilayah 

setidaknya disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu :  

1) Ketimpangan pembangunan sektor industri, 



2) Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah,  

3) Perbedaan demografis,  

4) Kurang lancarnya perdagangan antar daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatau proses dimana sumber 

daya yang ada diolah oleh pemerintah daerah dan masyarakat dan membentuk 

suatu pola kemintraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk 

mencipatakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan 

ekonomi dalam wilayah tersebut. Namun masalah pokok yang dalam 

pembangunan ekonomi adalah terletak pada penekan terhadap kebijakan-

kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daearah yang 

berasangkutan dengan menggunkan potensi sumber daya manusia, 

kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Arsyad,1999).  

Faktor-faktor terjadinya ketimpangan regional antar wilayah ini adalah,  

pertama kurangnya sumber-sumber daya manusia maupun alam yang 

dimiliki, kedua pemusatan kegiatan ekonomi antar daerah atau wilayah, 

ketiga  kecendrungan penanaman modal memilih daerah atau wilayah yang 

telah  memiliki fasilitas, dan keempat tingkat mobilitas faktor produksi 

(modal, tenaga kerja) yang lemah antar daerah atau wilayah.   

Mencermati fenomena ketimpangan yang ada sama halnya dengan 

melihat proses terjadinya konvergensi yang terjadi pada wilayah-wilayah 

tersebut. Karena konvergensi dapat diinterpretasikan sebagai kencendrungan 

atas semakin mengecilnya ketimpangan antar negara atau wilayah dalam 

suatu kurun waktu tertentu. Konsep konvergensi dalam ekonomi dijelaskan 



bahwa suatu tingkat pendapatan perkapita yang lebih rendah tetapi bisa 

mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat pada masa selanjutnya. 

Berikut salah satu wilayah di Indonesia yang tidak lepas dari masalah 

ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Provinsi Bengkulu. Provinsi 

Bengkulu terletak disebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah 

Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 

kilometer persegi.Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan 

Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan 

jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu ini terdiri dari 9 

Kabupaten dan 1 Kota, tentu saja memilki berbagai persolan yang harus 

diselesaikan, diantaranya adalah maslah pertumbuhan ekonomi dan 

kensejangan distribusi pendapatan yang tidak merata. 

Tabel 1.1 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

 

No. Kabupaten/Kota Kota Kec Desa 

1. Kabupaten Bengkulu Selatan Manna 11 142 

2. Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi 10 142 

3. Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur 19 215 

4. Kabupaten Kaur Bintuhan 15 192 

5. Kabupaten Kepahiang Kepahiang 8 105 

6. Kabupaten Lebong Muara Aman 13 93 

7. Kabupaten Mukomuko Mukomuko 15 148 

8. Kabupaten Rajang Lebong Curup 15 122 

9. Kabupaten Seluma Tais 14 182 

10. KotaBengkulu - 9 67 

Sumber : BPS Bengkulu 2015 



Masyarakat provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsinya 

daripada melakukan investasi atau menabung, terbukti pada pembentukan 

modal tetap bruto kontribusinya hanya sebesar 7,4 persen sedikit lebih tinggi 

dari tahun sebelumnya yakni sebesar 6,7 persen. Di samping itu ekspor netto 

mengalami penurunan sebesar 0,7 persen yaitu dari 14,4 persen pada tahun 

2007 menjadi 13,7 pada tahun 2008. Kota Bengkulu dan Rejang Lebong 

memiliki PDRB per kapita yang tinggi karena kedua daerah ini merupakan 

penyumbang PDRB tertinggi dalam perhitungan PDRB Provinsi Bengkulu.  

Hal ini dikarenakan kota Bengkulu merupakan sentral atau pusat kota 

dari Provinsi Bengkulu dan Rejang Lebong merupakan daerah yang 

merupakan jalur lintas Sumatera sehingga perputaran kegiatan ekonomi juga 

menjadi lebih tinggi, antara lain disebabkan pada tahun 2008 kabupaten 

Bengkulu Utara telah dimekarkan kembali dengan terbentuknya Kabupaten 

Bengkulu Tengah setelah sebelumnya dimekarkan dengan pembentukan 

Kabupaten Mukomuko pada tahun 2004. Sebesar 44,44 persen daerah 

provinsi Bengkulu merupakan daerah yang maju tetapi tertekan. Daerah maju 

tapi tertekan adalah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang, Lebong dan 

Kota Bengkulu.  

Hanya ada satu wilayah yang termasuk dalam kelompok daerah yang 

cepat maju dan cepat tumbuh yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Kaur dan Mukomuko merupakan daerah yang relatif 

tertinggal. Oleh karena itu aspek pemerataan yang pendapatan merupakan hal 

yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi, jika tidak maka daerah 



yang tertinggal akan semakin misksin karena penduduknya akan memilih 

pindah ke daearah yang lebih menjanjikan kehindupannya. 

Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Indonesia, Sumsel dan 

Bengkulu Tahun 2011 - 2015 ( Persen ) 

 

 Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Indonesia 6.17 6.03 5.56 5.02 4.79 

SumSel 6.36 6.83 5.31 4.70 4.50 

Bengkulu 6.85 6.83 6.07 5.48 5.14 
Sumber : BPS Pusat dan BPS Bengkulu, 2015 

Terlihat dari tabel di atas bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Pada tahun 

2011 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu lebih tinggi dari laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Selatan. Sedangkan pada 

tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dan Sumatera 

Selatan sama yaitu 6.83% dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih 

rendah yaitu 6.03%. 

Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu menurun 

dari tahun sebelumnya yaitu 6.07%, akan tetapi lebih tinggi dari laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Selatan yaitu 5.56% dan 

5.31%. Kemudian pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Bengkulu mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 

5.48%, dan juga pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi menjadi 5.14%. 
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Gambar 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Indonesia, Sumsel dan 

Bengkulu Tahun 2011 - 2015 ( Persen ) 
 

Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Bengkulu berkatagori 

tinggi, menunjukkan perekonomian di kabupaten/kota di provinsi ini belum 

merata. Nilai Indeks williamson dari tahun 2007-2011 di Provinsi Bengkulu 

mendekati satu yang menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu belum merata 

atau timpang. Oleh sebab itu, pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

perlu banyak perbaikan terutama dalam hal pemerataan distribusi pendapatan, 

agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan. 

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari 

perbedan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. 

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu terlihat 

dari perbedaan pertumbuhan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi 

Bengkulu. 



Tabel 1.3 

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

(Persen), Tahun 2011-2015 

 

Wilayah 
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 

Rata-Rata 
2011 2012 2013 2014 2015 

Prov Bengkulu 6.85 6.83 6.07 5.48 5.14 6.074 

Bengkulu Sel 6.58 6.44 6.17 5.67 5.14 6 

Rejang Lebong 6.94 6.57 5.98 5.29 5.16 5.988 

Bengkulu Utara 6.1 6.39 5.51 5.73 4.75 4.746 

Kaur 5.08 5.45 6.09 4.81 4.96 4.286 

Seluma 6.44 6.4 5.74 5.3 4.34 5.644 

Mukomuko 5.73 6.24 6.36 6.01 5.68 6.004 

Lebong 5.58 5.43 5.54 5.43 4.99 5.394 

Kepahiang 6.35 6.34 6.23 5.92 5.76 6.12 

Bengkulu Tgh 5.57 6.12 5.59 5.41 5.07 5.552 

Kota Bengkulu 7.25 6.94 6.09 6.12 6.05 6.49 

Sumber : BPS Bengkulu, 2015 

Pada tabel di atas ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antarkota dan 

kabupaten di Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2011 hingga 2015. Rata 

– rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 adalah 

6.074 persen. Dan rata–rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu di 

Kabupaten Kaur yaitu sebesar 4.286. Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat 

kesenjangan antar wilayah dapat juga dilihat dari PDRB Perkapita antarkota 

dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kesenjangan  ekonomi  antarkota  dan  

kabupaten  di  Provinsi Bengkulu  cukup tinggi  terlihat  dari  besarnya  gap  

antara  kabupaten/kota  dengan  PDRB  perkapita tertinggi dan terendah. 

 

 

 

 

 



Tabel 1.4 

PDRB Perkapita per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014 (dalam Miliar Rp) 

 

No Kabupaten/Kota 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 
Bengkulu 

Selatan 
17.443.134 19.463.962 21.510.117 23.786.440 

2 Rejang Lebong 17.090.731 19.062.502 21.124.126 23.313.106 

3 Bengkulu Utara 13.872.549 15.265.932 16.702.134 18.341.386 

4 Kaur 14.232.705 15.390.964 16.818.236 18.220.486 

5 Seluma 11.564.159 12.836.325 14.284.089 15.791.478 

6 Mukomuko 14.230.811 15.547.108 16.942.098 18.673.386 

7 Lebong 14.772.604 15.975.740 17.605.884 19.486.742 

8 Kepahiang 15.098.991 16.518.310 18.213.853 20.095.945 

9 Bengkulu Tgh 20.472.967 22.824.964 25.160.689 27.782.905 

10 Kota Bengkulu 31.537.659 34.833.303 38.366.326 42.006.079 

11 Prov Bengkulu 18.368.805 20.298.912 22.300.149 24.520.477 
Sumber : BPS Bengkulu, 2014 

Pada tabel di atas, terlihat besarnya  gap  antara  kabupaten/kota  dengan  

PDRB  perkapita tertinggi dan terendah. Pada tahun 2011, PDRB Perkapita 

antar Kabupaten/Kota terendah ada di Kabupaten Seluma yaitu sejumlah 

11.564.159 Miliar dan tertinggi di Kota Bengkulu yaitu sebesar 31.537.659 

Miliar. Pada tahun 2012, PDRB Perkapita antar Kabupaten/Kota terendah ada 

di Kabupaten Seluma yaitu sejumlah 12.836.325 Miliar dan tertinggi di Kota 

Bengkulu yaitu sebesar 34.833.303 Miliar. Pada tahun 2013, PDRB Perkapita 

antar Kabupaten/Kota terendah ada di Kabupaten Seluma yaitu sejumlah 

14.284.089 Miliar dan tertinggi di Kota Bengkulu yaitu sebesar 38.366.326 

Miliar. Dan pada tahun 2014, PDRB Perkapita antar Kabupaten/Kota 

terendah ada di Kabupaten Seluma yaitu sejumlah 15.791.478 Miliar dan 

tertinggi di Kota Bengkulu yaitu sebesar 42.006.079 Miliar. 



Ketimpangan  pembangunan   yang  khususnya  terjadi  di  daerah,  

terlebih daerah-daerah  yang  termasuk  dalam  kawasan  daerah  tertinggal  

sangat memerlukan  perhatian  serta  penanganan  dari  pemerintah  sebagai  

penggerak ekonomi  sehingga  ketimpangan  pembangunan  yang  terjadi  

dapat  diminimalisir dari tahun ke tahun. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurhuda, dkk (2013) dengan judul 

“Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Kasus Provinsi Jawa Timur 

tahun 2005 – 2011)” menggunakan alat analisis Index Williamson, Hipotesis 

Kuznets dan Regresi Berganda. Ketimpangan pembangunan sebagai variabel 

dependen dan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pendapatan per 

kapita, indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen. Dengan 

hasil ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dikarenakan nilai 

Index Williamson mendekati nol (0). 

Penelitian yang juga pernah dilakukan oleh Marqin pada tahun 2011 

dengan judul “Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat” 

menggunakan alat analisis Data Panel dengan metode Fixed Effect dan Time 

Series tahun 2000 – 2005. Dengan hasil menunjukkan bahwa dari 25 

kabupaten dan kota, ada 8 daerah yang terdiri dari 7 kabupaten dan satu kota 

yang memiliki Indeks Williamson yang lebih besar dari rata-rata di Jawa 

Barat berdasarkan kabupaten/kota. Sementara itu hasil estimasi menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap disparitas 

pendapatan.  



Penelitian lain yang dilakukan oleh Ni Putu Valentiana Shanty Putri pada 

tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan” 

data sekunder menggunakan data panel dengan hasil variabel PAD dan DAU 

berpengaruh positif dan signfikan terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan sedangkan variabel belanja daerah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  hendak  melakukan 

penelitian  dengan  Judul “Analisis  Disparitas  Ekonomi  Pembangunan  

di  Provinsi Bengkulu (Studi Kasus antar Kabupaten/Kota di Provinsi 

Bengkulu Tahun 2010 - 2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Peningkatan disparitas ekonomi pembangunan antar wilayah tampaknya 

akan terus memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian. Terlihat 

pada salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Bengkulu yang 

perekonomiannya semakin menimpang antar Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, maka muncul 

pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana variabel indeks pembangunan 

manusia, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah 

dapat berpengaruh terhadap disparitas ekonomi pembangunan. 

 

 



 

C. Tujuan Penulisan 

Penelitian yang berjudul “Analisis  Disparitas  Ekonomi  Pembangunan  di  

Provinsi Bengkulu (Studi Kasus antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

Tahun 2010 - 2015)” bertujuan untuk : 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia 

terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bengkulu ? 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap 

ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bengkulu ? 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bengkulu ? 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bengkulu ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Analisis  Disparitas  Ekonomi  Pembangunan  di  

Provinsi Bengkulu (Studi Kasus antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 

Tahun 2010 - 2015)” akan bermanfaat terhadap : 

1. Bagi instansi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dalam mengambil sebuah 

keputusan atau kebijakan untuk meningkatkan perekonomian yang akan 

meningkatkan kesejahteraan. 

 



2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam 

menjalankan perekonomian. Setelah mengetahui dan memahami, 

diharapkan masyarakat dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian dengan cara meminimalisir ketimpangan. 

3. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi 

mahasiswa dalam mempelajari permasalahan terkait dan sebagai 

referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian degan topik 

yang serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


