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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis 

perekonomian Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul dapat ditentukan 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Hasil dari analisis struktur perekonomian daerah untuk wilayah peisir 

pantai Kabupaten Gunungkidul mengalami perubahan pola 

perekonomian yang mengarah ke arah sektor sekunder dan tersier dan 

mulai meninggalkan sektor primer. 

2. Dari hasil perhitungan Location Quotient menunjukkan bahwa 

wilayah peisir Kabupaten Gunungkidul memiliki sektor yang 

merupakan sektor basis adalah sektor pertanian dan sektor kontruksi 

dan jasa-jasa. Sedangkan sektor non basis adalah sektor industri 

pengolahan, industri penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, 

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan 

komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 

3. Hasil analisis shift-share menunjukkan Pertumbuhan daerah, baruan 

industri dan keunggualn kompetiti diwilayah peisir pantai Kabupaten 

Gunungkidul mengalami pertumbuhan yang lambat dan cenderung 

menglami perumbahan pola kinerja. Sektor yang merupakan sektor 

kompetitif keunggulan yaitu sektor pertanian, sektor industri 

pengolahan, sektor kontruksi dan jasa-jasa. 
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4. Hasil analisis Typologi Klassen menunjukkan wilayah yang maju dan 

tumbuh pesat adalah Kecamatan Tanjungsari dan Girisubo. Wilayah 

dengan kategori sebagai wilayah maju tapi tertekan adalah kecamatan 

Purwosari. Sedangkan  wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah 

relatif tertinggal adalah Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, 

Kecamatan Tepus. 

5. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga analisis menunjukkan 

bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan, sektor basis 

dan kompetitif adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahn, 

sektor kontruksi dan jasa-jasa. Sektor tersebut yang mejadi sektor 

yang di unggulan bagi masyarakat wilayah pesisir pantai Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis menyarankan beberapa 

hal untuk pihak-pihak terkait: 

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul hendaknya lebih 

meningkatkan dan memperhatikan masayarakat di Wilayah Pesisir, 

sehingga memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan 

meningkatkan daya tarik investasi yang diarahkan kepada 

pengembangan industri yang berbasis pertanian dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 
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2. Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul yang kaya akan potensi 

wisata yang terdiri dari wisata alam pantai dan wisata buatan, maka 

diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pengelolaan potensi dan pengembangan daya dukung pariwisata 

seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata, 

mengembangkan atraksi permainan dilokasi pariwisata. 

3. Bagi pemerintah daerah, diharapkan memperhatikan sektor – sektor 

yang dikategorikan sebagai sektor yang potensial dan berkembang 

seperti sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, 

sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

agar dapat dimanfaatkan secara tepat guna terutama bagi masyarakat 

Kabupaten Gunungkidul, melalui peningkatan pelayanan masyarakat 

dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik, peningkatan 

terhadap penguasaan teknologi dan mempermudah masuknya 

penanaman investasi baik investasi asing maupun investasi domestik 

sehingga mampu mendorong sektor tersebut menjadi sektor unggulan 

bagi Kabupaten Gunungkidul dan menunjang pertumbuhan ekonomi 

wilayah Peisir Pantai. 

4. Pemerintah daerah juga diharapkan harus mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan di sektor-sektor ekonomi, baik di sektor unggulan 

maupun di sektor ekonomi non unggulan agar dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat daerah. 
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5. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat masih banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta masih adanya 

analisis data yang lebih mendalam dan belum digunakan, maka hal itu 

dapat dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan penelitian ini sampai 

pada tahapan yang lebih baik. 


