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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan melalui berbagai alat analisis pada 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil perhitungan analisis Location Quotient sektor yang merupakan sektor 

basis (LQ>1), yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian 

serta sektor jasa jasa. Sedang sub sektornya yaitu sub sektor penggalian, 

lembaga keuangan bukan bank, pemerintahan umum serta swasta. Dan hampir 

semua sub sektor pertanian merupakan sektor basis kecuali sub sektor 

perikanan. 

2. Hasil analisis Shift Share menunjukkan secara agregat dari tahun 2007-2011 

terjadi pertambahan tingkat PDRB di Kabupaten Malang sebesar Rp 3,298 

triliun. Pengaruh kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur telah meningkatkan 

PDRB kabupaten malang sebesar Rp 5,682 triliun. Sementara itu pengaruh dari 

efek bauran industri (industrial mix) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Malang berdampak positif sebesar Rp 259,4 milyar. dan pengaruh daya saing 

Kabupaten Malang terhadap perekonomian Provinsi Jawa timur mampu 

mendorong pertambahan perekonomian Kabupaten Malang sebesar Rp 559,1 

milyar  

3. Dari analisis pergeseran bersih dan profil pertumbuhan yang ditunjukkan 

dengan diagram profil pertumbuhan sektor bahwa sektor bangunan adalah 

sektor dengan pertumbuhan cepat, mampu berdaya saing dan progresif 

4. Hasil analisis overlay memperlihatkan tidak ada satupun sektor ekonomi yang 

potensial di Kabupaten Malang tetapi secara sektoral terdapat tiga sub sektor 
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ekonomi yang berpotensi, yaitu sub sektor peternakan, penggalian dan 

pemerintahan umum. 

5. Berdasarkan hasil menurut Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor yang 

majku dan tumbuh cepat adalah sektor pertanian dan sektor jasa jasa 

sedangkan sub sektornya yaitu sub sektor tanaman pangan, perkebunan, 

peternakan, penggalian dan sub sektor pemerintahan umum. 

 

6.2 Saran  

Dari hasil pembahasan di atas, penulis menyarankan beberapa untuk Pihak 

terkait, yaitu: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan PDRB agar 

lebih mengutamakan pengembangan sektor dan sub sektor unggulan dengan 

tidak mengabaikan sektor dan sub sektor non unggulan dalam perencanaan 

pelaksanaan pembangunan 

2. Menjadikan sub sektor tanaman perkebunan sebagai sub sektor unggulan di 

Kabupaten Malang sebagai prioritas pembangunan ekonomi yang perlu 

mendapat prioritas pengembangan, sehingga memberikan dampak yang tinggi 

bagi pertumbuhan ekonomi  dan lapangan pekerjaan 

3. Perlu melakukan revitalisasi semua sektor dimulai dari sektor yang memiliki 

nilai LQ>1 kemudian LQ<1, serta memacu peningkatan produktifitas dan 

profesionalitas dalam mengelola sektor-sektor potensial agar mempunyai 

keunggulan kompetitif dan komparatif untuk dapat meningkatkan pendapatan 

Kabupaten Malang. 


