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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis dapat 

mengungkapkan beberapa kesimpulan dari Dampak Sosial dan Ekonomi 

pembangunan Jalan Lingkar Barat di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang 

adalah : 

1. Pembangunan Jalan Lingkar Barat menimbulkan dampak bagi 

masyarakat baik dampak sosial maupun dampak ekonomi di mana 

dampak sosial yang ada setelah dibangunnya jalan lingkar barat adalah 

meningkatnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di desa 

ngadilangkung , mempermudah akses jalan untuk masyarakat yang 

ingin berpergian keluar desa. Selain dampak sosial terdapat pula 

dampak ekonomi yang disebabkan atau yang timbul setelah adanya 

Jalan Lingkar Barat yaitu meningkatnya sentra-sentra perdagangan di 

sepanjang Jalan Lingkar Barat meningkatnya harga tanah , nimbulkan 

perubahan Mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian menjadi 

sektor industri dan perdagangan. Jalan Lingkar Barat telah membantu 

keberlangsungan hidup masyarakat seperti mempermudah akses ke 

daerah lain , mengurangi kemacetan di wilayah perkantoran Kepanjen , 

meningkatkan penghasilan warga sekitar , kesempatan kerja bertambah 

dan perekonomian warga yang meningkat 
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2. Ada pula faktor yang menyebabkan perubahan sosial maupun ekonomi 

Setelah pembangunan Jalan Lingkar Barat adalah dapat pertambahan 

dan berkurangnya penduduk dari desa ngadilangkung dan oadanya 

konflik dalam masyarakat 

B. Saran 

Berdasarkan data yang telah didapat dari hasil penelitian langsung 

terhadap Jalan Lingkar Barat Kabupaten Malang maka penulis bermaksud akan 

mengajukan saran-saran agar menjadikan jalur Lingkar Barat lebih bermanfaat 

dan lebih baik lagi , Adapun sarannya adalah sebagai berikut 

1. Dalam melakukan pembangunan Pemerintah perlu meningkatkan 

program penyuluhan untuk mempercepat perkembangan masyarakat di 

daerah daerah yang terkena dampak dari sebuah pembangunan agar 

masyarakat dapat lebih maju dalam menanggapi pembangunan tersebut 

2. Untuk masyarakat sekitar Jalan Lingkar Barat agar dapat 

memanfaatkan jalan tersebut secara maksimal hingga dapat menambah 

penghasilan warga sekitar karena Jalan Lingkar Barat merupakan jalan 

alternatif menuju daerah pariwisata seperti Gunung Kawi Selain itu 

tidak hanya masyarakat dari dalam daerah saja yang melalui Jalan 

Lingkar Barat atau gula masyarakat yang berasal dari luar daerah 

menggunakan jalur tersebut maka apabila warga dapat memanfaatkan 

dengan membuka fasilitas seperti rest area dan sebagainya dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar 

  


