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V. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian, maka 

kesimpulan yang dapat dibuat yaitu: 

1. Tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dari 

tahun 2000 sampai 2015 terbilang rendah karena kurang dari 0,3. Rata-rata 

angka indeks Williamson adalah 0,2654. Kondisi tersebut menunjukan bahwa 

adanya penigkatan pembangunan mempengaruhi tingkat pendapatan 

penduduk di Provinsi Sumatera Barat. 

2. Dengan menggunakan analisis σ-Konvergensi dan β-konvergensi, 

pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat diuji 

proses konvergensinya. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per 

kapita atas dasar harga konstan masing-masing daerah dari tahun 2000-2015 

diolah dan dianalisis menggunakan kedua metode tersebut. Untuk hasil dari 

analisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa dengan analisis σ-Konvergensi 

pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat 

mengalami konvergensi. Sedangkan dengan analisis β-konvergensi 

menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Barat mengalami konvergensi dengan percepatan 

0,006837346 persen per tahun maka daerah miskin mengejar 

ketertinggalannya dari daerah kaya. 
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B. Implikasi 

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah menjadi fenomena 

umum yang terjadi dalam sebuah negara karena perbedaan kepemilikan sumber 

daya yang berbeda antar daerah. Dimana proses pembangunan dipacu melalui 

pembentukan modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan 

didasari pada asumsi bahwa tambahan modal yang semakin berkurang, menurut 

teori neoklasik bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi daerah miskin lebih tinggi 

dari pertumbuhan ekonomi daerah kaya, sehingga dalam jangka panjang 

konvergensi pembangunan ekonomi antar daerah dalam kondisi yang steady state 

akan tercapai karena adanya proses catching-up daerah miskin menyamai daerah 

kaya. Dari hasil penelitian ini maka implikasi untuk Provinsi Sumatera Barat 

yaitu: (1) mempertahankan tingkat pendapatan penduduk di semua kabupaten/kota 

di Provinsi Sumatera Barat. Karena rendahnya tingkat ketimpangan sehingga 

menunjukan bahwa terjadinya pertumbuhan perekonomi di Provinsi Sumatera 

Barat. (2) terjadinya Konvergensi ini menunjukan bahwa pembangunan 

perekonomi di Provinsi Sumatera Barat merata karena daerah miskin sudah 

terkena dampak dari kegiatan ekonomi daerah kaya oleh karena itu pemerintah 

daerah di harapkan dapat mempertahankan keadaan ini sehingga baik 

ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan 

baik penyampaian maupun hasil-hasil yang tidak diduga dan tidak terantisipasi 

oleh penulis.Yang pertama adalah keterbatasan analisis yang tidak menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota dan 

sektor potensial di daerah tersebut, kemudian penelitian ini hanya menganalisis 

tingkat ketimpangan dan konvergensi/divergensi kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Barat selama 16 tahun yaitu 2000-2015. Sebagai masukan untuk 

penelitian kedepannya dapat menambah periode penelitian dan menambahkan 

analisis lain yang dapat menjelaskan lebih tentang ketimpangan dan arah 

pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah, sehingga dapat lebih mengetahui 

dan lebih signifikan alur ketimpangan dan pertumbuhan perekonomian daerah 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


