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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Dampak positif dari pembangunan Jembatan Suramadu terhadap kondisi 

ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep terlihat pada kenaikan laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep terhitung dari tahun 2006-

2012, peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat, peningkatan 

lapangan usaha dan penurunan angka ketimpangan. 

2. Dampak negatif dari pembangunan Jembatan Suramadu terhadap kondisi 

ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep terlihat pada peningkatan 

jumlah penganggura dan turunnya angka kesempatan kerja. 

3. Adanya Keterkaitan dampak ekonomi terhadap RPJMD fokus utamanya 

adala peningkatan keahlian dan keterampilan untuk pengelolaan kegiatan 

wisata yang pada dasarnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi 

masyarakat Kabupaten Sumenep. 

4. Adanya Keterkaitan Dampak ekonomi Berdasarkan rencana dan kegiatan 

yang telah terlaksana oleh BPWS, Kabupaten Sumenep dituntut untuk 

mengembangkan kegiatan ekonominya melalui sektor pariwisata. Dengan 

meningkatkan sektor pariwisata diharapkan Kabupaten Sumenep memiliki 

daya tarik pariwisata karena aksesibilitas ke lokasi telah dipermudah, 

ditunjang juga oleh adanya jembatan Suramadu yang memperlancar 

aksesibilitas masyarakat ataupun pendatang untuk menuju Kabupaten 

Sumenep. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, maka terdapat 

beberapa saran untuk meningkatkan lagi kegiatan ekonomi agar pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Sumenep semakin tinggi, dan tidak akan terjadi 

ketimpangan terhadap Kabupaten lainya yang terdapat di Pulau Madura. 

1. Meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, sektor 

pariwisata, dan pembangunan dengan mengandalkan aksesibilitas yang 

telah dipermudah degan adanya jembatan Suramadu. 

2. Meningkatkan lapangan usaha/ kerja, karena masih banyak masyarakat 

yang pengangguran. Peningkatan lapangan usaha dilakukan dengan cara 
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pelatihan dan pemberian modal agar masyarakat dapat membuka 

usahanya sendiri. 

3. Meningkatkian kegiatan ekonomi di Kabupaten Sumenep agar tidak 

mengalami kietimpangan dibandingkan kabupaten lainnya di Pulau 

Madura. 
4. Pemerintah seharusnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah 

direncanakan, agar perekonomian atau rencana ekonomi dapat dilakukan 

untuk meingkatkan pemasukan daerah.  
6.3 Kelemahan Studi 

 Pada sebuah pasti terdapat kekurangan dan kelemahan, termasuk pada 

studi “Analisis Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Kondisi 

Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumenep” ini yang masih terdapat kelemahan. 

Studi ini menggunakan metode pendekatan before and after comparison dan 

deskriptif kualitatif yang berarti studi ini hanya menggunakan data sekunder dan 

juga hasil wawancara kepada pihak terkait. 

 Data sekunder dalam studi ini masih banyak yang kekurangan data time 

series, karena seharusnya pada studi ini menggunakan data sebelum dan 

sesudah peresmian Jembatan Suramadu, karena seharusnya dalam studi yang 

menganalisis sebuah dampak perlu waktu yang lama dalam penelitiannya. 
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