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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, terdapat beberapa penemuan penting yang kemudian dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini. Kemudian dalam melakukan analisis dari 

sektor, hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan disesuaikan dengan 

kebijakan pembangunan yang ada di Kota Cilegon yang kemudian akan dijadikan 

dasar untuk memberikan rekomendasi sektor ekonomi potensial di Kota Cilegon. 

Berikut kesimpulan dan rekomendasi sektor ekonomi potensial dalam mendukung 

fungsi Kota Cilegon. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis sub sektor ekonomi potensial 

dalam mendukung fungsi Kota Cilegon, diantaranya adalah: 

1. Sub sektor yang memenuhi 3 kriteria dari 6 sub kriteria yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis metode AHP dengan menggunakan variabel PDRB 

Kota Cilegon menghasilkan 9 sub sektor ekonomi potensial, antaranya : 

a. Penggalian 

b. Industri tanpa migas 

c. Listrik 

d. Perdagangan besar dan eceran 

e. Angkutan laut 

f. Angkutan sungai dan penyeberangan 

g. Bank 

h. Lembaga keuangan lainnya 

i. Jasa perusahaan 

Sedangkan untuk sub sektor potensial yang terdapat pada eksisting Kota 

Cilegon hanya sub sektor industri saja yang sudah berkembang baik dari 

spasial maupun non spasial. 

2. Dari beberapa kebijakan pembangunan yang terkait dengan Kota Cilegon maka 

dihasilkan tiga fungsi utama, yakni Kota Cilegon ditetapkan sebagai kota 

industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan dilihat dari hasil analisis gabungan 

dalam mendukung fungsi Kota Cilegon berdasarkan 3 kriteria yang terdiri dari 

6 sub kriteria, fungsi yang dilihat sudah berjalan (berkembang) yakni adalah 

fungsi kota sebagai kota industri sedangkan fungsi lainnya memiliki 
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perkembangan yang lebih kecil dari fungsi kota sebagai kota industri 

dikarnakan salah satunya fungsi tersebut tidak memiliki peranan perekonomian 

yang sama besar atau lebih dari fungsi kota sebagai kota industri. 

 

5.2 Rekomendasi 

Diharapkan sub sektor potensial tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

identifikasi awal dalam melakukan atau diadakannya suatu pembangunan 

ekonomi di Kota Cilegon, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam perencanaan, perumusan kebijakan 

juga strategi pembangunan.  

Berdasarkan kesimpulan penelitian, diperoleh sembilan sub sektor potensial 

untuk dikembangkan pada Kota Cilegon yang meliputi penggalian, industri tanpa 

migas, listrik, perdagangan besar dan eceran, angkutan laut, angkutan sungai dan 

penyeberangan, bank, lembaga keuangan lainnya dan jasa perusahaan. Sebagai 

rekomendasi yang didasarkan oleh hasil penelitian, sub sektor potensial yang 

sebaiknya dikembangkan dalam merumuskan fungsi kota, adalah kesembilan sub 

sektor potensial tersebut. Adapun rekomendasinya: 

1. Untuk mendukung fungsi kota yang ada sub sektor ekonomi Kota Cilegon 

dapat diupayakan dengan mengembangkan sub sektor potensial yang dapat 

diusahakan di wilayah Kota Cilegon, dengan demikian akan semakin 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Cilegon. 

2. Penentuan fungsi Kota Cilegon yang akan dikembangkan haruslah 

berdasarkan sub sektor ekonomi potensial Kota Cilegon, yaitu sub sektor 

penggalian, industri tanpa migas, listrik, perdagangan besar dan eceran, 

angkutan laut, angkutan sungai dan penyeberangan, bank, lembaga keuangan 

lainnya dan jasa perusahaan. 

 

5.3 Keterbatasan Studi 

Dalam penelitian ini ada beberapa kelemahan studi, baik kelemahan analisis 

maupun kelemahan dalam proses perhitungan. Hal ini berkaitan dengan 
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keterbatasan data dan alat metode yang digunakan dalam penelitian ini yang 

diantaranya: 

1. Studi ini hanya menganalisi sektor perekonomian Kota Cilegon, tanpa 

melihat keterkaitannya terhadap kota-kota yang ada disekitarnya. 

2. Studi ini dilakukan hanya kepada sub sektor perekonomian yang belum 

memiliki kedalaman studi sampai pada komoditas dari sub sektor tersebut. 

3. Studi penentuan sektor ekonomi potensial ini hanya menggunakan 3 

kriteria dengan 6 sub keriteria, namun pada kenyataannya terdapat banyak 

faktor lain yang dapat mempengaruhi atau menentukan sektor ekonomi 

potensial. 

 

5.4 Usulan Studi Lanjutan 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kesempurnaan penelitian 

dan memperoleh hasil penelitian yang tepat, maka perlu dilakukan penelitian 

lanjutan yang diharapkan akan mampu melengkapi pemahaman akan sektor 

ekonomi potensial di Kota Cilegon dalam mendukung fungsi kota. Oleh sebab itu, 

penulis mengusulkan studi lanjutan yaitu: 

1. Diperlukan studi yang lebih mendalam yang melihat keterkaitan 

perekonomian dengan kota-kota sekitar Kota Cilegon. 

2. Mengidentifikasi sektor ekonomi potensial pada cakupan yang mendalam 

dan lebih terperinci hingga komoditas dari sub sektor itu sendiri. 

 

 


