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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sektor pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kegiatan bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur. Sebagai negara 

agraria kita memang memiliki peranan penting dalam dunia pertanian 

jadi sangat wajarlah bila PDRB kita lebih didominasi sektor pertanian. 

2. Sektor pertambangan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kegiatan bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur. 

3. Sektor perdagangan dalam hal ini yang dilihat adalah kegiatan 

pendistribusian bukan aktifitas jual beli juga memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kegiatan bongkar muat di pelabuhan 

Teluk Bayur. 

4. Jadi secara keseluruhan dari 4 sektor ekonomi yang di teliti hanya 3 

sektor ekonomi yang berpengaruh positif terhadap kegiatan bongkar 

muat di pelabuhan teluk bayur yaitu sektor pertanian, sektor 

perdagangan dan sektor pertambangan,sedangkan sektor yang 

pengaruh negatif yaitu sektor industri  

6.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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1. Berkaitan dengan 3 sektor (pertanian, pertambangan dan perdagangan) 

yang memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan bongkar 

muat tentunya ini juga berpengaruh kepada PDRB Sumatera Barat. 

Sehingga diharapkan kepada pemangku jabatan khususnya 

pemerintah lebih memperhatikan ketiga sektor tersebut baik itu 

penyediaannya maupun sarana prasarana pendukung guna lebih 

meningkatkan jumlahny dimasa yang akan datang. 

2. Berkaitan dengan kinerja kegiatan bongkar muat di pelabuhan teluk  

bayur setidak nya pelindo sebagai pihak yang berwenang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan agar meningkat nya jumlah yang 

barang yang masuk atau keluar  dari pelabuhan teluk bayur.Sehingga 

hal dapat memicu peningkatan perekonomian di wilayah Sumatera 

Barat  

3. Sedangkan pada sektor industri ini permasalahannya tentu terkadang 

ada pada pelabuhan itu sendiri yang belum mampu menampung dalam 

jumlah besar dan sarana pendukung masih dalam tahap perbaikan 

maupun pengadaan. Ini diharapkan segera dilakukan agar tidak ada 

lagi masalah yang mempersulit pendistribusian atau bongkar muat 

hasil-hasil industri baik itu dari nasional maupun ekspor impor ke 

negara lain. 

 

 

 


