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Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta 

pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau 

pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu 

bangsa dan daerah. Provinsi Lampung dalam kaitanya dengan pembangunan daerah, guna 

mendukung perekonomiannya salah satunya melalui pembangunan sektor transportasi. 

Pembangunan sektor transportasi di Provinsi Lampung didukung oleh beberapa hal,yaitu letak 

geografis dari Provinsi Lampung yang strategis sebagai Provinsi transit yang dilalui oleh jalan 

lintas sumatera, Lampung sebagai salah satu daerah agraris dan industri yang sedang 

berkembang sehingga untuk mendukung ini semua dibutuhkannya sarana transportasi yang baik 

agar para investor mau datang ke Lampung untuk menanamkan investasi di Lampung, Provinsi 

Lampung juga memiliki aktivitas Transportasi yang tinggi, dimana provinsi lampung menjadi 

akses menuju daerah sumatera lainnya.  

 

Dalam upaya pembangunan dan perbaikan dalam sektor transportasi diperluka campur tangan 

pemerintah hal ini dikarenakan adanya hal – hal yang tidak dapat diserahkan kepada pihak 

swasta seperti aturan aturan tata wilayah, tata tetib maupun keperluan akan dana yang besar, 

maka peran pemerintah sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor transportasi itu 

sendiri. Seberapa besar pengaruh peranan tersebut, dapat dilihat dari pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah untuk sektor ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

pengeluaran pemerintah sektor transportasi dan jumlah kendaraan bermotor terhadap 

pertumbuhan sektor transporatsi itu sendiri. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

memakai program Statistical Package the Social Science (SPSS). 

 



Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran pemerintah daerah  

Provinsi Lampung sektor transportasi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi sektor transportasi dengan  koefisien regresi sebesar 0,031 yang berarti 

setiap ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor transportasi (X1) 

sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor transportasi 

sebesar 0,031 satuan. 

 

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung (X2) juga berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor transportasi dengan koefisien regresi sebesar 

0,016  yang berarti setiap ada kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung (X2) 

sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan  peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor 

transportasi di Provinsi Lampung sebesar 0,016 satuan. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor transportasi dan jumlah 

kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

sektor transportasi, namun Sebaiknya juga pemerintah Provinsi Lampung  lebih meningkatkan 

kerjasama dengan  pihak swasta agar proses pertumbuhan dapat lebih cepat berkembang dan 

berjalan dengan lebih baik.  

 

   

 


