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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan data-data serta uraian pada pembahasan maka 

ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut: 

1.   Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Ekonomi yang meliputi Fasilitas pelayanan 

pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor dan fasilitas bank di 

Kecamatan Binjai sudah tersedia, namun ada yang melebihi kebutuhan 

penduduk dan kurang dari yang dibutuhkan penduduk. Fasilitas pelayanan pasar 

di Kecamatan Binjai belum tersedia sedangkan yang dibutuhkan adalah 2 unit 

pasar untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Fasilitas toko tersedia 81 unit 

yang dibutuhkan 17 unit sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk 

dilihat dari jumlah penduduk yang ada, maka ketersediaan fasilitas pelayanan 

toko berlebih sebanyak 64 unit. Fasilitas kios fasilitas kios atau warung yang 

tersedia 498 unit, yang dibutuhkan 171 unit sudah mampu memenuhi kebutuhan 

penduduk dilihat dari jumlah penduduk yang ada, maka ketersediaan fasilitas 

pelayanan kios atau warung berlebih sebanyak 326 unit. Fasilitas reparasi sepeda 

motor di Kecamatan Binjai tersedia 58 unit yang dibutuhkan 17 unit sudah 

mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Dengan demikian fasilitas reparasi 

sepeda motor di Kecamatan Binjai berlebih sebanyak 41 unit. Fasilitas 

pelayanan bank di Kecamatan Binjai tersedia 1 unit sedangkan yang dibutuhkan 

2 unit untuk memnuhi kebutuhan penduduk, maka fasilitas pelayanan bank 

masih kurang satu unit. Secara keseluruhan fasilitas pelayanan ekonomi di 

Kecamatan Binjai 431 unit. 
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2. Tingkat aksessibilitas wilayah di Kecamatan Binjai berada pada kelas III yakni 

pada range 49 -96. Hal ini menunjukkan bahwa aksessibitas wilayah Kecamatan 

Binjai tergolong rendah atau berada pada kategori yang kurang baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan maka dalam penelitian diperlukan beberapa 

saran, antara lain:  

1.   Fasilitas Pelayanan Ekonomi di Kecamatan Binjai sudah tersedia bahkan ada 

yang melebihi kebutuhan penduduk, namun demikian untuk fasilitas pelayanan 

pasr masih belum tersedia dan fasilitas pelayanan bank masi kurang satu unit. 

Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat bisa melengkapi 

ketersediaan fasilitas pelayanan tersebut. Selain itu bisa menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai dasar dalam penataan ruang dan  pembuatan kebijakan 

sehingga penggunaan ruang terkait jumlah penduduk dan luas wilayahnya bisa 

lebih efektif dan efisien dimasa yang akan datang.. 

2.  Tingkat aksessibilitas Kecamatan Binjai masih berada pada tingkatan yang kurang 

baik. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kecamatan Binjai, khususnya dinas PU 

untuk melakukan pemerataan pembangunan jalan aspal di seluruh Desa/ 

Kelurahan dalam mewujudkan perkembangan perekonomian wilayah 

Kecamatan Binjai dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal, karena 

keadaan jalan di Kecamatan Binjai kondisinya masi belum merata di setiap 

desanya yang membuat kecamatan ini berada pada tingkat aksessibilitas yang 

terglong kurang baik. 


