
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Sesuai dengan hasi penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor pendorong migran dari daerah asal menuju Kecamatan Simpang Kiri 

terutama disebabkan oleh faktor ekonomi pendapatan yang rendah (75,5%), faktor sosial 

karena adanya perkawinan antara penduduk luar dengan penduduk daerah asli dan 

keamanan yang cukup stabil (13,3) dan  faktor alam karena adanya bencana alam seperti 

banjir bandang dan stunami (11,1%). Faktor-faktor penarik migran di Kecamatan 

Simpang Kiri sangat bervariasi, pada umumnya (60%) karena faktor ekonomi mencari 

pendapatan yang lebih baik, faktor sosial tersedianya lapangan pek`erjaan (17,7%), 

kelengkapan sarana dan prasarana (13,3%), keamanan yang cukup stabil (8,8%) . 

2. Dampak positif yang ditimbulkan migran di Kecamatan Simpang Kiri adalah 

meningkatnya pendapatan migran dan telah dapat memeenuhi kebutuhan dasar hidup 

keluarganya, hal ini ditunjukan dalam pendapatan perkapita (35,56%) berada diatas Upah 

Minimum Provinsi Nanggro Aceh Darussalam  Rp 1.300.000/bulan .Bertambahnya 

devisa bagi pemerintah daerah melalui pembayaran iuran air,listrik,PBB. Terciptanya 

hubungan kekerabatan melalui gotong royong, pengajian dan kegiatan masyarakat 

lainnya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh migran, terjadinya alih fungsi lahan dari 

5,630 ha pada tahun 2005 menjadi 2,997/ha pada tahun 2011, sebagian pengelolaan pusat 

pasar atau perdagangan di pegamg oleh masyarakat migran begitu juga di lembaga 

pemerintahan. 

 

 



B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan, dapat ditarik saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Simpang Kiri baik masyarakat 

pendatang maupun masyarakat asli agar tetap menjaga dan menjalin kerjasama dalam hal 

pembangunan Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Simpang Kiri dalam 

berbagai hal dengan memberikan kegiatan yang positif dan senantiasa berpartisipasi baik 

moril maupun materil. 

2. Diharapkan kepada pihak pemerintah setempat agar lebih memperhatikan seluruh 

masyarakat Kecamatan Simpang Kiri baik masyarakat yang datang sebagai migran 

ataupun masyarakat setempat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakkyat. Dan 

mendukung putra atau putri daerah ikut serta dalam pembanguanan wilayah Kota 

Subulussalam khususnya yang telah selesai dalam menempuh jenjang Pendidikan 

Perguruan Tinggi, karena sangat disayangkan jika mereka harus menganggur pahal 

mereka memiliki potensi atau ide-ide yang baik untuk memajukan daerah mereka. 
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