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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LatarBelakangMasalah 

 Dewasainipertambahanpendudukduniasemakinmenunjukkanangka yang 

lebihbesar.Pertambahanpendudukinicenderungterjadi di Negara-

negarasedangberkembang yang salahsatunyaadalah Negara Indonesia 

denganjumlahpenduduk yang cukupbesar. 

Sebagai Negara yang 

sedangberkembangdantengahmelaksanakanpembangunan di 

segalabidang.Indonesia 

sekaligusmenghadapiberbagaimasalahkependudukan.Baiksecarakualitatifmaupuns

ecarakuantitatifpermaasalahanpenduduk di Indonesia adalah :(1) Jumlahpenduduk 

yang relatifbesar, (2). Pertambahanpenduduk yang relatifbesar, (3). 

Penyebarandankepadatanpenduduk yang tidakmerata, (4). 

Komposisipendudukmenurutumur yang tidakmenguntungkan, dan(5). 

Arusurbanisasi yang relative tinggi. 

Pertambahanpenduduk yang 

tinggibanyakmembawamasalahdalamkehidupanmanusia.Adapunmasalah yang 

timbulakibatdaripertambahanpenduduk yang 

tinggidantidakseimbangdenganpertambahanbahanpanganmengakibatkantimbulny

amasalahkelaparan yang 

dapatmengancamkeselamatandankelangsunganhidupmanusia, 

masalahkesehatanpenduduk, masalahpekerjaan, masalahpendidikan, dan lain 
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sebagainya.Pertambahanpendudukinimengakibatkanberbagaipermasalahan yang 

erathubungannyadenganpembangunan. 

Menyikapiberbagaimasalahkependudukan yang tengah di hadapi Negara 

Indonesia 

makamulaidilakukansuatukebijaksanaankependudukan.Kebijaksanaankependuduk

anmerupakangejala yang 

relatifbaru.Berbagaikebijaksanaanekonomimaupunsosialditujukanuntukmeningkat

kankesejahteraanpenduduk. 

Kebijaksanaankependudukanadalahlangkah-langkahdan program- program 

yang membantutercapainyatujuan-tujuanekonomi, sosial, demografis, dantujuan-

tujuanumum yang lain denganjalanmempengaruhivariabel-variabeldemografi 

yang utama, yaitubesardanpertumbuhanpenduduksertaperubahandanciri-

ciridemografisnya. (Wirosuhardjo, 1981). 

Kebijaksanaankependudukanberhubungandengandinamikakependudukan, 

yaituperubahan-perubahanterhadaptingkatfertilitas, 

mortalitasdanmigrasi.Kebijaksanaankependudukandapatbersifatnasionalterpaduata

usektoral.Kebijaksanaannasionalterpadumencakupsegalasegikehidupandengansatu

tujuanmengenaikependudukan.Semuakomponen yang 

mempunyaihubungandenganpendudukmempunyaiorientasi yang sama, 

sehinggamerupakansatusistem. Masing-

masingkomponenmempunyaikaitandengankomponen-komponen lain yang 

menujupadasatusasaran yang di tentukan, misalnyapenurunanfertilitas, 

penurunanmortalitas, ataupeningkatanmigrasipenduduk. 
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Sepertidiketahuibahwahampirsemuarencanapembangunan di 

setiapdaerahperluditunjangdengan data jumlahpenduduk, 

penyebarannyadansusunannyamenurutumurpenduduk yang 

relevandenganrencanatersebut. Data yang di 

perlukantidakhanyamenyangkutkeadaanpadawakturencanaitu di susun, 

tetapijugainformasimasalampaudan yang 

lebihpentinglagiadalahinformasiperkiraanpadawaktu yang akandatang. 

BegitujugadenganperkembanganpembangunanKabupatenserdang bedagai 

yang diikuti pula olehpertumbuhanpendudukdanpenyebaran yang 

tidakmerata.JumlahpendudukKabupatenSerdang Bedagaipadatahun 

2007adalahberjumlah629.107padatahun 2008Kabupaten Serdang Bedagai 

memekarkanbeberapaKecamatandenganjumlahpendudukkeseluruhanadalahsebesa

r727.833jiwadanpadatahun 2009jumlahpendudukKabupaten Serdang 

Bedagaiadalahsebesar638.034 jiwadenganluaswilayahKabupatenSerdang 

Bedagaiadalah1.900,22  km
2
 , begitujugadenganpenyebaranpenduduk  yang 

tidakmerata yang mengakibatkankepadatan yang berbeda-beda. Di lihatdari data 

tahun 2007 tingkatkepadatanpendudukberbeda-beda.Inidapat di 

lihatdariKecamatanSei Rampah yang 

merupakanIbukotaKabupatensertapusatpemerintahan, 

pusatperdagangansertatingkatkepadatanpendudukkeduatertinggiyaitusebesar65.57

8 jiwa/km
2
 , 

kemudianKecamatanPerbaungandengankepadatanpenduduktertinggisebesar100.7

93jiwa/km
2
 . sedangkanKecamatan Silindak 

adalahmemilikikepadatanpendudukterkecilyaituhanyasebesar9.719jiwa/km
 2

. 
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PertambahanpendudukdanPenyebaran yang 

tidakmerataterlihatjelasdaribertambahnyajumlahpendudukKabupaten Serdang 

Bedagaidankepadatanpenduduk yang berbeda-beda di setiapkecamatan di 

KabupatenSerdang Bedagai. 

Berdasarkanpandangan yang telahdikemukakandiatas, 

makapenulismenggagassebuahpenelitianuntukmelihatbagaimanapermasalahankep

endudukan di Kabupaten Serdang 

Bedagai.Dimanapenelitianinilebihditekankanpadapertambahandanpenyebaranpen

dudukKabupatenSerdang Bedagai.Denganjudulyaitu  “ 

AnalisisPertambahanPendudukdanPenyebarannya di Kabupaten Serdang 

Bedagai”  

 

B. IdentifikasiMasalah 

Masalahkependudukanmerupakansuatupermasalahan yang sangatkompleks 

yang terjadisaatini, pertambahanpenduduk yangrelatifbanyak, 

danpenyebaranpenduduk yang tidakmerata kepadatan penduduk yg tidak merata, 

komposisimenurutumur yang tidakmenguntungkanatau yang disebutdenganusia 

non produktifdanarusimigrasi yang 

relatiftinggimerupakanpermasalahankependudukan yang terjadi di setiapwilayah 

Indonesia.  

Masalahtersebutharusmendapatperhatian yang 

seriusantaralainpertambahanpendudukmempengaruhikesejahteraan, kesehatan, 

lapanganpekerjaan, pendidikan, pendapatan, dll. Dan kesemuanyaitu di 
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pengaruhioleh factor fisikdaridaerahitusendiri yang mencakupletak, luas, 

topografi, kesuburantanahdaniklim. 

Pertambahanpendudukdanaruspenduduk yang 

dominanbanyakberalihkeKecamatanSei 

RampahsebagaiIbukotaKabupatenSerdang Bedagai 

danKecamatanPerbaungansehinggamengakibatkankepadatanpenduduk di 

keduakecamataninitinggidanmempengaruhikepadatanpenduduk di kecamatanlain 

yang rendah. Hal inilah yang 

mempengaruhipemerataanpembangunandaerahsulitterwujud. 

 

 

C. PembatasanMasalah 

Pertambahanpendudukselaluberhubungandengankehidupanmanusiamakap

erludibuatpembatasanmasalah agar 

penelitianinilebihterarahdanterfokuspadapokokpermasalahan yang akanditeliti, 

adapunpembatasanmasalahnyayaitupertambahanpenduduk, 

gerakpendudukdankepadatanpenduduk di Kabupaten Serdang Bedagai. 

 

D. RumusanMasalah 

Tolakukurdarilatarbelakangmasalahdanidentifikasimasalah, 

makapenelitimerumuskanmasalah-masalah yang akan di telitiyaitu : 

1. Bagaimanapertambahanpenduduk di KabupatenSerdang Bedagai tahun 

2007-2011? 
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2. Bagaimanaarahpenyebaranpenduduk di KabupatenSerdang Bedagai tahun 

2007-2011? 

3. Bagaimanakepadatanpenduduk di KabupatenSerdang Bedagai tahun 2007-

2011? 

E. TujuanPenelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana  pertambahan penduduk di Kabupaten 

Serdang Bedagai tahun 2007-2011. 

2. Untukmengetahuiarahpenyebaranpenduduk di KabupatenSerdang Bedagai 

2007-2011 

3. Untuk mengetahui  kapadatan  penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai 

2007-2011 

F. ManfaatPenelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten 

Serdang Bedagai agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan untuk 

mengatasi masalah kependudukan. 

2. Untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir penulis tentang masalah 

kependudukan. 

3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

permasalahan yang sama pada lokasi yang berbeda. 

 

 


