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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu antara lain :  

1. Pertambahan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk kabupaten Serdang 

Bedagai tertinggi berada pada tahun 2010 ke 2011 di mana pertambahannya 

mencapai 49.456 jiwa. Proyeksi pertambahan jumlah penduduk kabupaten 

Serdang Bedagai untuk tahun 2020 termasuk dalam klasifikasi pertambahan 

penduduk yang tinggi. 

2. Pergerakan penduduk terutama dipengaruhi oleh keinginan penduduk dalam 

memenuhi kebutuhannya, baik untuk bekerja, pendidikan, kesehatan, rekreasi  

dan lain-lain. Dengan kepadatan dan penyebaran penduduk dari tahun 2007 

sampai dengan tahun 2011 maka arah penyebaran penduduk banyak bergerak 

keKecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Pantai Cermin, dan Kecamatan Sei 

Bamban. 

3. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari tekanan penduduk suatu 

daerah. Kepadatan penduduk di daerah kabupaten Serdang Bedagai tiap tahun 

meningkat. Dan yang paling meningkat adalah pada tahun 2011. Pada tahun 

2007 kepadatan penduduk kabupaten Serdang Bedagai per kecamatan berbeda 

– beda dan dominan berada pada klasifikasi kepadatan penduduk jarang. 

Dimana terdapat 12 Kecamatan yang kepadatannya diklasifikasikan jarang dan 

5 Kecamatan kategori sedang. Pada tahun 2011 kepadatan penduduk di 12 
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kecamatan masih termasuk ke dalam klasifikasi jarang, 4 kecamatan termasuk 

klasifikasi sedang dan 1 kecamatan termasuk ke dalam klasifikasi tinggi. 

 

2.Saran 

1. Pertambahan penduduk yang tinggi dalam keadaan jumlah penduduk yang  

besar dapat menjadi beban yang berat bagi proses pembangunan. Sehingga 

dapat menyebabkan suatu masalah bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. 

Oleh karena itu, penyebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapatkan 

perhatian khusus dari pemerintah agar dapat memecahkan masalah 

kependudukan tersebut serta mengambil suatu kebijakan yang mensukseskan 

pembangunan kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satunya 

dengan mensosialisasikan program KB guna mengantisipasi ledakan 

pertambahan penduduk. 

2. Akibat arah penyebaran penduduk tiap kecamatan yang berbeda – beda,  perlu 

diadakan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di tiap-tiap 

kecamatan agar pemerataan penduduk lebih seimbang. 

3. kepada masyrakat Serdang Bedagai harus lebih bijak mengunakan lahan-lahan 

yang sesuai dengan pembangunan wilayah, agar kepadatan penduduk dapat 

sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai agar bermanfaat  

dengan baik. 

 


