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BAB  IV 

GAMBARAN UMUM DAN DAERAH PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Sinaboi 

 Kecamatan Sinaboi merupakan kecamatan yang termasuk dalam wilayah 

kabupaten Rokan Hilir. Letak kecamatan Sinaboi 365 Km dari Ibu Kota Propinsi 

dan 40 Km dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir. Dilihat dari letak geografis 

Kecamatan Sinaboi Berbatasan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan  : Selat Malaka 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan  : Kota Dumai 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan  : Kecamatan Sinaboi 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kota Dumai 

Kecamatan Sinaboi terdiri dari ketinggian Wilayah Kecamatan Sinaboi 

dari permukaan laut adalah 10 M. Di Kecamatan Sinaboi memiliki banyaknya 

curah hujan 60 mm.Suhu rata-rata 34
0
C.  

4.2 Penduduk 

4.2.1 Perkembangan Penduduk 

 Penduduk merupkan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan unsur 

untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk harus 

diketahui sebagai pedoman dalam perencanaa  maupun evaluasi terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pembangunan   suatu Negara/Daerah. Selain itu 

penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan. Karena 

penduduk merupakan modal yang efektif bagi pembangunan nasional. Bila 

pendudk yang besar tersebut berkualitas baik. 
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 Selain dari pada itu, penduduk sebagi sumber daya pembangunan, 

pendudk merupakan pelaku pembangunna. Namun  sebagai  sasaran 

pembangunan, penduduk merupakan objek dari pembangunan. Jumah penduduk 

yang besar merupakan salah satu modal bagi pembangunan, tapi apabila tanpa 

diikiti dengan peningkatan denganpeningkatan kulaitas yang tinggi, jumlah 

penduduk yang besar akan menjadi tanggungan. 

 Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam melakukan produksi, 

karena penduduk merupakan sumber dari faktor tenaga kerja yang bekerja untuk 

menghasilkan barang dan jasa, di samping itu penduduk juga merupakan suatu 

bangsa pasar yang sangant potensial, dengan juml;ah penduduk yang banyak atau 

jumlah yang sangat besar maka terdapat pasar yang cukup luas.  

 Penduduk merupakan sumber daya yang sangat diperlukan selain sebagai 

objek pembangunan juga  subjek pembangunan. Penduduk Kecamatan Sinaboi 

berjumlah 15.568 jiwa . dengan perincian Jumlah Laki-Laki 7.967 jiwa 

perempuan 7.601 jiwa dan terdapat 4080 kepala keluarga. Selain jumlah yang 

terdapat baku yang terdapat di kantor Kecamatan Sinaboi  ada juga penduduk 

Kecamatan Sinaboi yang masih belum tercatat sehingga jumlah keseluruhan dari 

penduduk Kecamatan Sinaboi belum semua terdaftar didata kependudukan. 

Banyak faktor yang belum bias membuat mereka tercatat sebagai penduduk asli 

Kecamatan Sinaboi. Antara lain tidak memiliki surat pindah dan lain sebagianya 

sehingga status mereka sebatas penumpang untuk semenatara atau pendatang 

tidak resmi.  
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 Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan sinaboi selama menurut 

umur dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 2012 

       2016 

No Tahun Jumlah Penduduk 

 

Jumlah KK 

 

1 2012 12.890 2.760 

2 2013 13.606 3.521 

3 2014 15.399 3.735 

4 2015 15.462 3.834 

5 2016 15.568 4.080 

Sumber: Kantor Kecamatan Sinaboi kabupaten rokan Hilir 2017 

  Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sinaboi 

Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun terus mengalami peningkatan 

jumlah penduduk bervariasi. Jumlah penduduk yang paling tinggi adalah pada 

tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 15.462-15.568 jiwa. Sedangkan jumlah 

penduduk yang terendah adalah pada  tahun 2012 yaitu sebesar 12.890. 

4.2.2 Penduduk Menurut Mata Pencarian 

  Pada umumnya mata pencarian penduduk Kecamatan Sinaboi adalah 

keluarga nelayan, tetapi masih ada penduduk yang memiliki profesi selain 

nelayan,seperti terlihat pada tabel 

 Dari tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan 

Sinaboi bekerja sebagai keluarga petani dan nelayan 
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Tabel 4.2 : Jumlah Pendududuk Mata Pencarian Kecamatan Sinaboi Kabupaten 

Rokan Hilir tahun 2016 

No Jenis mata pencarian Jumlah KK 

1 Nelayan 1.084 

2 Petani 1.643 

3 Buruh 254 

4 PNS 77 

 Jumlah 3.058 

Sumber data: Kantor Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 

    

4.2.3 Pendidikan  

  Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya pembangunan  suatu daerah/ bangsa semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat akan membawa pengarahuh positif bagi masa depan berbagai bidang 

kehidupan. Mengingat pentingnya peranan pendidikan, maka pendidikan 

mendapat perhatian utama dari pemerintahataupun masyarakat. 

  Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya 

manusia. Pendidikan memberikan lansgsung nilai sumbangan terhadap 

pertumbuhan pendapatan daerah melalui peningkatan keterlamilan dan 

produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakanagan 

ekonomi lewat efek nya pada peningkatan kemmapuan manusia dan motivasi 

manusia untuk berpatipasi. 

  Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan salah satu imput dalam proses 

produksi, yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena 

kualitasnya.hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang 

diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk kombinasi antara investasi 
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dalam modal  manusia dan modal fisik diharapkan akan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi.titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi adalah   produk tivitas tenaga kerja (labor produktiviti ). Dengan asumsi 

semakin tinggi produktivitas tenaga kerja ,dan semakin tinggi pula pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.demikian pentingnya peranan 

pendidikan menjadi perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat.                                                                                                               

  Untuk lebih jelasnya berikut keadaan penduduk menurut tingkat 

pendidikan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 

Tabel 4.3 : Jumlah Pendududuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan 

Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 

No Tingkat pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase(%) 

1 Belum Sekolah 2.360 15,16 

2 TTSD 3.690 23,70 

3 SD 5.068 32,55 

4 SMP 2.610 16,77 

5 SMA 1.731 11,12 

6 D3 70 0,45 

7 S1 46 0,30 

 Jumlah 15.568 100,00 

Sumber data: Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 2017 

 Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Kecamatan Sinaboi sebagai besar hanya tamatan SD yakni sebesar 5.068 jiwa,atau 

32,55 %  belum sekolah yakni sebesar 2.360 jiwa atau 15,16%,  tidak tamat 

sekolah dasar (TTSD) yakni sebesar 3.690 jiwa atau 23,70 %. Tamatan Sekolah 

menegah pertama(SMP) yakni sebesar 2.610 jiwa, tamatan sekolah menengah 

atas(SMA) yakni sebesar 1.731 jiwa atau 11,12 %. Sedangkan Tamatan Akademi 
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(D3) yakni sebesar 70 jiwa atau 0,45%. Dan tamatan Sarjana (S1) yakni sebesar 

46 jiwa atau 0,30%.   

4.3 Keadaan Sarana Dan Prasarana Serta Social Budaya 

 Pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari banyaknya 

sarana prasarana dan fasilitas umum yang ada. Baik saran adan prasarana akan 

meningkatkan laju pembangunan di segala aspek pada daerah tersebut.  

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 

        2016 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Rumah 4.080 

2 Tempat Ibadah 59 

3 Sekolah 18 

4 Posyandu 4 

5 Koperasi 2 

6 Balai Pertemuan 5 

7 Transportasi 12 

8 Jembatan 22 

9 Toko Kios/warung 263 

10 Rumah Makan 8 

 Jumlah 4.473 

Sumber data: Kantor Camat Sinaboi Kabupaten Rokan Hlir 2017 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara umum sarana prasarana 

Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sudah memadai. Pada Kecamatan 

Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ini telah memiliki 4.080 rumah, 59 tempat ibadah, 

18 sekolah, 4 posyandu, 2 koperasi, 5 balai pertemuan, 12 transportasi, 22 

jembatan, 263 toko kios/warung, dan memiliki rumah makan 8 unit di kecamatan 

Sinaboi.   


