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ABSTRAK 
 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo 

tahun 2003, Kabupaten Purworejo mengembangkan sistem fungsional dari masing-

masing daerah (desa) yaitu dengan pengembangan Kawasan Agropolitan (KWA) 

sebagai pendekatan pembangunan wilayah. Kabupaten ini membagi dua pusat 

regional/pusat kawasan agropolitan yaitu Purworejo sebagai pusat pertama dan 

Kutoarjo sebagai pusat kedua. Setiap pusat memiliki daerah sentra pembangunannya 

masing-masing. Sehingga dapat diperkirakan penduduk yang berada di daerah sentra 

akan bermobilitas kearah pusat KWA-nya sendiri. Namun hal tersebut belum tentu 

terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi, Oleh karena itu, pergerakan 

penduduk di kabupaten ini perlu dianalisis arah dan volume kecenderungan mereka 

bermobilitas terhadap dua pusat tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa estimasi kecenderungan arah 

pergerakan/mobilitas penduduk dikabupaten ini terhadap dua pusat tersebut, (2) 

menghitung volume mobilitas, (3) mengetahui faktor yang mempengaruhi mobilitas 

tersebut. Metode yang digunakan adalah analisa data sekunder, sedangkan data primer 

digunakan sebagai pelengkap informasi. Perhitungan mobilitas penduduk 

menggunakan rumus Ravenstein. Sedangkan parameter yang digunakan yaitu potensi 

ekonomi, sosial, dan kemudahan transportasi. Berdasarkan ketiga parameter tersebut 

akan disatukan dan disimpulkan arah mobilitas dan besarannya.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Semua kecamatan dalam wilayah KWA I 

(kecuali Kecamatan Bayan) lebih dominan bermobilitas kearah pusat KWA I dengan 

rata-rata volume mobilitas “tinggi” yaitu sebesar 68.55% dan Kecamatan Kaligesing 

memiliki volume terbesar yaitu sebesar 78,43%. Sedangkan semua kecamatan dalam 

wilayah KWA II lebih dominan kearah pusat KWA II dengan volume mobilitas 

“sedang” yaitu sebesar 57,74% dan Kecamatan Butuh memiliki volume mobilitas 

tertinggi yaitu sebesar 66,09%. Kecamatan Bayan lebih cenderung bermobilitas kearah 

pusat KWA II dengan volume mobilitas sebesar 59,27%. Faktor pendorong tinggi 

mobilitas kearah pusat KWA I yaitu karena banyaknya fasilitas ekonomi dan sosial 

seperti Pasar, Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit. Sedangkan mobilitas menuju arah 

pusat KWA II tertolong oleh peran faktor kemudahan transportasi, jarak dan letak 

geografis wilayahnya yang berbukit hingga bagian utara pusat KWA II serta 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Bayan. 

Keyword : Mobilitas, Kependudukan, Kawasan Agropolitan 
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ABSTRACT 
 

.  

Base on Urban Land Use Plan Area (RTRW) Purworejo 2003, Purworejo 

develops functional systems of the respective areas (villages) that is by Agropolitan 

Areas Development (KWA) as a regional development approach. This regency split 

the regional center agropolitan Purworejo as the first center and Kutoarjo as the second 

center. Each center has a regional development centers respectively. So, it can be 

estimated that the population residing in the areas will be mobility towards the center 

of his own KWA. But it is not necessarily the case because many factors influence, 

therefore, the movement of the population in the regency need to analyzed the 

direction and volume of their mobility tendencies against two centers.  

This research aims to (1) analyzing the movement direction/trend estimation of 

population mobility in the regency against the two centers (2) calculate the volume of 

mobility, (3) determine the factors that affect mobility. The method used was a 

secondary data analysis, while the primary data used as complementary information. 

Population mobility calculation using Ravenstein formulas. Whereas the parameters 

used are the potential economic, social, and ease of transportation. Base on these three 

parameters will be merged and inferred mobility direction and volume.  

The results showed that all the districts within the KWA I (except Bayan 

District) is more dominant mobility towards the center of KWA I with average volume 

of mobility is "high" that is aqual to 68.55% and the District Kaligesing have the 

largest volume that is equal to 78.43%. While all districts in the region of KWA II 

more dominant towards the center of KWA II with mobility volume is "medium" 

which is equal to 57,74% and the Butuh District have the highest mobility volume that 

is equal to 66,09%.  Bayan district is more dominant towards center of KWA II with 

mobility volume of 59,27%. Driving factor toward the center of the high mobility 

KWA I is because of many economic and social facilities in there such as Markets, 

Universities and Hospitals. While ,the  mobility toward center KWA II helped by the 

role of the ease of transportation, distance and geographical location of the hilly area 

to the north of the center of KWA II and directly adjacent to the Bayan district. 

Keyword: Mobility, Population, Agropolitan Area 
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1. Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo 

tahun 2003, menyebutkan bahwa 

Kabupaten Purworejo dikembangkan 

berdasarkan sistem fungsional dari masing-

masing daerah (desa) yaitu dengan 

pengembangan Kawasan Agropolitan  

(KWA) sebagai pendekatan pembangunan 

wilayah. Agropolitan sendiri dapat 

dikatakan sebagai kota pertanian dengan 

didukung oleh sentra pembangunan 

pertanian (agrobisnis) di daerah sekitarnya. 

Tabel 1.1 Pengembangan Kawasan 

Agropolitan dan Fungsi Kawasan 

Kawasan 

Agropolitan 

dan Fungsi 

Kawasan 

Kecamatan Keterangan 

KWA I 

Purworejo 
Pusat Regional/ 

Perdagangan/Outlet 

Bayan Pusat Industri 

Pengolahan 

Purwodadi Sentra Produksi 

Bener Sentra Produksi 

Gebang Penghasil Bahan Baku 

Keligesing Penghasil Bahan Baku 

Loano Penghasil Bahan Baku 

Banyuurip Penghasil Bahan Baku 

Bagelan Penghasil Bahan Baku 

Ngombol Penghasil Bahan Baku 

KWA II 

Kutoarjo Pusat Regional/ 

Perdagangan/Outlet 

Butuh 
Pusat Industri 

Pengolahan 

Kemiri Sentra Produksi 

Grabag Sentra Produksi/ 

Bruno Penghasil Bahan Baku 

Pituruh Penghasil Bahan Baku 

Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo th.2003, 

Bappenas. 

Kabupaten Purworejo terdapat dua 

pusat kegiatan wilayah (tabel 1.1) yaitu 

terletak di Kecamatan Purworejo dan 

Kutoarjo dengan jarak keduanya sekitar 

17km. Sehingga seiring berjalannya waktu 

dapat diprediksi dua kecamatan ini akan 

mengalami perkembangan yang lebih cepat 

daripada kecamatan lainnya di Kabupaten 

Purworejo. Akibatnya, dua kota tersebut 

merupakan suatu magnet yang kuat yang 

dapat menarik penduduk disekitarnya untuk 

melakukan mobilitas. 

1.2. Tujuan 
 

Tujuan Penelitian ini adalah (1) 

Menganalisa kecenderungan arah mobilitas 

penduduk terhadap Daerah Pusat Regional 

(2) Menghitung taksiran jumlah mobilitas 

penduduk (3) Mengetahui faktor-faktor 

mempengaruhi pergerakan penduduk. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
 

Menurut Mantra, (2003) Mobilitas 

adalah proses gerak penduduk dari suatu 

wilayah menuju wilayah lain dalam jangka 

waktu tertentu. Mobilitas apabila dilihat 

dari ada tidaknya niatan menetap di daerah 

tujuan dibagi menjadi dua yaitu mobilitas 

permanen (migrasi) dan mobilitas non-

permanen. Migrasi adalah gerak penduduk 

yang melintasi batas wilayah asal menuju 

wilayah lain dengan ada niatan menetap di 

daerah tujuan. Sedangkan Mobilitas non-

permanen ialah gerak penduduk dari suatu 

wilayah ke wilayah lain sudah bermaksud 
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tidak menetap di daerah tersebut. 

Menurut Yunus, (2008) pergerakan 

penduduk terjadi disebabkan oleh dua 

kekuatan yaitu : 

1. Kekuatan Sentripetal  

Merupakan kekuatan-kekuatan yang 

mengakibatkan gerakan penduduk dan 

fungsi-fungsi dari luar kota menuju ke 

bagian dalamnya. Kekuatan ini sering 

disebut sebagai kekuatan penarik. 

Kekuatan penarik berada pada daerah 

tujuan mobilitas. 

2. Kekuatan Sentrifugal  

kekuatan yang menyebabkan terjadinya 

gerakan sentrifugal, yaitu gerakan 

penduduk dan fungsi-fungsi yang 

berasal dari bagian dalam suatu 

wilayah menuju ke bagian luarnya. 

Kekuatan ini sering disebut sebagai 

kekuatan pendorong. Kekuatan 

pendorong berada pada daerah asal 

pelaku mobilitas. 

 Semakin kuat kekuatan pendorong 

dan penarik maka semakin besar pula 

intensitas gerakan/mobilitas yang timbul. 

Berbeda halnya apabila hanya satu 

kekuatan saja yang dominan, maka 

intensitas gerakan penduduk yang timbul 

tidak sekuat apabila kedua kekuatan 

tersebut sama kuatnya. 

 

3. Metode Penelitian 

 Metode penenlitian yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagian besar 

merupakan analsisi data sekunder, 

sedangakn data primer digunakan sebagai 

pelengkap analisis.  

 Pengambilan data sekunder dilakukan 

dari instansi tertentu yang telah terpecaya. 

Data yang digunakan merupakan data 

fasilitas yang berhubungan dengan 

parameter yang digunakan yaitu potensi 

sosial, ekonmi dan kemudahan transportasi.  

 Pengambilan data primer dilakukan 

dengan wawancara. Pengambilan sampel 

digunakan metode snowball dengan jumlah 

50 orang narasumber pada tiap pusat KWA 

berdasarkan alasan mobilitas karena faktor 

sosial, ekonomi ataupun transportasi dan 

bukan berasal dari Purworejo atau Kutoarjo. 

 Perhitungan mobilitas menggunakan 

model Ravenstein dengan rumus : 

  =  .   

Keterangan : 

 : mobilitas dari daerah i (asal) ke       

    daerah j (tujuan) 

 : penduduk daerah i 

 : jarak dari daerah i ke daerah j 

 : ukuran daya tarik daerah j 

 Rumus tersebut digunakan untuk 

mencari nilai mobilitas dari tiap parameter 

terhadap dua pusat KWA. Nilai mobilitas 

akhir/utama merupakan nilai rata-rata 

gabungan dari ketiga parameter tersebut. 

Kecenderungan arah mobilitas diambil 

berdasarkan nilai mobilitas tertinggi 

terhadap kedua pusat KWA. 
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4. Hasil dan Pembahasan 
 

4.1. Jarak Tiap Kecamatan Terhadap      

       Pusat Kegiatan 

 

.  Jarak merupakan salah satu variabel 

yang sangat mempengaruhi laju mobilitas 

penduduk ke suatu tempat. Sehingga untuk 

mendapatkan nilai jarak alangkah baiknya 

bila sesuai dengan jarak sebenarnya yang 

ada di lapangan agar hasil yang didapatkan 

lebih akurat. Perhitungan jarak 

menggunakan jarak sebenarnya dilapangan 

yaitu dengan menggunakan panjang jalan 

dan dengan memperhatikan topografi 

daerah tersebut. 

Tabel 4.1 Perhitungan Jarak Tiap Kecamatan 

Terhadap Dua Pusat   Kegiatan di Kabupaten 

Puworejo 

Kecamatan 

Jarak ke 

Purworejo 

(km) 

Jarak ke 

Kutoarjo 

(km) 

Pituruh 31.917 16.387 

Bagelen 11.196 19.991 

Purwodadi 17.144 22.273 

Butuh 23.222 8.218 

Grabag 26.398 13.970 

Banyuurip 11.131 11.511 

Bener 15.441 27.437 

Bayan 11.666 5.310 

Gebang 10.557 11.249 

Ngombol 18.426 24.261 

Kaligesing 10.299 27.159 

Loano 12.795 24.791 

Bruno 40.652 28.905 

Kemiri 26.421 11.512 

      Sumber : Pengolahan Data 2014 

 Jarak sangat mempengaruhi potensi 

seseorang untuk melakukan mobilitas ke 

suatu daerah. Biasanya jarak selalu 

dikaitkan dengan tenaga dan ongkos, 

semakin jauh jaraknya maka dibutuhkan 

lebih banyak tenaga dan ongkos.  

Semakin jauh jarak antara daerah asal 

migran dengan daerah tujuan migran, maka 

semakin kecil potensi seseorang untuk 

melakukan mobilitas ke daerah tersebut.  

4.2. Kecenderungan Mobilitas Karena  

       Potensi Ekonomi 

Merupakan peta yang dibuat 

berdasarkan perbandingan nilai mobilitas 

yang terjadi di Purworejo dan Kutoarjo di 

karenakan faktor ekonomi.  Fasilitas 

ekonomi yang terdapat di daerah asal 

diasumsikan sebagai faktor pendorong 

mobilitas, sedangkan fasilitas ekonomi 

yang terdapat di daerah tujuan merupakan 

faktor penarik untuk melakukan mobilitas. 

Mobilitas disebabkan faktor ekonomi 

seperti perdagangan, perbankan ataupun 

industri.  

Tabel 4.2 Kecenderungan Mobilitas karena 

Faktor Ekonomi di Kabupaten Purworejo 2013 

Kecamatan KWA 

Persentase 

kecenderungan 

mobilitas (%) 

Kecenderungan 

Arah Mobilitas 

Bagelen I 76.04 Purworejo 

Purwodadi I 69.36 Purworejo 

Banyuurip I 71.28 Purworejo 

Bener I 75.35 Purworejo 

Bayan I 50.02 Kutoarjo 

Gebang I 64.99 Purworejo 

Ngombol I 68.75 Purworejo 

Keligesing I 81.34 Purworejo 

Loano I 78.85 Purworejo 

Pituruh II 52.61 Kutoarjo 

Butuh II 62.44 Kutoarjo 

Grabag II 51.69 Kutoarjo 

Bruno II 53.77 Purworejo 

Kemiri II 56.35 Kutoarjo 

Sumber : Pengolahan Data 2014 
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Alasan yang paling kuat mengapa 

penduduk di kecamatan-kecamatan dalam 

KWA I bermobilitas adalah perdagangan. 

Banyak penduduk yang berasal dari 

kecamatan-kecamatan terdekat seperti 

Kecamatan Gebang, Kaligesing, Loano, 

dan Banyuurip melakukan mobilitas ke 

Pasar Baledono (Purworejo) untuk 

berdagang hasil pertanian maupun hasil 

industri mereka.  

Selain itu masih kuatnya pandangan 

bahwa berjualan di ibukota akan lebih 

menguntungkan dibandingkan di Kutoarjo 

menyebabkan sebagian besar masyarakat 

yang berada dalam KWA II lebih memilih 

bermobilitas kearah Purworejo.  

4.3 Kecenderungan Mobilitas Karena 

Potensi Sosial 

Tabel 4.3 Kecenderungan Mobilitas karena 

Faktor Sosial di Kabupaten Purworejo 2013 

Kecamatan KWA 

Persentase 

kecenderungan 

mobilitas (%) 

Kecenderungan 

Arah Mobilitas 

Bagelen I 73.65 Purworejo 

Purwodadi I 70.49 Purworejo 

Banyuurip I 67 Purworejo 

Bener I 73.87 Purworejo 

Bayan I 58.94 Kutoarjo 

Gebang I 63.52 Purworejo 

Ngombol I 66.84 Purworejo 

Keligesing I 80.5 Purworejo 

Loano I 74.52 Purworejo 

Pituruh II 51.06 Kutoarjo 

Butuh II 61.85 Kutoarjo 

Grabag II 50.68 Kutoarjo 

Bruno II 52.11 Purworejo 

Kemiri II 52.43 Purworejo 

Sumber : Pengolahan Data 2014 

Adanya fasilitas sosial merupakan hal 

sangat penting bagi masyarakat karena 

berhubungan langsung dengan 

kehidupan/perilaku sosial sehari-hari 

masyarakat. Peta ini mengganggap 

kemudahan transportasi sama. 

Beberapa fasilitas yang terdapat di 

kedua pusat KWA memiliki kekuatan untuk 

menarik penduduk dari daerah yang berada 

di sekitar nya sebagai contoh yaitu SMAN I 

Purworejo (Purworejo) dan SMAN 2 

Purworejo (Kutoarjo) merupakan magnet 

kuat yang dapat menarik setiap lulusan 

SLTP dari segala penjuru kabupaten ini.  

Universitas Muhammadiyah yang 

berada di Purworejo merupakan perguruan 

tinggi yang selalu menjadi pilihan 

masyarakat di kabupaten ini dan juga 

merupakan pilihan bagi penduduk di 

kabupaten lain. Selain itu perguruan tinggi 

favorit kedua adalah Politeknik 

Sawunggalih Aji di Kutoarjo. 

RSBIA Kasih Ibu merupakan salah 

satu rumah sakit bersalin yang terkenal di 

kabupaten ini karena memiliki kualitas 

bagus yang bersertifikasi internasional 

berada di pusat KWA I.  

Timpangnya jumlah fasilitas sosial 

serta perbedaan kualitas antara kedua pusat 

KWA membuat sebagian besar penduduk 

di Kabupaten ini lebih memilih 

bermobilitas kearah Pusat KWA I.  
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4.4 Kecenderungan Mobilitas Karena  

Kemudahan Transportasi 

Tranformasi kendaraan untuk 

berpindah tempat saat ini sangatlah 

memudahkan seseorang dapat bergerak 

dengan cepat hanya dalam waktu yang 

sangat singkat ke tempat yang sangat jauh.  

Adanya angkutan umum saat ini 

memudahkan seseorang untuk melakukan 

perjalanan ke suatu tempat. Semakin 

banyak pemilik kendaraan bermotor maka 

semakin tinggi tingkat potensi untuk 

melakukan mobilitas kedaerah lain 

dibandingkan dengan yang tidak 

memilikinya. Kemudahan transportasi 

dilihat jumlah kendaraan pribadi dan 

kendaraan umum serta kelas jalan yang 

menuju kedua pusat KWA tersebut. 

Tabel 4.4 Kecenderungan Mobilitas karena 

Kemudahan Tranportasi  

Kecamatan KWA 

Persentase 

kecenderungan 

mobilitas (%) 

Kecenderungan 

Arah Mobilitas 

Bagelen I 64.81 Purworejo 

Purwodadi I 57.46 Purworejo 

Banyuurip I 51.87 Purworejo 

Bener I 64.82 Purworejo 

Bayan I 68.84 Kutoarjo 

Gebang I 51.88 Purworejo 

Ngombol I 57.27 Purworejo 

Keligesing I 73.46 Purworejo 

Loano I 67.23 Purworejo 

Pituruh II 66.30 Kutoarjo 

Butuh II 73.99 Kutoarjo 

Grabag II 66.06 Kutoarjo 

Bruno II 58.64 Kutoarjo 

Kemiri II 69.91 Kutoarjo 

Sumber : Pengolahan Data 2014 

Penggunaan kendaaraan pribadi 

bukan hal baru lagi sehingga banyaknya 

kendaraan pribadi yng terdapat di 

Kabupaten Purworejo adalah sesuatu yang 

wajar walaupun sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani. Kabupaten Purworejo memiliki rata-

rata kepemilikan kendaraan pribadi berupa 

sepeda motor yaitu satu sepeda motor rata-

rata dimiliki oleh setiap 1 (satu) atau 2 

(dua) rumah tangga.  

Kemudahan transportasi yang terjadi 

di kabupaten ini memiliki potensi yang 

hampir sama, tidak ada kecamatan dengan 

persentase yang sangat tinggi.  Dalam hal 

ini faktor jarak dan angkutan umum sangat 

mendominasi pergerakan penduduk. Tetapi 

terdapat beberapa kecamatan yang 

didominasi oleh faktor jalan dan kendaraan 

pribadi yaitu Kecamatan Banyuurip. 

Sehingga disimpulkan bahwa kecamatan 

yang berada didekat jalan arteri lebih 

dipengaruhi faktor jalan dan kendaraan 

pribadi sedangkan kecamatan yang berada 

lebih kedalam lebih dipengaruhi oleh 

kendaraan umum dan jarak. 

Dengan adanya jalan arteri yang 

menghubungkan Purworejo dengan 

Kutoarjo membuat arus mobilitas dari 

daerah KWA II cenderung melewati jalan 

tersebut sebagai jalur mobilitas. Sehingga 

arus mobilitas seperti disaring oleh pusat 

KWA II sebelum ke pusat KWA I. 
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4.5 Estimasi Mobilitas Penduduk 

Terhadap Dua Pusat Kegiatan 

Wilayah 

Mobilitas ini merupakan gabungan 

dari mobilitas per parameter sehingga 

ketiga faktor tersebut (ekonomi, sosial, dan 

kemudahan transportasi) berperan dan 

mempengaruhi pergerakan penduduk yang 

terjadi di kabupaten ini.  

Berdasarkan pengolahan data yang 

telah dilakukan, sebagian besar pergerakan 

penduduk yang terdapat di daerah sentra-

sentra pembangunan telah sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. 

Meskipun ada satu kecamatan tidak sesuai 

dengan perencanaan tersebut yaitu 

Kecamatan Bayan yang sebagian besar 

penduduknya lebih memilih Kutoarjo 

sebagai tujuan bermobilitas. 

Tabel 4.5 Nilai Persentase Mobilitas Utama 

dan Arah Mobilitas 

Kecamatan KWA 

Persentase 

kecenderungan 

mobilitas (%) 

Kecenderungan 

Arah Mobilitas 

Bagelen I 71.50 Purworejo 

Purwodadi I 65.77 Purworejo 

Banyuurip I 63.38 Purworejo 

Bener I 71.35 Purworejo 

Bayan I 59.27 Kutoarjo 

Gebang I 60.13 Purworejo 

Ngombol I 64.29 Purworejo 

Keligesing I 78.43 Purworejo 

Loano I 73.53 Purworejo 

Pituruh II 56.66 Kutoarjo 

Butuh II 66.09 Kutoarjo 

Grabag II 56.15 Kutoarjo 

Bruno II 50.92 Kutoarjo 

Kemiri II 57.94 Kutoarjo 

Sumber : Pengolahan Data 2014 

Kekuatan penarik (potensi ekonomi 

dan sosial) yang terdapat di daerah pusat 

KWA I sangatlah kuat, hingga dapat 

mempengaruhi pergerakan penduduk yang 

letaknya jauh dari tempat tersebut seperti 

penduduk yang berada di Kecamatan 

Bruno. Sedangkan kekuatan kemudahan 

transportasi berperan besar bagi pusat 

KWA II yaitu agar penduduk di daerah 

sentranya tetap bermobilitas kearahnya. 

Gambar 4. 1 Grafik Persentase Kecenderungan Mobilitas   

         di Kabupaten Purworejo 

 

 Penyebab mobilitas penduduk ke 

arah pusat KWA I adalah akibat 2 (dua) 

faktor yaitu faktor potensi ekonomi dan 

potensi sosial. Pengaruh kedua faktor 

tersebut terhadap mobilitas di sini sekitar 

36.25% untuk faktor ekonomi dan 35.77% 

untuk faktor sosial, sedangkan faktor 

kemudahan transportasi hanya sekitar 

27.98% saja.  

Sebaliknya penyebab mobilitas 

penduduk ke arah pusat KWA II karena 

faktor kemudahan transportasi. kemudahan 

transportasi mempunyai pengaruh terhadap 

mobilitas sebesar 40,19%, sedangkan faktor 

ekonomi dan sosial hanya mempengaruhi 
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mobilitas ke arah ini masing-masing 

sebesar 29.32% dan 30.49%.  

Pada potensi ekonomi fasilitas pasar 

sangat mempengaruhi pergerakan 

penduduk terutama pasar induk yang sangat 

besar yaitu Pasar Baledono serta didukung 

banyaknya swalayan dikota ini menjadikan 

magnet yang sangat kuat bagi para pelaku 

mobilitas.  

Pada potensi sosial banyak dijumpai 

seperti sekolah, rumah sakit, dan yang 

paling menonjol dari pusat KWA II adalah 

banyaknya fasilitas perguruan tinggi 

terdapat di kota ini. Karena fasilitas 

tersebut kemungkinan besar dapat 

menyebabkan banyaknya mobilitas kearah 

pusat KWA I dibandingkan fasilitas 

sekolah dan rumah sakit. 

Kemudahan tranportasi yang 

mempengaruhi pergerakan penduduk 

Kecamtan Bayan sebagian besar 

dikarenakan terdapatnya jalan arteri yang 

menghubungkan kedua wilayah tersebut 

dan terlebih lagi jarak antar kedua wilayah 

yang sangat dekat. 

 

5.  Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

1. Semua kecamatan dalam wilayah 

KWA I (kecuali Kecamatan Bayan) 

lebih dominan bermobilitas kearah 

pusat KWA I dengan volume rata-rata 

mobilitas “tinggi” yaitu sebesar 

68.55% dan Kecamatan Kaligesing 

memiliki volume terbesar yaitu sebesar 

78,43%. Sedangkan semua kecamatan 

dalam wilayah KWA II lebih dominan 

kearah pusat KWA II dengan volume 

mobilitas “sedang” yaitu sebesar 

57,74%. Kecamatan Bayan memiliki 

kecenderungan mobilitas kearah pusat 

KWA II yaitu dengan volume 

mobilitas sebesar 59,27%. 

2. Dalam kasus mobilitas menuju kearah 

pusat KWA I, peran kekuatan penarik 

berupa potensi ekonomi dan sosial 

sangat kuat sehingga mampu menarik 

sebagian besar penduduk dalam 

kawasan agropolitan I dan mampu 

menarik sebagian penduduk di 

kawasan agropolitan II.  

3. Pada kenyataannya mobilitas menuju 

arah pusat KWA II tertolong oleh 

peran faktor kemudahan transportasi, 

jarak dan letak geografis wilayahnya. 

Terbukti bahwa kekuatan penarik yang 

terdapat di pusat KWA II belum 

mampu untuk menjadikan volume 

mobilitas pada kecamatan yang berada 

dalam wilayah agropolitannya menjadi 

kelas “tinggi” atau sekitar 60% lebih.  

 

5.2 Saran 

1 Banyaknya SMA favorit di 

Kecamatan Purworejo menjadikan 

daya tarik yang kuat bagi calon 

pelajar di kecamatan ini. Sehingga 

perlu diadakannya peningkatan 
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mutu kualitas pada sekolah-sekolah 

yang berada di pusat KWA II agar 

bisa bersaing dengan pusat KWA I. 

2 Penambahan armada angkutan 

umum pada kecamatan yang berada 

di utara KWA II seperti di 

Kecamatan Bruno dan Pituruh perlu 

ditambah sehingga penduduk tidak 

perlu menunggu lama menunggu 

kendaraan umu sehingga akan lebih 

sering bermobilitas kearah pusat 

KWA II. Hal tersebut akan lebih 

menghidupkan interaksi wilayah 

walaupun letak diantaranya cukup 

jauh. 
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