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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu 

geografi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah 

geografi manusia, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan 

disebut demografi. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan 

suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka dapat dikatakan bahwa 

semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang 

dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumberdaya manusia 

merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumberdaya alam 

dan teknologi (Mantra, 2003). Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa 

pertambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada 

membawa solusi terhadap pembangunan.     

 Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk 

tinggi terkadang mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek 

dari pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi didaerah perkotaan yang identik 

dengan banyanknya penduduk dan disertai dengan terbatasnya lahan yang 

tersedia, menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial. Seringkali masalah 

yang timbul diperkotaan akibat banyaknya penduduk antara lain kemiskinan, 

pengganguran, kriminalitas, permukiman kumuh, gelandangan, dan lain-lain. 

Permasalahan yang timbul kerap kali membuat pemerintah bekerja ekstra keras 

demi menekan pertumbuhan penduduk dan sebagai PR pemerintah dalam 

menentukan kebijakan perencanaan wilayah sebagai upaya penyelesaian masalah-

masalah yang ada.   

 Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah perkotaan merupakan suatu magnet 

yang kuat bagi masyarakat di wilayah pedesaan ataupun sekitarnya untuk mencari 

kerja ataupun mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga pertambahan 

penduduk di kota dapat juga disebabkan oleh mobilitas penduduk, selain 

disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk wilayah tersebut. Mobilitas 
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penduduk sendiri terjadi karena adanya interaksi antar manusia dalam suatu 

wilayah ataupun antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan.   

 Menurut Bintarto (1983) dalam Atik Yuliana, Interaksi adalah terjadinya 

kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari kontak ini akan 

timbul suatu kenyataan baru dalam wujud tertentu. Interaksi sendiri terjadi 

dikarenakan manusia adalah mahluk sosial, sehingga dalam setiap peri 

kehidupannya tidak lepas oleh peranan manusia lainnya. Tanpa disadari sejak 

kecil manusia sudah melakukan interaksi yaitu interaksi dengan keluarga. 

Interaksi dengan keluarga merupakan suatu bentuk interaksi sosial akan tetapi 

dalam lingkup yang kecil .Seiring perkembangannya manusia melakukan interaksi 

yang lebih besar yaitu interaksi dengan masyarakat sekitar (dalam satu desa, 

dusun, dan kota) lalu berkembang lagi menjadi interaksi antar wilayah, atau 

bahkan yang lebih besar lagi yaitu interaksi antar negara. Semua itu terjadi dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten yang terdiri dari 16 

kecamatan terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan 

Provinsi DIY disebelah timur, Kabupaten Wonosobo disebelah utara, Kabupaten 

Kebumen disebelah barat dan Laut Jawa disebelah selatan. Secara administrasi 

Kabupaten Purworejo memiliki ibukota kabupaten yang terdapat di Kecamatan 

Purworejo. Sehingga Kecamatan Purworejo merupakan pusat regional maupun 

pusat perdagang di Kabupaten Purworejo, dimana segala fasilitas sosial, ekonomi, 

maupun pemerintahan tersedia didalam kecamatan tersebut. Akan tetapi pada 

kenyataannya dapat dilihat bahwa terdapat pusat regional semu selain Kecamatan 

Purworejo yaitu Kecamatan Kutoarjo. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kecamatan 

Kutoarjo merupakan kecamatan yang mengalami perkembangan pesat 

dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo.  

 Hal ini dapat terlihat dari adanya fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi 

yang cukup memadai didalam kecamatan ini dibandingkan kecamatan lainnya. 

Terlebih lagi didalam Kecamatan Kutoarjo terdapat stasiun kereta api yang 

melayani jalur antar provinsi maupun antar kota yaitu Stasiun Kutoarjo. Sehingga 

sangat tidak diragukan lagi bahwa dengan adanya fasilitas tersebut, akan 
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merangsang pertumbuhan ekonomi didaerah itu sehingga menciptakan pusat 

kegiatan ekonomi baru yang akan merangsang mobilitas penduduk sekitarnya 

untuk ke daerah tersebut. 

    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 sebagai pendekatan pembangunan wilayah. 

Agropolitan sendiri dapat dikatakan sebagai kota pertanian dengan didukung oleh 

sentra pembangunan pertanian (agrobisnis) di daerah sekitarnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

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/Pelayanan Produksi 

Bener Sentra Produksi/Pelayanan 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/Pelayanan Produksi 

Grabag Sentra Produksi/Pelayanan Produksi 

Bruno Penghasil Bahan Baku 

Pituruh Penghasil Bahan Baku 

 Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo th.2003, Bappenas. 
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Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan 

wilyah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong 

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis 

kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi dan di kawasan agropolitan. 

Dengen berkembangan system dan usaha agribisnis hulu pengadaan sarana 

pertanian, agribisnis hilir  pengolahan hasil pertanian dan pemasaran dan jasa 

penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar 

masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga 

produkf, serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu 

melayani mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian di 

wilayah sekitarnya. Sementara itu, kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem 

fungsional daerah-daerah yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan daerah 

yakni dengan adanya : 

1 Daerah Penghasil Bahan Baku 

Daerah pertanian yang menghasilkan berbagai produk pertanian/pusat 

produksi pertanian, intensifikasi pertanian, dan diversifikasi pertanian. 

2 Sentra Produksi 

Sentra produksi dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya system dan usaha agribisns dipusat 

pembangunan pertanian, sentra produksi tanaman siap jual. Daerah ini 

juga merupakan penyedia jasa pendukung pertanian. 

3 Pusat Industri Pengolahan 

Daerah sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan industry penghasil 

alat dan bahan pertanian. 

4 Pusat Regional/Perdagangan/Outlet 

Daerah ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi pertanian. 
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 Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 26 tahun 2003 di dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo tahun 2003 

menyajikan hirarki pusat-pusat pengembangan yang terdiri dari pusat 

pengembangan pemukiman, pelayanan ekonomi, pelayanan sosial, hinterland, dan 

sebagainya. 

Tabel 1.2 Hirarki Wilayah Kabupaten Purworejo 

No Hirarki Wilayah (Kecamatan) 

1 Hirarki-I Purworejo dan Kutoarjo 

2 Hirarki-II Pituruh, Bagelen, Purwodadi 

3 Hirarki-III Butuh, Grabag, Bayan, Banyuurip, Bener 

4 Hirarki-IV Bruno, Ngombol, Kemiri, Kaligesing, Gebang, Loano 

Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo th.2003, Bappenas. 

 Berdasarkan hirarki pengembangan wilayah diatas, maka diarahkan 

kepada penentuan fungsi pusat-pusat pengembangan. Dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.   

Tabel 1.3 Fungsi Pusat-Pusat Pengembangan Kabupaten Purworejo 

No Kecamatan Hirarki 
Pusat Pelayanan Sosial Sektor Ekonomi 

A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Purworejo I S S S S S S S S S 
      

2 Kutoarjo I S S S S S S S S S S 
     

3 Pituruh II 
  

S 
 

S S 
   

S 
  

S S 
 

4 Bagelen II 
  

S 
 

S S S 
  

S 
  

S S S 

5 Purwodadi II 
  

S 
 

S S 
    

S S S 
 

S 

6 Butuh III 
  

S 
  

S 
   

S 
     

7 Grabag III 
  

S 
 

S S 
   

S S S S 
  

8 Banyuurip III 
  

S 
  

S 
   

S 
     

9 Bener III 
  

S 
 

S S 
         

10 Bayan III 
  

S 
  

S 
  

S S 
     

11 Gebang IV 
  

S 
  

S 
  

S 
 

S 
    

12 Ngombol IV 
  

S 
  

S 
   

S 
 

S 
   

13 Keligesing IV 
  

S 
  

S 
    

S 
 

S S 
 

14 Loano IV 
  

S 
  

S 
    

S 
 

S S 
 

15 Bruno IV 
  

S 
  

S 
   

S S 
 

S S 
 

16 Kemiri IV 
  

S 
  

S 
   

S 
   

S 
 



7 

 

 
 

Keterangan: (A) pusat pemerintahan kabupaten (B) pusat wilayah pembangunan (C) pusat 

pemerintahan kecamatan (D) Pelayanan sos-ek tingkat kabupaten (E) Pelayanan sos-ek tingkat 

kecamatan (F) pelayanan sos-ek tingkat desa (G) perdagangan (H) jasa (I) indusri (J) pertanian 

tanaman pangan (K) Perkebunan (L) Perikanan (M) Peternakan (N) Kehutanan (O) Pariwisata. 

Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo th.2003, Bappenas. 

  Hirarki pertama berperan sebagai ibukota kabupaten yang merupakan 

pusat pengembangan wilayah dalam hal ini adalah Purworejo dan Kutoarjo. 

Sesuai dengan fungsinya, pusat wilayah (kota) befungsi sebagai pusat pelayanan 

sosial maupun ekonomi dalam skala kabupaten. Kota- kota pada hirarki kedua 

memiliki fungsi pelayanan dalam skala kecamatan. Sedangkan kota- kota hirarki 

tiga memiliki fungsi pelayanan dalam skala kelurahan (desa). 

 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. 

Selama 10 tahun sejak direncanakan kawasan agropolitan tersebut, seharusnya 

Kutoarjo sudah mampu untuk menekan laju mobilitas penduduk di kawasan sentra 

pembangunannya unutuk menuju ibukota dan menjadikannya sebagai alternatif 

untuk kegiatan ekonomi, sosial dan lainnya. Namun apakah sampai saat ini 

Ibukota masih menjadi magnet kuat bagi penduduk sebagai pusat segala kegiatan 

sehingga Kutoarjo hanya sebuah rencana semata yang tidak mampu sedikitpun 

menahan laju mobilitas menuju ibukota. 

 Berdasarkan fakta tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap 

arah mobilitas penduduk dikecamatan- kecamatan sekitar Purworejo dan Kutoarjo 

terhadap dua kutub/daerah pusat regional di Kabupaten Purworejo. Oleh karena 

itu peneliti membuat penelitian dengan judul : “Analisis Estimasi Mobilitas 

Penduduk Terhadap Dua Kutub Kegiatan Wilayah di Kabupaten Purworejo 

Tahun 2013” 
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1.2 Perumusan Masalah   

Dari latarbelakang yang penulis tuliskan di atas maka dapat dirumuskan 

masalah mengenai mobilitas penduduk di Kabupaten Purworejo : 

1. Dengan adanya dua kutub pusat regional, apakah arah mobilitas (pergerakan 

penduduk) akan sesuai dengan RTRW ataukah terjadi ketimpangan? 

2. Berapa besarkah volume mobilitas yang terjadi di Kabupaten Purworejo 

terhadap dua pusat kegiatan tersebut? 

3. Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi pergerakan penduduk 

tersebut? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa : 

1. Menganalisis kecenderungan arah mobilitas penduduk terhadap Daerah 

Pusat Regional. 

2. Menghitung taksiran jumlah migrasi/pergerakan penduduk terhadap 

Daerah Pusat Regional dengan menggunakan Model Ravenstein. 

3. Menganalisis faktor-faktor penarik dan pendorong yang mempengaruhi 

pergerakan penduduk. 

 

1.4  Manfaat Penelitian   

1. Memberikan informasi tentang pergerakan penduduk di Kabupaten 

Purworejo terhadap dua kutub kegiatan wilayah. 

2. Memberikan gambaran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan 

daerah untuk perencanaan kota dimasa yang akan datang. 

 

1.5   Telaah Pustaka 

1.5.1 Interaksi Desa Kota 

 Menurut Bintarto (1990), desa merupakan suatu hasil perwujudan 

geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik 

dan cultural yang terdapat pada suatu daerah dan memiliki hubungan dan 

pengaruh timbale balik dengan daerah lain. Kota merupakan bentang budaya yang 
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ditimbulkan oleh unsure-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan 

penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan 

materialistis (R.Bintarto). Sedangkan interaksi adalah hubungan timbal balik 

antara dua wilayah atau lebih, sehingga interaksi desa kota merupakan hubungan 

timbal balik antara desa dengan kota guna memenuhi kebutuhan mereka baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya interaksi desa kota 

memliki prinsip interaksi yaitu terjadinya proses pergerakan sebagai akibat 

hubungan timbal balik. Pergerakan yang terjadi yaitu meliputi: pergerakan 

manusia, pergerakan materi/barang, dan pergerakan informasi/gagasan.  

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dan 

kota. Menurut Edward Ullman dalam Daldjoeni (1998), ada tiga faktor yang 

menyebabkan terjadinya interaksi wilayah diantaranya yaitu :  

a. Regional Complimentary (Adanya saling melengkapi/komplementaritas) 

Faktor wilayah yang saling melengkapi merupakan adanya wilayah-

wilayah yang mempunyai sumberdaya yang berbeda-beda, sehingga terjadinya 

interaksi sabagai hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara kedua 

daerah tersebut. Perwujudan dari hubungan timbal balik dapat berupa 

perdagangan, jasa, ataupun pemenuhan kebutuhan. Maanfaat yang dapat dirasakan 

dengan adanya hubungan ini adalah bagi kota masih membutuhkan desa sebagai 

pemasok bahan makanan ataupun sebagai pemasok bahan baku industri yang 

terdapat di kota. Selain itu, manfaat bagi perkotaan lainnya adalah terpenuhinya 

tenaga kerja. Hubungan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan 

diantaranya adalah kota menjadi tempat pemasaran hasil produksi pertanian 

ataupun sumberdaya lain dari desa, masuknya teknologi ke desa serta 

terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa.  

 

 

 

 

 

 

Wilayah A 
(+) barang A 
(- ) barang B 

 

Wilayah B 
(-) barang A 
(+) barang B 

 

Gambar  1.2 Wilayah yang saling melengkapi (Regional Complimentary) 
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b. Interventing Opportunity (Kesempatan berintervensi) 

Merupakan faktor interaksi yang terjadi disebabkan karena adanya 

kesempatan berintervensi terhadap daerah lain dalam memenuhi kebutuhannya. 

Faktor ini dapat menyebabkan terhambatnya interaksi antar wilayah. Sehingga 

arus komoditas yang terjadi semakin kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Spatial Transfer Ability (Adanya Transferbilitas) 

Kemudahan perpindahan (transferbilitas) dalam ruang baik berupa 

orang/manusia, barang, jasa, ataupun informasi mempengaruhi besarnya interaksi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan perpindahan ruang antara lain : 

1. Jarak mutlak dan jarak relatif 

2. Biaya/ongkos 

3. Kemudahan sarana transportasi 

 Ketiga faktor tersebut sangatlah mempengaruhi interaksi yang terjadi antar 

wilayah. Apabila jarak antara dua wilayah sangat dekat maka interaksi yang 

terjadi antara kedua wilayah tersebut sangatlah besar, dan sebaliknya apabila jarak 

antara dua wilayah tersebut sangat jauh maka interaksi akan semakin kecil. Jarak 

biasanya juga mempengaruhi ongkos yang harus dibayarkan, semakin jauh maka 

ongkosnya semakin mahal. Sehingga semakin mudah perpindahan ruangnya, 

maka interaksi yang terjadi akan semakin besar. 

 

 

Wilayah A 
(+) barang A 
(- ) barang B 

 

Wilayah B 
(-) barang A 
(+) barang B 

 

Wilayah C 
(+) barang A 
(+ ) barang B 

 

Gambar  1.3 Kesempatan Berintervensi (Interventing Opportunity) 
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 Dalam Daldjoeni (1998), menambahkan bahwa berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan tiga hal, yaitu: 

1. Interaksi keruangan merupakan suatu pengertian yang dalam geografi 

sosial dipakai untuk mendapatkan gambaran yang gamblang mengenai 

pengaruh keruangan dari gambaran yang gamblang mengenai pengaruh 

keruangan dari relasi yang ada antara manusia dan manusia serta manusia 

dengan lingkungannnya, bisa menyangkut manusia di kota maupun di 

desa. 

2. Interaksi keruangan menyatakan dirinya pada arus manusia, materi, materi 

dan informasi. 

3. Interaksi keruangan menyajikan dasar untuk menerangkan gejala lokasi, 

relokasi, distribusi dan difusi. 

 

1.5.2 Kekuatan Sentripetal (Centripetal Forces)  

 Adanya pedesaan dan perkotaan tidak lepas dengan interaksi wilayah  

antara keduanya yang secara tidak langsung telah menciptakan suatu wilayah 

yang memiliki sifat kedesaan dan juga kekotaan atau biasanya disebut sebagai 

Wilayah Peri Urban. Dalam Yunus (2008) mengungkapkan bahwa wilayah peri 

urban mengandung makna bahwa wilayah tersebut merupakan suatu wilayah yang 

pada masa akan datang akan menjadi wilayah kekotaan sepenuhnya dengan 

intensitas dan perkembangan fisikal kekotaan sejalan dengan jaraknya ke lahan 

perkotaan terbangun.  

 Keberadaan desa selalu berasosiasi dengan lahan pertanian yang berfungsi 

sebagai sumberdaya penghasil bahan pangan. Sedangkan kota merupakan tempat 

tinggal manusia yang segala aspek kehidupannya telah mengalami perkembangan 

seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan jumlah penduduk. Hal 

tersebut memberikan suatu konsekuensi berupa permintaan akan ruang. Ruang 

kota yang sangat padat terbangun tidak memungkinkan untuk melakukan 

pembangunan didalam lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah membangunnya 

diluar kota. Akibatnya banyak lahan-lahan pertanian yang hilang sebagai akibat 

pemekaran kota. 
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 Menurut Yunus (2008), penyebab utama terjadinya dinamika tersebut 

adalah semakin banyaknya penduduk yang dipengaruhi oleh kekuatan penarik 

(magnetic forces/attracting forces) yang terdapat di perkotaan/daerah tujuan. 

Daya tarik tersebut semakin kuat sejalan dengan jaraknya terhadap lahan 

terbangun. Berdasarkan sebab-sebab tersebut merupakan penyebab terjadinya 

pergerakan/perpindahan penduduk (mobilitas penduduk). Berikut ini adalah 

kekuatan yang mempengaruhi pergerakan penduduk dapat dilihat pada gambar 

1.4.  

 

 

Gambar 1.4 Model kekuatan dinamis Wilayah Peri Urban (Yunus, 2008) 
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 Kekuatan sentripetal merupakan kekuatan-kekuatan yang mengakibatkan 

gerakan penduduk dan fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar kota menuju ke 

bagian dalamnya (Yunus, 2008). Kekuatan sentripetal ditentukan oleh dua macam 

kekuatan yaitu kekuatan pendorong dan kekuatan penarik. Kekuatan pendorong 

adalah kekuatan yang bersifat mendorong penduduk untuk meninggalkan tempat 

tinggal mereka berada. Sedangkan kekuatan penarik adalah kekuatan yang bersifat 

menarik penduduk untuk menuju tempat dimana kekuatan itu berada dengan kata 

lain adalah kekuatan yang berada di daerah tujuan. Untuk melihat macam-macam 

kekuatan pendorong dan penarik gerakan sentripetal dapat dilihat pada tabel 1.14. 

Tabel 1.4 Kekuatan pendorong dan penarik gerakan sentripetal 

Kekuatan Pendorong Kekuatan Penarik 

Rendahnya kesempatan kerja Banyaknya kesempatan kerja 

Kurangnya fasilitas kehidupan 

(fasilitas sosial dan ekonomi) 

Banyaknya fasilitas kehidupan 

(fasilitas sosial dan ekonomi) 

Kurangnya aksesibilitas Tingginya aksesibilitas 

Rendahnya penghasilan Tingginya penghasilan 

Kurangnya terjaminnya keamanan Terjaminnya keamanan 

Jauh dari tempat kerja Dekat dari tempat kerja  
Sumber: Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota (Yunus, 2008) 

 Langkanya kesempatan kerja dan kurangnya fasilitas kehidupan di suatu 

wilayah menjadi kekuatan pendorong utama yang menyebabkan mobilitas 

penduduk meninggalkan daerah mereka berada. Faktanya bahwa kekuatan-

kekuatan penarik yang berada di daerah tujuan beberapa diantaranya bersifat 

semu. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa dengan meninggalkan 

daerahnya menuju tempat dimana terdapat sesuatu yang menjanjikan, namun pada 

kenyataannya apa yang mereka bayangkan tidak terbukti kebenarannya. Banyak 

penduduk di desa tertarik dengan kehidupan di kota dengan segala sesuatu 

didalamnya. Hal tersebut mengakibatkan banyak kaum muda di desa tertarik dan 

datang ke kota untuk mencari kehidupan baru disana. Dampaknya sebagian besar 

petani yang berada di desa adalah golongan usia lanjut bukan usia remaja, 

sehingga apabila pemerintah tidak bisa memberikan solusi, hal ini akan menjadi 

malapetaka sosial dan ekonomi dimasa yang akan datang. Friedman dan Douglas 

(1978) dalam Yunus, menganggap bahwa hal tersebut merupakan dampak dari 
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kesalahan adopsi paradigma pembangunan yang disebut AIDS (Accelerated 

Industrialization Development Strategy) 

   

1.5.3 Mobilitas Penduduk 

Sebelum tahun 1970 tidak banyak diketehui tentang pola perpindahan 

penduduk di Indonesia karena studi mobilitas pada zaman itu kebanyakan tentang 

mobilitas menetap atau migrasi. Baru pada tahun 1970 bermunculan penelitian 

tentang perpindahan penduduk yang tidak menetap. Sehingga diketahui bahwa 

banyak perpindahan sementara dari desa ke kota atau ke daerah lain. Hal tersebut 

terjadi bahwa faktor ekonomi dan sosial bersama-sama mempengaruhi penduduk 

untuk berpindah ke daerah lain (Manra, 1984) 

Menurut Mantra, (2003) Mobilitas penduduk adalah proses gerak 

penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. 

Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu mobilitas vertikal dan 

horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut perubahan status sebagai 

contoh yaitu kenaikan pangkat/jabatan. Sedangkan mobilitas horizontal adalah 

mobilitas gerak  (movement) penduduk melintasi batas wilayah dan waktu-waktu 

tertentu. Batas wilayah yang umum digunakan yaitu batas adminstratif.  

Mobilitas apabila dilihat dari ada tidaknya niatan menetap di daerah tujuan 

dibagi menjadi dua yaitu mobilitas permanen (migrasi) dan mobilitas non-

permanen  (Mantra, 2003). 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 tidak menetap di daerah tersebut. Terdapat 

beberapa alasan mengapa seseorang melakukan migrasi ke daerah lain. Dalam 

Mantra (1984), membagi dua alasan tersebut diantaranya yaitu alasan perkawinan 

dan non-perkawinan. Orang berpindah dengan alasan perkawinan adalah 

mengikuti suami atau istri, sedangkan alasan lainnya adalah mencari atau 

mengikuti pekerjaan, mengikuti saudara, dan transmigrasi.  
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Terdapat beberapa bentuk mobilitas non-permanen yaitu Nglaju 

(commuting) dan sirkulasi (circulation). Kedua bentuk mobilitas tersebut 

merupakan mobilitas penduduk yang tidak menetap di daerah tujuan mereka. 

Menurut Mantra (1984), Nglaju merupakan bentuk mobilitas penduduk yang 

melintasi suatu batas wilayah dalam jangka waktu minimum 6 jam dan kembali 

pada hari yang sama, sedangkan untuk sirkulasi, jangka waktu meninggalkan 

daerah asal adalah lebih dari satu hari dan kurang dari satu tahun. Bagi seseorang 

yang meniggalkan perdukuhan lebih dari satu tahun atau lebih akan merupakan 

migrasi.  

Beberapa alasan dikemukakan mengapa orang lebih memilih untuk nglaju 

daripada mondok atau menginap. Secara umum dikemukakan bahwa penduduk 

yang melakukan nglaju merasa aman dan tentram apabila berada di tengah-tengah 

keluarga ataupun sanak saudaranya. Alasan lain yaitu biaya hidup yang mereka 

dapatkan tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga apabila mereka harus 

pindah sehingga mereka lebih memilih nglaju dimana biaya hidup lebih rendah 

dan sekaligus mereka masih dapat mengerjakan sawah dan ladangnya untuk 

menambah penghasilan.  

Selain sebab diatas terdapat berbagai alasan orang melakukan mobilitas. 

Menurut Ravenstein dalam Mantra (2003), menyebutkan beberapa alasan 

mengapa orang bermobilitas diantaranya yaitu faktor ekonomi, tingginya 

pengaruh kekotaan terhadap seseorang, tingginya pendapatan, usia mereka yang 

masih muda, terdapat sanak-saudara di daerah tujuan dan bencana alam. 

 

1.5.4 Sistem Informasi Geografis 

Menurut Barus dan Wiradisastra, (2000) Sistem Informasi Geografis (SIG) 

atau Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi yang 

dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat 

geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan 

kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) 

bersamaan dengan seperangkat operasi kerja.  
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Selain itu, Barus dan Wiradisastra (2000),  juga  menyatakan secara umum 

perkembangan SIG ini diawali dengan keperluan kelompok kartografer yang ingin 

menyimpan data secara otomatis (sehingga mereka juga berperan 

mengembangkan digitizer yang pertama). Hal ini didukung dengan perkembangan 

dibidang komputer sehingga muncul CADD (Computer Aided Design and 

Drafting) yang sebagian besar ditujukan untuk pembuatan peta. Masih dalam 

kutipan yang sama, dijelaskan pula bahwa setelah CADD kemudian berkembang 

CAM/FAM (Computer Aided Mapping/ Facilitate Automatic Mapping) 

perkembangan keduanya makin mendekati SIG dengan ditambahkannya fungsi-

fungsi topologi untuk penelitian, pemetaan dan perencanaan. 

Sedangkan Menurut Demers (1997) SIG dalam bahasa Indonesia atau GIS 

(Geographic Information Sistem) dalam bahasa Inggris adalah merupakan 

seperangkat alat yang memungkinkan kita untuk mengolah data spasial menjadi 

informasi dan digunakan untuk membuat kebijakan tentang muka bumi. Sistem 

Informasi Geografis memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. SIG memiliki subsistem input data yang dapat menampung dan mengolah 

data spasial dari berbagai sumber. Disamping subsistem tersebut juga 

berisi proses transformasi data spasial yang berbeda jenisnya (misalnya 

dari peta garis kontur dapat dijadikan peta titik ketinggian). 

2. SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data, yang 

memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui.  

3. SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan 

peran data, pengelompokkan dan pemisahan, estimasi parameter dan 

hambatan dan fungsi pemodelan.  

4. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau 

sebagian dari basis data (database) dalam bentuk tabel, grafis dan peta. 
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1.6 Penelitian sebelumnya  

Atik Lestari (2001) membahas tentang potensi penduduk di kotamadya 

Surakarta tahun 1995 dan 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai 

potensi penduduk yang terdapat di Surakarta. Metode yang digunakan adalah 

analisa data sekunder dengan beberapa parameter diantaranya yaitu jumlah 

penduduk, fasilitas ekonomi (bank, pasar, industri), fasilitas sosial (sekolah, 

tempat ibadah, rumah sakit, tempat olahraga) dan topografi wilayah. Hasil 

penelitian berupa peta isoline potensi penduduk dengan peta kepadatan penduduk 

dan peta persebaran penduduk. 

Atik Yuliana (2004) melakukan penelitian tentang analisa gravitasi 

penduduk antar kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 1997 dan 2001. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui interaksi yang terjadi antar kecamatan di 

kabupaten tersebut. metode yang digunakan yaitu metode gravitasi penduduk 

adapun beberapa hal yang digunakan sebagai parameter yaitu fasilitas ekonomi 

(bank, pasar, industri), fasilitas sosial (sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, 

tempat olahraga), topografi serta sarana dan prasarana yang ada. Hasil penelitian 

berupa peta gravitasi penduduk yang terjadi di Kabupaten Sragen. Analisis peta 

tersebut dikaitkan dengan peta potensi penduduk, peta fasilitas ekonomi dan 

sosial, serta topografi wilayah tersebut. 

Rahmad Setiawan (2007) mengadakan penelitian tentang mobilitas 

sirkuler penduduk di Kelurahan Giriwono, Wonogiri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor pendorong dan penarik mobilitas tersebut serta untuk 

mengetahui apakah mobilitas tersebut mampu untuk mendorngkrak kesejahteraan 

ekonomi pelaku mobilitas. Metode yang digunakan yaitu analisa data sirkuler 

dengan melihat data jumalah pelaku mobilitas di desa tersebut kemudian 

dilakukan quisioner dan wawancara terhadap para pelaku mobilitas untuk 

mendapatkan data primer. Adapun beberapa hal yang dijadikan sebagai parameter 

selain data pelaku mobilitas yaitu data umur pelaku mobilitas, data penghasilan 

pelaku, dan lamanya waktu bermobilitas. Hasil penelitian ini adalah peta mobilitas 

sirkuler penduduk dan analisanya terhadap kesejahteraan pelaku mobilitas. 
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Tabel 1.5 Perbandingan penelitian sebelumnya 

Peneliti Atik Lestari (2001) Atik Yuliana (2004) 
Rahmad Setiawan 

(2007) 
Arif Satriyo N 

Judul 

Pemetaan Potensi 

Penduduk di 

Kotamadya Surakarta 

tahun 1995 dan 1999 

Analisis Gravitasi 

Penduduk Antar Kecamatan 

di Kabupaten Sragen tahun 

1997 dan 2001 dengan 

menggunakan teknik 

kartografi  

Mobilitas Sirkuler 

Penduduk Kelurahan 

Giriwono Kecamatan 

Wonogiri Kabupaten 

Wonogiri 

Analisis Estimasi 

Mobilitas Penduduk 

Terhadap Dua Kutub 

Kegiatan Wilayah di 

Kabupaten Purworejo 

Tahun 2013 

Jenis 

Penelitian 
Skripsi Skripsi Skripsi Skripsi 

Tujuan 

Menyajikan data 

potensi penduduk dan 

memvisualisasikannya 

dalam bentuk peta 

Menganalisis gravitasi 

penduduk antar kecamatan 

di Kabupaten Sragen tahun 

1997 dan 2001 

Mengetahui faktor 

pendorong dan penarik 

mobilitas sirkuler  yang 

terjadi di kelurahan 

tersebut dan mengetahui 

pendapatan pelaku 

mobilitas 

Menganalisis taksiran 

arah dan nilai pergerakan 

penduduk terhadap dua  

pusat kegiatan wilayah di 

Kabupaten Purworejo.  

Lokasi Surakarta Sragen Wonogiri 

 

Purworejo 

 

Metode Analisis data sekunder Analisis data sekunder  
Analisis data primer dan 

sekunder 

Analisis data primer dan 

sekunder  

Parameter/ 

variabel 

- Jumlah penduduk 

- Fasilitas Ekonomi 

- Fasilitas Sosial 

- Topografi 

 

- Keadaan topografi 

- Fasilitas sosial 

- Fasilitas ekonomi 

- Sarana prasarana 

- Kepadatan penduduk 

- jarak 

- Data pelaku mobilitas 

- Data umur pelaku 

mobilitas 

- Data penghasilan 

- Data waktu mobilitas 

- jumlah penduduk 

- potensi sosial 

- potensi ekonomi 

- potensi transportasi 

- jarak antar kecamatan 

Hasil 
Peta Potensi Penduduk 

Kotamadya Surakarta 

Peta Gravitasi Penduduk 

Antar Kecamatan Tahun 

1997 dan 2001 Kabupaten 

Sragen 

Peta Daerah Tujuan 

Pelaku Mobilitas 

Sirkuler dari Kelurahan 

Giriwono 

Peta Kecenderungan 

Mobilitas Penduduk 

Terhadap Kecamatan 

Purworejo dan Kutoarjo  
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1.7 Kerangka Penelitian 

Seiring perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri semakin bertambah 

pula jumlah penduduk akan tetapi, pertambahan penduduk tidak hanya disebabkan 

oleh pertambahan penduduk alami saja melainkan juga disebabkan oleh migrasi 

penduduk. Terdapat dua macam mobilitas penduduk yaitu mobilitas penduduk 

vertikal adalah perubahan status pekerjaan, sedangkan mobilitas penduduk 

horizontal adalah gerak (movement) penduduk untuk melintasi batas wilayah 

menuju ke wilayah lain dalam periode tertentu. Sedangkan jika dilihat dari niatan 

untuk menetap atau tidaknya di daerah tujuan, mobilitas dibagi dua yaitu 

mobilitas permanen dan nonpermanen. Mobilitas permanen sering disebut migrasi 

karena pergerakan penduduk tersebut berniat untuk menetap di daerah tujuan, 

sedangkan mobilits nonpermanent merupkan pergerakan penduduk yang tidak 

punya niatan untuk menetap didaerah tujuan melainkan untuk sementara waktu 

lalu kembali ke daerah asal kembali. 

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk melihat arah maupun nilai 

dari  mobilitas penduduk terhadap dua pusat regional wilayah. Dalam RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Purworejo dapat dilihat bahwa 

Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo merupakan pusat kegiatan 

regional di kabupaten ini. Masing-masing pusat kegiatan regional didukung oleh 

daerah disekitarnya yaitu Kecamatan Purworejo memiliki daerah pendukung 

pembangunannya antara lain: Kecamatan Bayan, Purwodadi, Bener, Gebang, 

Keligesing, Loano, Banyuurip, Bagelan, dan Ngombol, sedangkan Kecamatan 

Kutoarjo memilki daerah pendukung pembangunannya antara lain : Kecamatan 

Butuh, Kemiri, Grabag, Bruno, dan Pituruh. Sehingga setidaknya pergerakan 

penduduk yang terjadi sejalan dengan tata ruang yang telah direncanakan. 

 Mobilitas yang diteliti dalm penelitian ini adalah mobilitas permanen 

maupun mobilitas non permanen, sehingga pelaku mobilitas yaitu semua umur 

karena anak-anak dianggap akan ikut bersama orang tua apabila melakukan 

mobilitas terutama mobilitas permanen. Pelaku mobilitas yang diteliti merupakan 

penduduk yang berada dalam Kabupaten Purworejo saja, sehingga penduduk yang 

berasal dari luar kabupaten ini tidak termasuk dalam daftar analisis. Dalam 
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menentukan arah dan nilai gravitasi digunakan model yang secara teori memang 

digunakan untuk menentukan besarnya mobilitas pada suatu daerah. Model yang 

digunakan secara teori masih berhubungan dengan model gravitasi. Logika dasar 

yang digunakan adalah kondisi tertentu suatu daerah misalnya adanya lapangan 

kerja baru, dapat menarik sejumlah migrasi dari daerah lain. Akan tetapi, besarnya 

arus mobilitas dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada daerah asal dan jarak 

antara kedua daerah tersebut. Sehigga untuk mengetahui nilai mobilitas penduduk, 

dalam penelitian ini digunakan Model Ravenstein.  

 Peneliti beranggapan bahwa mobilitas yang terjadi di Kabupaten 

Purworejo disebabkan oleh berbagai faktor terutama faktor ekonomi, sosial dan 

kemudahan transportasi. Dalam hal ini banyaknya fasilitas ekonomi dan sosial di 

suatu daerah direpresentasikan sebagai faktor yang memicu terjadinya mobilitas. 

Kesempatan kerja dapat direlevasikan dengan beberapa sektor salah satunya 

adalah sektor sekunder dan tersier yaitu banyaknya industri dan pembangunan 

sarana prasarana. Faktor lain yang digunakan sebagai parameter yaitu faktor 

kelengkapan utilitas dan faktor transportasi. Pemberian harkat terhadap parameter 

tersebut dilakukan berdasarkan hirarki fasilitas ataupun tingkat pelayanan fasilitas 

tersebut. semakin tinggi hirarki fasilitas tersebut ataupun semakin tinggi tingkat 

pelayanan fasilitas tersebut maka harkat yang diberikan semakin besar pula. 

Sedangkan data primer merupakan data yang diambil melalui wawancara 

bertujuan untuk mengetahui sifat atau latar belakang penduduk melakukan 

mobilitas. Data primer digunakan sebagai pembantu analisis terhadap hasil 

penelitian. 

Nilai mobilitas didapatkan dengan menggunakan Model Ravenstein. Hasil  

akhir merupakan peta kecenderungan arah mobilitas penduduk di daerah 

penelitian. Peta tersebut didapatkan dengan menghitung nilai mobilitas tiap 

kecamatan terhadap dua pusat kegiatan sehingga terdapat dua nilai mobilitas yaitu 

nilai mobilitas ke arah Purworejo dan mobilitas ke arah Kutoarjo. dengan 

membandingkan kedua nilai mobilitas tersebut maka akan didapatkan 

kecenderungan arah mobilitas penduduknya. Sedangkan nilai mobilitas akan 

direpresentasikan dalam bentuk persentase. 



21 

 

 
 

   Gambar 1.5 Diagram Alir Penelitian    

wawancara 

Analisa tetangga 

terdekat 

Data titik kontrol (jarak) 

Latar belakang 

Rumusan Masalah 

Pengumpulan Data 

Penggunaan Lahan Permukinan - Jumlah Penduduk 

- Fasilitas Ekonomi 

- Fasilitas Sosial 

- Kelengkapan Utilitas 

- Sarana Transportasi 

 
Latar belakang 

penduduk melakukan 

mobilitas 

Peta Estimasi Kecenderungan Mobilitas 

Penduduk di Kabupaten Purworejo 

Kompilasi  

 

Peta estimasi nilai mobilitas 

terhadap Kec, Purworejo 

berdasarkan faktor : 

1. Potensi Ekonomi 

2. Potensi Sosial 

3. Potensi Kemudahan 

Transportasi 

 

Peta estimasi nilai mobilitas 

terhadap Kec. Kutoarjo 

berdasarkan faktor : 

1. Potensi Ekonomi 

2. Potensi Sosial 

3. Potensi Kemudahan 

Transportasi 

 

Mencari Nilai 

Mobilitas dengan 

Model Ravenstein  

Analisis dan Kesimpulan 

 

 

Keterangan : 

: Proses 

 
 

:Data/Hasil 

Sumber: Peneliti 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar 

merupakan analisis data sekunder dan data primer. Tahap penelitian dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan data, tahap pengolahan data, dan tahap 

penyelesaian. Tahap persiapan data merupakan tahap mempersiapkan data agar 

mudah untuk diolah pada tahap selanjutnya. Tahap kedua merupakan tahap 

pengolahan data untuk menghasilkan peta akhir. Tahap terakhir adalah merupakan 

tahap penyelesaian, kolaborasi, pembahasan dan penarikan kesimpulan.  

Data primer diambil dengan cara wawancara terhadap narasumber. Teknik 

pengambilan sampel yaitu dengan teknik snowball karena populasi hanya sedikit 

yang diketahui sehingga dengan menggunakan teknik ini maka narasumber akan 

menjadi semakin banyak seperti bola salju yang menggelinding semakin besar. 

Data primer digunakan untuk mengetahui latar belakang pribadi pelaku mobilitas 

di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo. Sedangkan data sekunder 

adalah berupa data angka yaitu jumlah fasilitas ekonomi (pasar, bank, koperasi), 

fasilitas sosial (sekolah, rumah sakit, terminal), dan kemudahan transportasi 

(motor, mobil, angkot, dan bus) serta data penggunaan lahan permukiman yang 

didapatkan dari instansi pemerintahan. Data fasilitas digunakan sebagai potensi 

daya tarik f(Z) yang digunakan dalam rumus Ravenstein. 

 

1.8.1. Persiapan Data 

1.8.1.1 Klasifikasi Potensi Daya Tarik Wilayah 

 Pengklasifikasian faktor daya tarik dibagi menjadi empat potensi 

penduduk melakukan mobilitas, antara lain: potensi ekonomi, potensi sosial, 

potensi kelengkapan utilitas, serta potensi transportasi.  Potensi ekonomi adalah 

data angka jumlah fasilitas ekonomi, yaitu bank, pasar, industri, dan koperasi. 

Potensi sosial adalah data angka jumlah fasilitas sosial antara lain : fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan tempat olahraga. Potensi transportasi berupa jalan 

yang akan diklasifikasikan lagi berdasarkan kelasnya dan juga sarana pengangkut 

seperti kendaraan pribadi, bus, dan lain-lain.  
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 Pada penelitian ini pengaharkatan dilakukan terhadap beberapa jenis 

fasilitas ekonomi yang terdapat didaerah penelitian. Harkat terkecil hingga 

terbesar diberikan kepada golongan fasilitas. Apabila terdapat beberapa golongan 

fasilitas di daerah penelitian maka harkat tertinggi diberikan terhadap golongan 

fasilitas yang memiliki potensi besar sebagai faktor penarik, sebaliknya harkat 

terkecil diberikan kepada golongan fasilitas yang memiliki potensi kecil sebagai 

faktor penarik mobilitas. 

  

1. Potensi Ekonomi 

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, mengingat 

bahwa adanya keterbatasan/kelangkaan dan ketidakmerataan sumberdaya alam di 

setiap daerah. Berdasarkan perbedaan potensi sumberdaya inilah yang 

menimbulkan interaksi wilayah dan ketergantungan antar wilayah untuk 

pemenuhan kebutuhan wilayah tersebut. Interaksi wilayah diwujudkan yaitu salah 

satunya dengan pertukaran barang, orang maupun jasa. Potensi ekonomi dalam 

penelitian ini merupakan salah satu faktor mobilitas yang disebabkan oleh 

ketersediaan fasilitas ekonomi didaerah asal maupun tujuan mobilitas. Semakin 

besar angka perbedaan fasilitas tersebut maka semakin besar pula potensi 

mobilitasnya. 

Potensi ekonomi suatu daerah merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya pergerakan maupun perpindahan penduduk disuatu 

wilayah. Wilayah kota/urban karena memiliki kelengkapan sarana ekonomi yang 

lebih lengkap (seperti bank, industri, pasar, koperasi, dan lain-lain) jika 

dibandingkan dengan wilayah pedesaan/rural. Disebabkan oleh kekuatan 

pendorong yang banyak terdapat di pedesaan seperti kurangnya fasilitas ekonomi, 

rendahnya penghasilan, dan langkanya kesempatan kerja, dapat membuat 

seseorang melakukan mobilitas ke daerah lain untuk mengambil kesempatan 

dalam memperbaiki standar hidup dan kesejateraan keluarganya. Motif lain 

penduduk melakukan mobilitas adalah untuk melakukan kegiatan perdagangan, 

dimana penduduk desa menjual hasil pertanian mereka ke kota, ataupun hal lain 

seperti kegiatan ulang-alik penduduk desa yang pergi ke kota untuk bekerja 
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sebagai pegawai, buruh, jasa, dan lain-lain. Hal tersebut adalah termasuk dalam 

kegiatan mobilitas penduduk. Berikut ini merupakan klasifikasi pengharkatan 

fasilitas yang terdapat di daerah penelitian. 

 

Tabel 1.6 Klasifikasi parameter potensi ekonomi 

No. Keterangan Harkat 

1 Koperasi, Industri kecil, Pasar tradisional 1 

2 Bank, Industri sedang, Pasar induk 2 

3 Industri besar dan Swalayan 3 

   Sumber : Atik Yuliana (2004) dengan modifikasi 

 

Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan sebagai potensi ekonomi 

di daerah Purworejo dan Kutoarjo. 

Tabel 1.7 Parameter potensi ekonomi 

No Kecamatan 

Keuangan Industri Pasar 

koperasi bank kecil sedang besar tradisional induk swalayan 

1 Purworejo 37 10 47 4 0 8 1 5 

2 Kutoarjo 18 14 24 3 0 4 1 2 

3 Pituruh 2 2 4 2 0 9 0 0 

4 Bagelen 3 3 8 0 0 8 0 0 

5 Purwodadi 4 4 5 0 0 5 0 0 

6 Butuh 4 3 3 0 0 5 0 0 

7 Grabag 3 2 12 0 0 5 0 0 

8 Banyuurip 9 5 16 4 1 7 0 0 

9 Bener 3 2 5 1 0 6 0 0 

10 Bayan 5 2 22 2 2 6 0 0 

11 Gebang 3 2 11 0 1 1 0 0 

12 Ngombol 3 1 2 1 0 6 0 0 

13 Keligesing 2 1 7 0 0 2 0 0 

14 Loano 2 4 15 3 0 4 0 0 

15 Bruno 2 1 2 0 0 5 0 0 

16 Kemiri 3 4 8 0 0 6 0 0 

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo 2013 
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Berdasarkan tabel tersebut, jumlah fasilitas pendukung ekonomi seperti 

Bank, Koperasi, Industri, dan Pasar akan dikalikan dengan harkat dan dijumlah 

menjadi nilai daya tarik ekonomi 𝑓(𝑍𝐸) yang digunakan dalam rumus Ravenstein 

untuk menghitung mobilitas berdasarkan faktor ekonomi.    

 

2. Potensi Sosial 

Potensi sosial merupakan variabel penelitian yang mempuyai pengaruh 

dalam faktor penarik dan pendorong. Fasilitas sosial di daerah tujuan mobilitas 

dianggap sebagai faktor penarik sedangkan fasilitas di daerah asal mobilitas 

dianggap sebagai faktor pendorong. Semakin besar perbedaan angka fasilitas 

tersebut maka semakin besar potensi mobilitasnya. Berbagai macam kebutuhan 

sosial seperti pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan primer yang tidak 

dapat dihilangkan. Pendidikaan mempunyai peranan penting dalam peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia, sehingga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan 

ketenagakerjaan.  

Kebutuhan pendidikan dan kesehatan sering kali berbenturan dengan 

pembangunan yang terdapat di suatu wilayah. Tidak meratanya pembangunan 

yang terjadi menyebabkan sebagian penduduk yang ingin memenuhi kebutuhan 

sosialnya harus melakukan pergerakan ke daerah lain, salah satu contohnya adalah 

mobilitas yang dilakukan oleh penduduk yang menempuh pendidikan di daerah 

lain disebabkan kurangnya fasilitas sekolah di daerah tempat tinggalnya. Pada 

sektor pendidikan dibagi menjadi empat kategori yaitu SD, SMP, SMU, dan 

Universitas begitu pula dengan sektor kesehatan dibagi menjadi Puskesmas atau 

posyandu dan Rumah sakit.  

Tabel 1.8 Klasifikasi parameter potensi sosial 

No. Keterangan Harkat 

1 SD, Puskesmas pembantu 1 

2 SMP, Puskesmas 2 

3 SMU, RS. Bersalin 3 

4 Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Terminal, Stasiun 4 

    Sumber : Atik Yuliana (2004) dengan modifikasi 
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Adapun parameter yang digunakan sebagai potensi sosial yaitu dapat 

dilihat berdasarkan tabel 1.10. 

Tabel 1.9 Parameter Potensi Sosial 

No Kecamatan 

Pendidikan Kesehatan Sarana prasarana 

SD SMP SMU PT 
puskesmas 

pembantu 
puskemas 

RS. 

bersalin 
RS terminal stasiun 

1 Purworejo 42 5 2 5 4 3 3 3 1 0 

2 Kutoarjo 39 5 1 1 4 3 1 3 1 1 

3 Pituruh 40 2 1 0 5 2 0 0 0 0 

4 Bagelen 24 2 0 0 8 2 0 0 0 0 

5 Purwodadi 30 2 2 0 3 2 0 1 0 1 

6 Butuh 32 2 1 0 4 2 0 0 0 1 

7 Grabag 37 4 1 0 2 1 1 0 0 0 

8 Banyuurip 30 4 1 0 6 2 0 1 1 0 

9 Bener 31 2 0 0 5 1 0 0 0 0 

10 Bayan 28 2 0 0 3 1 0 0 0 0 

11 Gebang 30 2 0 1 2 1 1 0 0 0 

12 Ngombol 27 2 0 0 4 1 0 0 0 0 

13 Keligesing 30 2 0 0 4 1 0 0 0 0 

14 Loano 24 2 1 0 2 1 0 0 0 0 

15 Bruno 28 2 0 0 3 1 0 0 0 0 

16 Kemiri 46 3 1 0 4 2 2 0 0 0 

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo 2013 

Berdasarkan tabel 1.10 bahwa potensi sosial merupakan kelengkapan 

sarana sosial yang tersedia di daerah tujuan maupun daerah asal. Tingkatan 

pendidikan maupun kesehatan diberikan harkat yang berbeda. Nilai total 

merupakan nilai total jumlah fasilitas yang telah dikalikan dengan masing-masing 

harkatnya. Nilai tersebut adalah nilai daya tarik sosial 𝑓(𝑍𝑆) yang akan digunakan 

dalam rumus ravenstein (rumus 1.3) untuk menghitung nilai mobilitas. 
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3. Potensi Kemudahan Transportasi 

 Sarana dan prasarana transportasi sangatlah penting demi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia yaitu sebagai sarana distribusi barang dari produsen 

hingga ke konsumen. Pada zaman dahulu sarana transportasi yang digunakan 

berupa kereta kuda dan kereta uap sehingga dalam melakukan distribusi 

dibutuhkan waktu yang lama agar sampai ke tempat tujuan. Seiring 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan moda tranportasi mengalami 

perkembangan menjadi modern menjadi lebih cepat dan nyaman. Sehingga saat 

ini untuk melakukan aktivitas berpergian ke daerah lain sangatlah mudah 

dikarenakan moda transportasi seperti mobil, kereta, motor dan lain-lain.  

Pada penelitian ini kemudahan transportasi merupakan faktor yang 

menyebabkan mudahnya seseorang bermobilitas ke suatu tempat oleh 

sarana/prasarana transportasi. Banyaknya angkutan dan baiknya jalan yang untuk 

menuju daerah tujuan mobilitas merupakan faktor yang dapat menyebabkan 

tingginya mobilitas. Oleh karena itu dalam hal ini fasilitas transportasi yang 

digunakan adalah fasilitas sarana transportasi dari daerah asal mobilitas dan 

prasarana yang terdapat di daerah penelitian. Sedangkan sarana transportasi pada 

daerah tujuan tidak digunakan karena secara bersamaan akan masuk kedalam 

sarana transportasi dari daerah asal. Pada moda angkutan dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu motor, mobil, dan bis dan sarana transportasi dibagi menjadi 

terminal dan stasiun serta sarana jalan dibagi menjadi tiga kategori yaitu jalan 

lokal, kolektor, dan arteri. Masing-masing kategori tersebut diberi harkat yang 

berbeda untuk tiap tingkatannya dapat dilihat pada tabel 1.11. 

Tabel 1.10 Klasifikasi parameter potensi kemudahan transportasi 

No. Keterangan Harkat 

1 Motor dan Jalan lokal 1 

2 Mobil dan Jalan kolektor 2 

3 Angkutan kota (Angkot), Jalan arteri 3 

4 Bus 4 

    Sumber : Atik Yuliana (2004) dengan modifikasi 
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Berikut ini merupakan tabel potensi kemudahan transportasi. 

Tabel 1.11 Parameter potensi kemudahan transportasi 

No Kecamatan 

Kendaraan Jalan (km) 

motor mobil 

angkot 

ke 

PWJ 

angkot 

ke 

KTJ 

bus lokal kolektor arteri 

1 Purworejo 17824 840 - 114 212 55.406 0 8.437 

2 Kutoarjo 10037 495 114 - 250 41.611 0 3.393 

3 Pituruh 5906 86 0 31 5 61.355 0 0 

4 Bagelen 6064 250 60 0 6 10.988 0 7.952 

5 Purwodadi 6407 208 90 8 3 49.45 0 3.275 

6 Butuh 5813 87 8 31 4 31.552 0 6.765 

7 Grabag 3586 284 8 61 9 46.108 0 0 

8 Banyuurip 6864 415 228 122 0 58.649 0 12.422 

9 Bener 5466 40 60 0 0 35.588 0 9.576 

10 Bayan 7201 470 117 143 8 33.292 0 4.508 

11 Gebang 5514 45 44 31 1 35.269 0 0 

12 Ngombol 4919 132 43 21 0 37.909 0 0 

13 Keligesing 2236 160 34 0 0 28.874 0 0 

14 Loano 4413 186 86 0 0 16.733 0 8.346 

15 Bruno 3698 21 0 20 0 22.497 0 0 

16 Kemiri 7875 279 14 59 0 32.634 0 0 

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo 2013 & Samsat Kab. Purworejo 2013 

 

1.8.1.2 Penggunaan Lahan Permukiman 

 Pengunaan lahan berupa permukiman merupakan data yang digunakan 

untuk menentukan titik kontrol. Data penggunanaan lahan berupa permukiman 

didapatkan melalui data sekunder yaitu data penggunaan lahan 

BAKORSURTANAL tahun 2005. Digunakan data sekunder, hal pertama karena 

tidak tersedianya citra penginderaan jauh dengan skala menengah hingga besar 

untuk melakukan interpretasi terhadap penggunaan lahan permukiman. Perihal 

kedua adalah luasnya daerah penelitian yaitu dengan unit pemetaan kabupaten 

sehingga untuk melakukan perolehan data citra penginderaan jauh dengan skala 

menengah hingga kecil sangatlah sulit karena ukuran data sangatlah besar 

sehingga apabila melakukan download ataupun pembelian akan sangat sulit dan 

mahal. 
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1.8.1.3 Pengumpulan Data Primer 

 Data primer digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap responden di kabupaten ini. Data ini nantinya 

digunakan sebagai pelengkap analisis. Hal itu dikarenakan data sekunder hanya 

dapat menjelaskan berdasarkan angka yang terdapat dalam catatan/rekaman yang 

disimpulkan sebagai fakta yang terjadi. Data primer disini digunakan sebagai 

penjelas untuk alasan yang tidak ada dalam data sekunder. Sehingga kedua data 

akan dikolaborasikan dan disimpulkan sebagai suatu kesimpulan. Metode yang 

digunakan untuk pengambilan data primer adalah menggunakan wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode snowball karena populasi 

pelaku mobilitas belum diketahui ataupun hanya sedikit yang diketahui dan 

narasumber yang akan diambill yaitu terhadap pelaku mobilitas yang bukan 

berasal dari Kota Purworejo ataupun Kutoarjo.  

  Pengambilan sampel terhadap penduduk beranggapan bahwa anggota 

sampel harus mewakili anggota populasi baik atas dasar karakter individu, 

kelompok, maupun sebarannya. Narasumber yang diambil adalah  50 orang pada 

masing-masing pusat KWA. Narasumber harus mewakili masing-masing karakter 

pelaku mobilitas berdasarkan varibel yang digunakan seperti pedagang, 

siswa/mahasiswa, pengguna transportasi berupa kereta api/bus, pengguna fasilitas 

sosial berupa rumah sakit, pengguna fasilitas ekonomi berupa swalayan dan 

penduduk disekitar pusat kawasan agropolitan. Tidak seumua variasi yang 

dikemukakan oleh responden akan dikemukakan oleh peneliti, maka hanya 

beberapa saja daripadanya  dapat digunakan asalkan relevan dengan tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu hal tersebut menyebabkan 

metode yang digunakan dapat disebut dengan jugdemental sampling (sampling 

yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu). 
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1.8.2. Pengolahan data 

1.8.2.1 Penetapan Titik Kontrol  

 Titik kontrol merupakan titik yang digunakan sebagai patokan acuan jarak. 

Pada setiap kecamatan mempunyai satu titik kontrol, sehingga jarak antar 

kecamatan merupakan jarak titik kontrol. Jarak yang digunakan bukan 

menggunakan garis lurus antar titik kontrol melainkan menggunakan kenampakan 

jalan dan topografi yang menghubungkan antar titik kontrol sebagai jarak tiap 

kecamatan. Untuk menentukan letak titik kontrol dalam sebuah poligon 

kecamatan dilakukan dengan menggunakan sebuah pendekatan geografis yaitu 

pendekatan analisa tetangga.  

 

 

  

 

 

 

 Analisa tetangga merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 

sifat pola permukiman yang dikatakan seragam, random, ataupun mengelompok 

yang diberi ukuran kuantitatif. Analisa ini memerlukan data tentang jarak antara 

satu permukiman dengan permukiman yang paling dekat yaitu permukiman 

tetangga terdekatnya (lihat gambar 1.6) dan dalam hal ini tiap permukiman 

dianggap sebagai titik dalam ruang (Bintarto, 1991).  Selain itu, analisis ini juga 

dapat digunakan untuk menilai fenomena lain seperti pola penyebaran tanah 

longsor, pola penyebaran puskesmas, pola penyebaran sumber-sumber air dan 

fenomena pola penyebaran lainnya (Bintarto, 1991).  

 Pada dasarnya sesuai analisis ini sesuai terhadap daerah yang antara satu 

permukiman dengan permukiman tetangganya tidak ada hambatan alamiah yang 

belum bisa teratasi misalnya jurang. Sehingga secara praktis analisa ini sangat 

cocok untuk perancangan letak dari pusat-pusat pelayanan sosial seperti rumah 

sakit, sekolah, kantor pos, tempat rekreasi dan lain-lain. 

 

Gambar  1.6 Ilustrasi titik kontrol dan jarak antar kecamatan 
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Untuk menghitung nilai tetangga terdekat (T) digunakan rumus sebagai berikut 

ini: 

  T = 
𝐽𝑢

𝐽ℎ
  … (Rumus 1.1) 

Dimana : 

Ju  = 
 𝑗

 𝑁
 

Jh = 
1

2 𝑝
 

p = 
 𝑁

𝐿
 

 

Keterangan  

T = Nilai penyebaran tetangga terdekat 

Ju = Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya    

yang terdekat 

Jh = Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola 

random 

j = Jumlah jarak seluruh tetangga terdekat 

N = Jumlah titik permukiman 

L = Luas area  

(Sumber : Bintarto, 1991) 

 

 Metode tetangga terdekat digunakan untuk  mengukur kemiripan pola titik 

terhadap pola random. Nilai penyebaran tetangga terdekat (T) yang didapatkan 

merupakan dapat menunjukkan sifat pola permukiman. Apabila nilai T mendekati 

0 (nol) maka pola persebaran permukimannya adalah mengelompok, sedangkan 

apabila nilai T mendekati nilai 1 (satu) maka pola persebaran permukiman adalah 

random (acak), dan apabila nilai T mendekati 2,15 maka pola persebaran 

permukimannya adalah seragam.  
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Gambar 1.7 Metode analisa tetangga (Bintarto, 1991) 

  

 Dalam Yuliana (2004), peletakan titik kontrol berdasarkan nilai T 

dilakukan dengaan cara yaitu:  

1. Apabila kecamatan mempunyai pola permukiman mengelompok maka 

titik kontrol diletakkan pada permukiman yang paling padat. 

2. Apabila kecamatan mempunyai pola permukiman random maka titik 

kontrol diletakkan pada titik berat daerah. 

3. Apabila kecamatan mempunyai pola permukiman seragam maka titik 

kontrol diletakkan pada pusat/ ibukota kecamatan. 
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Hasil penentuan titik kontrol untuk tiap kecamatan dapat terlihat pada 

tabel 1.13 berikut.  

Tabel 1.12 Pola Permukiman dan Lokasi Titik Kontrol di Tiap Kecamatan   

di Kabupaten Purworejo 

No Kecamatan T 
Mendekati 

Patokan 
Pola Permukiman 

1 Pituruh 1.25 1 Random 

2 Kemiri 0.88 1 Random 

3 Loano 1.34 1 Random 

4 Bruno 0.49 0 Mengelompok 

5 Bayan 0.84 1 Random 

6 Purworejo 1.26 1 Random 

7 Kaligesing 1.13 1 Random 

8 Banyuurip 1.35 1 Random 

9 Butuh 0.80 1 Random 

10 Ngombol 1.85 2 Teratur 

11 Grabag 1.32 1 Random 

12 Purwodadi 1.43 1 Random 

13 Bagelen 0.49 0 Mengelompok 

14 Gebang 0.46 0 Mengelompok 

15 Bener 1.05 1 Random 

16 Kutoarjo 1.05 1 Random 

Sumber : Pengolahan Data 2014 

  Menentukan jarak antara titik kontrol bukan merupakan jarak yang ditarik 

sepanjang garis lurus antar titik kontrol. Jarak disini adalah jarak titik kontrol 

dengan pendekatan menggunakan sarana jalan yang menghubungkan antara titik 

kontrol tersebut digunakan sebagai jarak antar titik kontrol. Selain itu faktor 

topografi dalam penelitian ini juga diperhatikan dalam membuat jarak antara titik 

kontrol, sehingga apabila terdapat jalan-jalan yang menanjak ataupun menurun 

juga diperhitungkan. Dengan kata lain jarak disini adalah jarak sebenarnya 

dilapangan antara titik kontrol. Jalur yang dijadikan sebagai jarak diprioritaskan 

adalah merupakan jalan primer yang menghubungkan titik kontrol. 
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1.8.2.2 Model Ravenstein 

Model Ravenstein merupakan metode yang digunakan untuk menghitung 

nilai taksiran pergerakan penduduk berdasarkan potensi daya tarik yang terdapat 

di daerah tujuan. Perumusan model ini sangat erat hubungannnya dengan model 

gravitasi. Perbedaannya adalah model ini menganggap pergerakan penduduk 

dipengaruhi oleh kondisi tertentu daerah tujuan, namun arus pergerakan yang 

terjadi juga dipengaruhi oleh jumlah penduuk pada daerah asal dan jarak antara 

kedua daerah tersebut. Sedangkan model gravitasi merupakan metode yang 

digunakan untuk menghitung interaksi antara dua kota berdasarkan jumlah 

penduduknya, model ini beranggapan bahwa perpindahan penduduk dipengaruhi 

oleh jumlah penduduk yang terdapat di daerah tujuan.  

Model gravitasi melihat secara keseluruhan interaksi yang terjadi namun 

untuk mengetahui secara detil faktor penyebab perpindahannya (ekonomi, sosial, 

politik) model ini kurang mampu merepresentasikannya. Oleh karena itu 

pemilihan Model Ravenstein dianggap tepat untuk mengetahui faktor yang 

berpengaruh dalam perpindahan/pergerakan penduduk di Kabupaten Purworejo. 

Berikut ini merupakan rumus Model Ravenstein : 

 

𝑀𝑖𝑗   = 
𝑃𝑖

𝑑𝑖𝑗
 . 𝑓(𝑍𝑗 ) 

Keterangan : 

𝑀𝑖𝑗  : mobilitas dari daerah i (asal) ke daerah j (tujuan) 

𝑃𝑖  : penduduk daerah i 

𝑑𝑖𝑗  : jarak dari daerah i ke daerah j 

𝑓(𝑍𝑗 ) : ukuran daya tarik (fasilitas) daerah j 

 Menurut Warpani (1984), perpindahan penduduk mungkin tidak hanya 

disebabkan daya tarik daerah lain tetapi dapat pula karena daya tolak daerah 

tempat tinggal, maka koefisien korelasi pun dapat diselidiki dengan faktor 

penolak daerah ini. Berdasarkan hal tersebut maka rumus yang digunakan yaitu: 

𝑀𝑖𝑗   = 
𝑃𝑖

𝑑𝑖𝑗
 . 𝑓(𝑍𝑗 −  𝑍𝑖) 
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 Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam menghitung 

pergerakan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka akan 

semakin besar pula kemungkinan terjadinya mobilitas penduduk. Dalam 

penelitian ini besarnya penduduk daerah asal merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat pergerakan penduduknya. Selain itu juga dipengaruhi oleh 

faktor potensi di daerah tujuan maupun potensi daerah asal. Semakin besar 

perbedaan potensi antara daerah tujuan dengan daerah asal, maka semkin besar 

pula kesempatan untuk terjadi mobilitas penduduk.  

Tabel 1.13 Jumlah Penduduk di Kabupaten Purworejo 

No Kecamatan 
Jumlah 

penduduk 

1 Purworejo 84467 

2 Kutoarjo 59266 

3 Pituruh 46522 

4 Bagelen 29248 

5 Purwodadi 37120 

6 Butuh 39515 

7 Grabag 43433 

8 Banyuurip 40738 

9 Bener 49256 

10 Bayan 46496 

11 Gebang 40577 

12 Ngombol 31358 

13 Keligesing 29651 

14 Loano 35192 

15 Bruno 44086 

16 Kemiri 51558 

   Sumber : BPS Puworejo Tahun 2013 

 Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan 

dengan penduduk terbanyak diikuti Kecamatan Kutoarjo yang juga merupakan 

salah satu daerah pusat regional di kabupaten tersebut. hal tersebut menandakan 

bahwa kedua kota tersebut merupakan daerah pusat kegiatan yang terdapat di 

Kabupaten Purworejo.  
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1.8.2.3 Klasifikasi Mobilitas dan Estimasi Kecenderungan Arah Mobilitas 

Per Parameter 

Menganalisis estimasi pergerakan penduduk yang terjadi di Kabupaten 

Purworejo dengan menghitung dan menghubungkan nilai mobilitas yang 

diperoleh dari Model Ravenstein tiap kecamatan terhadap dua pusat KWA. Nilai 

mobilitas yang didapat untuk Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo 

akan dibandingkan sehingga dapat terlihat kemana arah dominan pergerakan 

penduduk tersebut mengarah dan dapat pula dihitung taksiran nilai/ besaran dari 

mobilitas tersebut. Hasil perhitungan nilai mobilitas penduduk akan dianalisis 

kembali dengan menggunakan data primer yang telah didapatkan agar hasil 

analisis lebih akurat.  

Klasifikasi terhadap nilai mobilitas yang telah dihitung menggunakan 

model Ravenstein dibandingkan antara nilai moblitas tersebut dengan nilai 

keseluruhan  moblitas. Nilai keseluruhan moblitas adalah hasil penjumlahan nilai 

mobilitas terhadap Purworejo dan Kutoarjo karena hal tersebut dianggap 

merupakan satu kesatuan/keseluruhan mobilitas yang terjadi di kabupaten 

tersebut. Klasifikasi nilai mobilitas dibagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah 

(SR), rendah (R), sedang (S), tinggi (T), dan sangat tinggi (ST). Klasifikasi 

dilakukan terhadap nilai mobilitas per parameter (ekonomi, sosial, dan 

transportasi). Klasifikasi nilai mobilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.14 Klasifikasi Nilai Mobilitas 

Kelas Persentase Nilai Mobilitas (%) Keterangan 

1 0 – 20 Sangat Rendah 

2 20.01 – 40 Rendah 

3 40.01 – 60 Sedang 

4 60.01 – 80 Tinggi 

5 80.01 - 100 Sangat Tinggi 

Sumber : Perhitungan/ Pengolahan Data 2013 

Untuk mengetahui kecenderungan arah pergerakan/mobilitas penduduk 

yang disebabkan oleh variabel-variabel pendorong dan penarik, dilakukan 

perhitungan nilai mobilitas pada faktor tersebut. Sehingga akan didapatkan empat 
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jenis mobilitas yang dibedakan berdasarkan faktor penarik dan pendorongnya, 

moblitas tersebut diantaranya mobilitas ekonomi, sosial, dan kemudahan 

transportasi 

 Nilai mobilitas dari masing-masing KWA yang didapat dari rumus 

Ravenstein akan dirubah menjadi persentase mobilitas. Untuk mendapatkan nilai 

persentase yaitu dengan membagi nilai mobilitas tiap kecmatan dengan nilai 

seluruh mobilitas yg terjadi di tiap KWA-nya dan dikalikan dengan 100%. 

Sedangkan kecenderungan arah merupakan arah mobilitas yang didapat dengan 

melihat nilai mobilitas dari Purworejo dan Kutoarjo, apabila nilai mobilitas lebih 

besar kearah Purworejo maka kecenderungan arah mobilitasnya adalah 

Kecamatan Purworejo dan hal tesebut berlaku sebaliknya pada Kecamatan 

Kutoarjo. 

 Peta ini merupakan peta parameter yang nantinya akan dilakukan 

kompilasi data menjadi peta hasil akhir penelitian. Analisis juga dilakukan 

terhadap peta parameter dengan pertimbangan ataupun pedoman terhadap data 

yang telah didapatkan baik data primer maupun data sekunder. Beberapa data 

sekunder yang dijadikan parameter mobilitas diantaranya yaitu fasilitas ekonomi, 

fasilitas sosial, serta kemudahan transportasi. Data sekunder yang telah diolah 

menjadi peta ini dijadikan prinsip analisa terhadap potensi estimasi mobilitas yang 

terjadi. sedangkan data primer digunakan sebagai pelengkap analisis yang tidak 

dapat dijelakaskan oleh data sekunder terhadap mobilitas per parameter ataupun 

terhadap mobilitas utama. 

 

1.8.2.4 Klasifikasi Mobilitas dan Estimasi Kecenderungan Arah Mobilitas 

Utama 

Klasifikasi mobilitas dilakukan terhadap seluruh nilai mobilitas utama 

yang terjadi pada Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo. mobilitas 

utama juga merupakan peta akhir penelitian yang berarti total nilai persentase 

gabungani nilai mobilitas per parameter (ekonomi, sosial, transportasi) yang 

terjadi di Kecamatan Purworejo dan begitu pula pada Kecamatan Kutoarjo.  
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Untuk klasifikasi nilai mobilitas akan dibagi menjadi lima kelas sama seperti 

klasifikasi terhadap nilai mobilitas per parameter.  

Mobilitas per parameter pada tabel 1.16 dan 1.17 merupakan nilai 

mobilitas berdasarkan parameternya (ekonomi, sosial, dan kemudahan 

transportasi) terhadap Kecamatan Purworejo dan begitu juga pada Kecamatan 

Kutoarjo. nilai tersebut akan digunakan dalam mencari mobilitas utama kabupaten 

ini. Sedangkan perbandingan nilai mobilitas adalah perbandingan persentase nilai 

mobilitas antara dua pusat kegiatan. Untuk menghitung nilai pesentase digunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

Persentase Taksiran  

 Nilai Mobilitas  

 

Keterangan : 

Mip = Mobilitas kecamatan/daerah asal (i) ke Purworejo (p) 

Mik = Mobilitas kecamatan/daerah asal (i) ke Kutoarjo (k) 

∑M  = Nilai total mobilitas 

 

Tabel 1.15 Nilai persentase potensi mobilitas terhadap Pusat KWA I 

No Kecamatan 
Nilai persentase mobilitas berdasarkan potensi 

Ekonomi Sosial Transportasi 

1 Pituruh 47.38 48.94 33.70 

2 Bagelen 76.04 73.65 64.81 

3 Purwodadi 69.36 70.49 57.46 

4 Butuh 37.56 38.15 26.01 

5 Grabag 48.30 49.32 33.94 

6 Banyuurip 71.28 67.00 51.87 

7 Bener 75.35 73.87 64.82 

8 Bayan 49.98 41.06 31.16 

9 Gebang 64.99 63.52 51.88 

10 Ngombol 68.75 66.84 57.27 

11 Keligesing 81.34 80.50 73.46 

12 Loano 78.85 74.52 67.23 

13 Bruno 53.78 52.11 41.36 

14 Kemiri 43.65 52.43 30.09 

 Sumber : Pengolahan Data 2014 

= 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑴𝒊𝒑𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑴𝒊𝒌

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑙  𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠  ( 𝑀)
 x 100% 
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Tabel 1.16 Nilai persentase potensi mobilitas terhadap Pusat KWA II 

No Kecamatan 
Nilai persentase mobilitas berdasarkan potensi 

Ekonomi Sosial Transportasi 

1 Pituruh 52.62 51.06 66.30 

2 Bagelen 23.96 26.35 35.19 

3 Purwodadi 30.64 29.51 42.54 

4 Butuh 62.44 61.85 73.99 

5 Grabag 51.70 50.68 66.06 

6 Banyuurip 28.72 33.00 48.13 

7 Bener 24.65 26.13 35.18 

8 Bayan 50.02 58.94 68.84 

9 Gebang 35.01 36.48 48.12 

10 Ngombol 31.25 33.16 42.73 

11 Keligesing 18.66 19.50 26.54 

12 Loano 21.15 25.48 32.77 

13 Bruno 46.22 47.89 58.64 

14 Kemiri 56.35 47.57 69.91 

 Sumber : Pengolahan Data 2014 

Nilai persentase mobilitas yang telah didapatkan akan digunakan untuk 

mencari nilai persentase mobilitas utama. Untuk mencari nilai persentase 

mobilitas utama yaitu dengan menjumlahkan seluruh persentase mobilitas per 

parameter yaitu pada tabel 1.16 dan 1.17  kemudian di lakukan rata-rata terhadap 

nilai tersebut (perhitungan dapat dilihat pada lampiran VII). Nilai persentase 

mobilitas yang didapat terhadap Kecamatan Puworejo dan Kecamatan Kutoarjo 

akan dibandingkan sehingga dapat terlihat kecenderungan arah mobilitas di 

Kabupaten Puworejo. Hasil dari perhitungan mobilas utama dan kecenderungan 

arahnya dapat dilihat padata tabel 1.18 

Peta estimasi mobilitas penduduk merupakan peta yang berisikan 

informasi tentang kecenderungan mobilitas penduduk di Kabupaten Purworejo 

terhadap Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo. Sehingga informasi 

yang disajikan dalam peta adalah nilai taksiran kecenderungan mobilitas dengan 

angka/nilai yang paling besar sekaligus menjadi arah estimasi mobilitas 

penduduk.  
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Berikut ini merupakan tabel nilai mobilitas utama dan kecenderungan arah 

pergerakan penduduk/mobilitas. 

Tabel 1.17 Nilai Persentase Mobilitas Utama dan Arah Mobilitas 

No Kecamatan KWA 

Mobilitas 

Utama (%) 

(Purworejo) 

Kelas 

Mobilitas 

Utama (%) 

(Kutoarjo)  

Kelas 
Kecenderungan 

Arah Mobilitas 

1 Bagelen I 71.50 T 28.50 R Purworejo 

2 Purwodadi I 65.77 T 34.23 R Purworejo 

3 Banyuurip I 63.38 T 36.62 R Purworejo 

4 Bener I 71.35 T 28.65 R Purworejo 

5 Bayan I 40.73 S 59.27 S Kutoarjo 

6 Gebang I 60.13 T 39.87 R Purworejo 

7 Ngombol I 64.29 T 35.71 R Purworejo 

8 Keligesing I 78.43 T 21.57 R Purworejo 

9 Loano I 73.53 T 26.47 R Purworejo 

10 Pituruh II 43.34 S 56.66 S Kutoarjo 

11 Butuh II 33.91 R 66.09 T Kutoarjo 

12 Grabag II 43.85 S 56.15 S Kutoarjo 

13 Bruno II 49.08 S 50.92 S Kutoarjo 

14 Kemiri II 42.06 S 57.94 S Kutoarjo 

Sumber : Pengolahan Data 2014 

Nilai moblilitas utama merupakan hasil penjumlahan dan dari seluruh nilai 

persentase mobilitas per parameter yaitu nilai mobilitas ekonomi, sosial, dan 

transportasi. Sehingga mobilitas utama merupakan keseluruhan mobilitas yang 

terjadi di Kabupaten Purworejo. 

Peta ini merupakan peta yang berisikan tentnag potensi kecenderugan 

mobilitas yang mungkin terjadi di daerah penelitian. Selain itu, peta ini ditentukan 

berdasarkan kompilasi data/ overlay data antara ketiga parameter mobilitas 

(ekonomi, sosial,dan kemudahan transport). Sehingga ini merupakan keseluruhan 

mobilitas yang terjadi dilihat dari ketiga hal tersebut. Analisis kecenderungan 

penduduk dilakukan berdasarkan volume mobilitas nya. Parameter mobilitas 

digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa kecenderungan pergerakan 

penduduk yang terjadi kabupaten ini, sedangkan data primer digunakan dalam 

menambah ketelitian ataupun kekayaan informasi dalam analisis. Sehingga 

peneliti berharap keakuratan data dan hasil dapat menambah informasi dalam 
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analisis peta hasil dan dapat mengambil kesimpulan yang tepat berdasarkan data, 

perhitungan dan fenomena yang terjadi. 

 

1.8.3. Batasan Operasional 

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem informasi yang 

dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau 

berkoordinat geografi (Barus dan Wiradisastra, 2000). 

2. Mobilitas penduduk horizontal adalah gerak (movement) penduduk untuk 

melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode tertentu 

(Mantra, 2003). 

3. Kekuatan pendorong adalah kekuatan yang bersifat mendorong penduduk 

untuk meninggalkan tempat tinggal mereka berada (Yunus, 2008). 

4. Kekuatan penarik adalah kekuatan yang bersifat menarik penduduk untuk 

menuju tempat dimana kekuatan itu berada dengan kata lain adalah 

kekuatan yang berada di daerah tujuan (Yunus, 2008). 

5. Titik Kontrol merupakan titik pusat yang ditentukan dari suatu wilayah 

tertentu (Yuliana, 2004). 

6. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang terjadi berdasarkan sebab musabab. 

7. Estimasi merupakan perkiraan suatu nilai atau penilaian pendapat. 

8. Jarak merupakan jarak titik kontrol diukur menggunakan sarana jalan yang 

menghubungkan antara titik kontrol tersebut dengan memperhatikan 

topografi wilayah. 

9. Kawasan Agropolitan adalah konsep pendekatan pembangunan wilayah di 

Kabupaten Purworejo yaitu mengembangkan kota pertanian dengan 

didukung oleh sentra pembangunan pertanian di daerah sekitarnya (RTRW 

Kab. Purworejo, 2003). 

10. Pusat Kegiatan Wilayah adalah sebuah pusat pelayanan/kegiatan di daerah 

itu maupun daerah sekitarnya dengan stuktur/hirarki pembangunan yang 

lebih di prioritaskan daripada daerah disekitarnya. 
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11. Mobilitas Per Parameter adalah pergerakan penduduk yang disebabkan 

oleh pengaruh parameter mobilitas (ekonomi, sosial  dan transportasi). 

12. Mobilitas Utama adalah nilai keseluruhan mobilitas yang terjadi 

berdasarkan kompilasi data dari mobilitas per parameter.  

13. Potensi Kecenderungan Mobilitas merupakan suatu estimasi 

kecenderungan arah potensi mobilitas yang terjadi berdasarkan volume 

pergerakan penduduk terhadap suatu wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


