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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan angka 

pertumbuhan yang semakin tinggi. Masalah penduduk di Indonesia tidak hanya 

terjadi dari jumlah penduduk yang besar, tetapi juga karena pertumbuhan 

penduduk yang semakin tinggi. Perkembangan penduduk di Indonesia yang cepat 

akan di ikuti oleh perkembangan yang pesat pula. Tingginya jumlah angkatan 

kerja dan terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu permasalahan 

penduduk yang menonjol. Menurut proyeksi Ananta dan Evi (1995) jumlah 

angkatan kerja pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 123,6 juta orang. Krisis 

ekonomi lima tahun belakangan ini merupakan salah satu faktor meningkatnya 

angka pengangguran. Kondisi demikian semakin diperburuk lagi dengan 

terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Rendahnya 

penyerapan tenaga kerja didalam negeri telah mendorong pekerja untuk mencari 

dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang 

ditawarkan biasanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan yang 

sejenis yang ada didalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar 

negeri makin diperkuat dengan pernyataan bahwa surplus tenaga kerja Unskilled 

makin banyak. 

 Pada sisi lain permasalahan-permasalahan tersebut akan menimbulkan 

aktivitas kependudukan dalam upaya untuk merebut kesempatan kerja yang 

tersedia. Salah satu aspek kependudukan yang tampak semakin tinggi 

intensitasnya dewasa ini adalah mobilitas penduduk. (Mantra dan Kasnawi, 1986). 

Mobilitas antar wilayah di Indonesia semakin meningkat frekuensinya karena 

disebabakan oleh adanya perkembangan masyarakat yang semakin pesat baik 

regional, nasional maupun internasional. Hal ini dapat dimengerti karena 

mobilitas penduduk dipandang sebagai suatu kegiatan untuk dapat meningkatkan 

kehidupan yang layak bagi penduduk dari daerah yang tingkat ekonominya 

rendah. 
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 Salah satu mobilitas yang mempunyai peranan penting adalah migrasi 

tenaga kerja secara internasional dari dan didalam wilayah Asia bahkan mencapai 

wilayah Timur Tengah. Suatu negara ketika masih dalam taraf awal pembangunan 

ekonomi, biasanya akan mempunyai tenaga kerja yang relatif banyak, tetapi 

jumlah pekerjaan yang dikerjakan relatif tidak banyak. Sehingga muncul tekanan 

untuk mengeksport tenaga kerja. 

 Ada tiga faktor utama yang mendorong pemerintah mendukung 

pengiriman tenaga kerja Indonesia adalah : 

1. Semakin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi didalam 

negeri dengan implikasi sosial ekonominya seperti masalah 

pengangguran. Sehingga  diperlukan langkah-langkah untuk 

mengurangi tekanan terhadap masalah tersebut. 

2. Meningkatnya taraf hidup Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta 

keluarganya karena tingkat penghasilan yang relatif tinggi 

dibandingkan dengan tingkat penghasilan di dalam negeri untuk jenis 

pekerjaan yang sama. Selain itu Tenaga Kerja Indonesia merupakan 

penyumbang masukan devisa. 

3. Terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara-negara yang 

relatif kaya dan baru berkembang yang dapat menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah yang cukup banyak seperti negara-negara Timur 

Tengah, Malaysia, Hongkong, Singapura dan Jepang. 

Semakin tingginya arus mobilits internasional tersebut, tentunya akan 

memberikan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif terhadap negara 

daerah asal dan remitan terhadap ekonomi keluarga. 

Connel (1996) berpendapat bahwa penggunaan remitan oleh keluarga 

migran merupakan pencerminan dari kemiskinan. Karena jarang remitan yang 

digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian kurang berperan terhadap 

kehidupan ekonomi. Effendi (1995) berpendapat bahwa remitan pemerataan 

pendapatan di Desa, disamping dapat memperlancar perubahan modal pertanian 

yang akhirnya berperan positif terhadap keluarga migran. Pengaruh yang 

ditimbulkan terhadap bidang sosial bisa bersifat positif, hal ini disebabkan dengan 
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meningkatnya taraf kehidupan yang lebih baik, pengalaman serta ketrampilan 

yang semakin bertambah dan lain sebagainya. Akan tetapi hal itu juga tidak 

terlepas dari pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang bisa ditimbulkan adalah 

berupa penyerapan tingkah laku yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya dari 

daerah asal, sehingga sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. 

Potensi mobilitas penduduk dalam konteks studi ini diartikan sebagai 

suatu cara atau bentuk perpindahan penduduk untuk mencari pekerjaan dengan 

memanfaatkan fasilitas peluang kerja di luar negeri. Sementara yang dimaksudkan 

dengan fasilitas peluang kerja di luar negeri adalah semua kebijakan atau 

peraturan serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk 

mendapatkan fasilitas peluang kerja di luar negeri, pencari kerja tidak saja dapat 

memperolehnya melalui pemerintah tetapi juga ada yang diberikan oleh pihak non 

pemerintah atau calo (tekong) namun ini disebut juga sebagai illegal. 

Pada dasarnya terjadi mobilitas penduduk di Indonesia dan bahkan 

mobilitas ini terjadi di Kabupaten Tulungagung, hal ini disebabkan oleh 

bertambah besarnya jumlah penduduk didaerah penelitian, sedangkan lapangan 

pekerjaan di daerah penelitian sangat terbatas. Selain faktor kepemilikan lahan 

yang semakin sempit, masih banyak faktor lain yang dapat menyebabkan 

mobilitas penduduk yaitu faktor kesempatan kerja yang sangat terbatas dan 

kesempatan kerja yang semakin sulit. Pada daerah penelitian dimana angkatan 

kerja, kesempatan dan pengangguran dapat dibandingkan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Angkatan kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Kabupaten Tulungagung dirinci per Desa tahun 2002 dan 2006 
 
 

No  Kecamatan  Angkatan kerja  Kesempatan kerja  Pengangguran  
2002 % 2006 % 2002 % 2006 % 2002 % 2006 % 

1 Besuki  21.428 3,80 22.263 3,86 21.176 3,73 21.428 4,55 3.899 3,80 4.051 3,90 
2 Bandung  27.045 4,79 28.099 4,87 21.242 3,75 21.671 4,61 4.922 4,79 5.114 4,93 
3 Pakel  27.407 4,86 28.475 4,94 25.881 4,57 26.521 5,64 4.988 4,86 5.181 4,99 
4 Campur darat 28.419 5,04 29.527 5,12 20.363 3,59 20.363 4,33 5.172 5,04 5.373 5,18 
5 Tanggunggunung  14.147 2,51 14.726 2,55 14.468 2,55 14.468 3,07 2.579 2,51 2.686 2,59 
6 Pucanglaban  13.428 2,38 13.665 2,37 4.517 0,79 4.517 0,96 2.443 2,38 2.539 2,44 
7 Kalidawir  39.099 6,93 41.154 7,14 4.048 0,71 4.048 0,86 7.116 6,93 7.487 7,22 
8 Rejotangan  39.585 7,02 41.127 7,13 3.885 0,68 3.885 0,82 7.204 7,02 7.485 7,22 
9 Ngunut 41.706 7,40 43.333 7,52 33.639 5,93 33.639 7,15 7.590 7,40 7.790 7,51 
10 Sumbergempol 35.755 6,34 26.550 4,60 29.661 5,23 29.661 6,31 6.507 6,34 7.666 7,39 
11 Boyolangu 39.767 7,05 41.318 7,17 32.957 5,81 32.957 7,01 7.237 7,05 7.517 7,25 
12 Tulungagung 31.921 5,66 33.166 5,75 27.247 4,81 27.247 5,79 5.809 5,95 6.036 5,82 
13 Kedungwaru 28.831 5,11 29.955 5,19 29.683 5,24 29.683 6,31 5.247 5,11 5.451 5,25 
14 Ngantru 32.793 5,81 40.305 6,99 30.445 5,37 30.445 6,47 4.060 3,95 7.335 7,07 
15 Karangrejo 42.731 7,58 44.398 7,70 30.510 5,38 30.510 6,49 7.777 7,58 4.055 3,91 
16 Kauman  28.471 5,05 29.580 5,13 21.110 3,72 21.110 4,49 5.181 5,05 5.383 5,19 
17 Gondang  22.563 4,00 23.442 4,06 17.600 3,10 17.600 3,74 4.106 4,00 4.306 4,15 
18 Pagerwojo  25.217 4,47 26.150 4,53 14.910 2,63 14.910 3,17 4.580 4,46 4.763 4,59 
19 Sendang  17.140 3,04 18.859 3,27 15.318 2,70 15.318 3,25 3.119 3,04 3.432 3,31 
 Jumlah 557.453 100 % 576.092 100 % 398.66 100 % 399.981 100 % 99.526 100 % 103.644 100 % 

Sumber : DISNAKERTRANS Kab. Tulungagung 2007 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Tulungagung 

mempunyai angka pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Kesempatan kerja yang ada pada tahun 2002 sebesar 566.315 jiwa sedangkan 

pada tahun 2006 menurun menjadi 469.956. Dengan rincian kesempatan kerja 

pada tahun 2006 paling banyak terdapat pada Kecamatan Ngunut sebesar 7,15 %, 

Kecamatan Boyolangu : 7,01 %, kecamatan Sumber Gempol : 6,31 %, Kecamatan 

Kauman : 6,31 %, Kecamatan Tulungagung : 6,47 % dan Kecamatan Kedungwaru 

: 6,49 %. Sedangkan kesempatan kerja terendah pada tahun 2006 terdapat pada 

kecamatan Pucanglaban : 0,96 %, Kecamatan Kalidawir : 0,86 % dan Kecamatan 

Rejotangan : 0,82 %. Sedangkan untuk angkatan kerja pada tahun 2006 angka 

tertinggi terdapat pada Kecamatan Kedungwaru : 7,70 %, Kecamatan Boyolangu : 

7,17 %, Kecamatan Ngunut : 7,52 %, Kecamatan Rejotangan : 7,13 % dan 

Kecamatan Kalidawir : 7,14 %. Sedangkan angkatan kerja terendah terdapat pada 

Kecamatan Tanggunggunung : 2,55 % dan Kecamatan Pucanglaban : 2,37 %. 

Untuk angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2006 tertinggi 

terdapat pada Kecamatan Kalidawir : 7,22 %, Kecamatan Rejotangan : 7,22 %, 

Kecamatan Ngunut : 7,51 %, Kecamatan Sumbergempol : 7,39 %, Kecamatan 

Boyolangu : 7,25 % dan Kecamatan Tulungagung : 7,07 %. Sedangkan angka 

pengangguran terendah terdapat pada Kecamatan Tanggunggunung ; 2,59 % dan 

Kecamatan Pucanglaban : 2,44 %.   

Dengan demikian banyak masyarakat yang menganggap bahwa keadaan 

perekonomian di kota atau daerah tujuan dengnan kondisi lapangan yang 

dipandang cukup memberi kesempatan. Dari latar belakang tersebut peneliti 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul “MOBILITAS TENAGA KERJA 

KE MALAYSIA SERTA SUMBANGAN REMITAN TERHADAP 

EKONOMI KELUARGA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROPINSI 

JAWA TIMUR“ 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang permaslahan di atas, maka permasalahan didaerah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah karakteristik demografi dan sosial ekonomi pelaku 

mobilitas ? 

2. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mobilitas memilih Malaysia sebagai 

daerah tujuan ? 

3. Seberapa besar sumbangan remitan terhadap ekonomi keluarga migran ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk memperoleh 

gambaran secara komprehesif mengenai tenaga kerja dari Kabupaten 

Tulungagung ke Malaysia dan pengaruh remitan terhadap ekonomi keluarga 

migran. Secara terperinci penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui karakteristik demografi dan sosial ekonomi dari pelaku 

mobilitas. 

2. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi Malaysia sebagai 

daerah tujuan. 

3. Untuk mengetahui sumbangan remitan terhadap ekonomi keluarga migran. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan untuk : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran atau menambah khasanah ilmu 

kependudukan pada umumnya dan pada bidang mobilitas penduduk pada 

khususnya. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah daerah setempat dalam merumuskan kebijakan pembangunan 

desa untuk mengatasi arus mobilitas keluar daerahnya. 

3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program Sarjana S1 pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya. 

1.5.1 Telaah Pustaka 

 Mobilitas tenaga kerja dari suatu wilayah ke wilayah lain di Indonesia 

telah lama terjadi. Perpindahan ini ada yang mengikuti program pemerintah dan 

ada yang spontan. Paska kemerdekaan, program pemindahan penduduk dari 

daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya tetap dilaksanakan. Adapun 

program tersebut lebih dikenal sebagai program Transmigrasi. Adapun sasaran 

utama dari program tersebut yang sifatnya non demografis antara lain : 

1. Sebagai cara atau upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pada 

umumnya. 

2. Dengan adanya pemindahan penduduk tersebut diharapkan pembangunan 

daerah-daerah dapat dilaksanakan. 

3. Pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. 

4. Pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan tenaga kerja secara lebih 

merata. 

Mantra (1985) berpendapat bahwa semua gerakan (movement) penduduk 

yang melintas batas wilayah tertentu dan dalam periode waktu dengan maksud 

tertentu pula. Dari pengertian tersebut mobilitas dapat dibedakan yaitu mobilitas 

permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen yaitu suatu mobilitas 

dimana pelaku mobilitas ada niat untuk menetap didaerah tujuan (migrasi). 

Sedangkan migrasi non permanen yaitu suatu mobilitas dimana pelaku tida ada 

niat untuk menetap didaerah tujuan. Mobilitas non permanen meliputi mobilitas 

conmmuting dan mobilitas sirkulasi. 

Bintarto (1994) menyatakan bahwa perpindahan penduduk dari daerah 

pedesaan kekota adalah adanya daya dorong dari desa seperti rendahnya 

penghasilan perkapita, adanya pengangguran baik terbuka maupun tersembunyi, 

kurang atau tidak adanya pemilik lahan. Selain itu perpindahan penduduk tersebut 

disebabkan pula oleh adanya daya tarik dari kota, seperti kesempatan di bidang 

pendidikan dan banyaknya kursus-kursus yang ada baik dalam bidang 

administrasi maupun bidang teknik. 
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Everect, S. Lee (1975) menyatakan bahwa motivasi utama yang 

mendorong seorang untuk melakukan migrasi adalah motif ekonomi, motif ini 

muncul dan berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi yang nyata, untuk 

memperoleh pekerjaan yang lebih baik dibanding dengan pekerjaannya di desa 

dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik guna memperbaiki ekonomi 

keluarga. Dengan demikian mobilitas desa ke kota dapat mencerminkan adanya 

ketimpangan antara desa dan kota. Hal itu juga diperkuat oleh Mantra (1985) yang 

menyatakan bahwa kekuatan sentrifugal yang terdapat di suatu wilayah yang 

mendorong penduduk untuk meningkatkan daerahnya, karena kurangnya 

kesempatan kerja dibidang non pertanian serta terbatasnya fasilitas pendidikan 

yang ada, sehingga mendorong penduduk untuk pergi ke daerah lain dimana 

kesempatan kerja terdapat. 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mobilitas 

penduduk di atas terjadi sebagai akibat dari keadaan perekonomian di daerah asal 

yang tidak menguntungkan, dan juga karena terbatasnya lapangan pekerjaan di 

desanya sehingga mereka mencari pekerjaan di luar desanya yang lebih baik. Jadi 

dengan mendapat pekerjaan yang lebih baik dari luar desanya diharapkan dapat 

merubah kehidupan keluarganya.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian mengenai mobilitas tenaga kerja ke luar negeri dan 

pengaruhnya terhadap daerah asal pernah dilakukan beberapa orang. Informasi 

yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut adalah : 

Atmaja Baskahari (1984), dalam penelitiannya yang berjudul “Mobilitas 

Angkatan Kerja Ke Timur Tengah dan Pengaruh Remitan Terhadap Ekonomi 

Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta” mempunyai tujuan untuk mengetahui 

jumlah mobiltas ke Timur Tengah dan mengetahui karakteristik demografi yang 

terjadi serta tanggapan migran kembali dan pengaruh remitan yang terjadi. 

Metode yang digunakan adalah metode survey. Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar pelaku migran berpendidikan SMP, para 

pelaku mobilitas pada umumnya berstatus ekonomi sedang, dan pemanfaatan 

remitan sebagian besar dimanfaatkan untuk ekonomi keluarga. Kesamaan dengan 



9 
 

peneliti adalah sama dalam hal tujuan yaitu untuk mengetahui karakteristik 

deografi yang terjadi. 

 Naumi Goma (1993), dalam penelitiannya yang berjudul “Mobilitas 

Tenaga Kerja Flores Timur Ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya Terhadap 

Daerah Asal Studi Kasus di Desa Neleran Kecamatan Adonara Timur Kabupaten 

Daerah Tingkat II Flores Timur” bertujuan untuk mengetahui arah mobilitas Desa 

Neleran, mengetahui faktor-faktor daerah asal, mengetahui karakteristik 

demografi sosek dan pengaruh mobilitas terhadap kehidupan sosek keluarga. 

Metode yang digunakan adalah metode sensus. Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah adanya kesulitan ekonomi dan kepemilikan lahan yang 

terbatas, tersedianya lapangan pekerjaan dan upah yang tinggi sehingga  terjadi 

mobilitas, aliran sumbangan ekonomi dari daerah tujuan dapat melestarikan 

hubungan sosial ekonomi dan untuk berpartisipasi untuk urusan komunitas rumah 

tangga daerah asal. Kesamaan dengan peneliti adalah kesamaan metode yang 

digunakan yaitu menggunakan metode sensus, serta kesamaan dalam salah satu 

tujuannya yaitu mengetahui karakteristik demografi sosial ekonomi. 

 Untuk lebih jelas perbandingan antar penelitian dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Perbandingan penelitian sebelumnya dengan peneliti 

 
Penelitian  Eka Atmaja Baskahari (1984) Johana Naumi Goma (1993) Peneliti (2009) 
Judul Mobilitas Angkatan Kerja ke Timur 

Tengah dan Pengaruh Remitan 
Terhadap Ekonomi Keluarga di 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

Mobilitas tenaga Kerja Flores Timur ke 
Sabah Malaysia Studi  Kasus di Desa 
Neleran Kecamatan Adonara Kabupaten 
Daerah Tingkat II Flores Timur 

Mobilitas Tenaga Kerja ke Malaysia Serta 
Pengaruh Remitan Terhadap Ekonomi Keluarga di 
Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur 

Tujuan -  Mengetahui arah mobilitas ke Timur 
Tengah 

-  Mengetahui karakteristik Demografi 
-  Mengetahui tanggapan migran kembali 
-  Mengetahui pengaruh remitan 

-  Mengetahui arah mobilitas Desa Neleran 
-  Mengetahui faktor daerah asal 
-  Mengetahui karakteristik Demografi, 

Sosek. 
-  Mengetahui pengaruh mobilitas terhadap 

kehidupan Sosek keluarga 

-  Mengetahui karakteristik demografi, sosek dari 
pelaku mobilitas. 

-  Mengetahui faktor dominan  yang mempengaruhi 
Malaysia sebagai daerah tujuan 

-  Mengetahui sumbangan remitan terhadap ekonomi 
keluarga migran 

Hipotesis -  Migran ke Timur Tengah  rata-rata 
berusia produktif. 

-  Pelaku migran rata-rata berpendidikan 
rendah. 

-  Tanggapan positif terhadap mobilitas 
-  Remitan berpengaruh terhadap 

ekonomi keluarga. 

-  Kesulitan ekonomi menyebabkan 
mobilitas. 

-  Terbatasnya luas lahan pertanian di 
daerah asal. 

-  Umur produktif cenderung lebih banyak 
melakukan mobilitas. 

-  Pengaruh positif dari mobilitas terhadap 
kehidupan sosek keluarga 

- Pelaku mobilitas mempunyai umur produktif dan 
berpendidikan rendah 

- Penghasilan yang rendah merupakan faktor 
dominan yang mendorong mobilitas ke Malaysia   
-Penghasilan yang tinggi di Malaysia merupakan 
faktor daya tarik dominan yang menyebabkan 
mobilitas ke Malaysia. 

-Remitan mempunyai sumbangan yang besar 
terhadap tingkat pendapatan ekonomi keluarga 
migran 

Metode Survei Sensus Survei 
Hasil  -  Pelaku migran sebagian besar 

memiliki usia Produktif. 
-  Pelaku migran sebagian besar 

berpendidikan SMP 
-  Migran kembali sebagian besar 

berpendapat positif terhadap adanya 
mobilitas. 

-  Pemanfaatan remitan bagi ekonomi 
keluarga. 

-  Kesulitan ekonomi merupakan faktor 
yang menyebabkan mobilitas di Desa 
Neleran. 

-  Pemilikan lahan yang terbatas 
merupakan faktor daerah asal. 

-  Pelaku migrant sebagian besar memiliki 
usia produktif 

-  Aliran sumbangan ekonomi dari daerah 
tujuan dapat melestarikan hubungan 
sosial ekonomi dan berpartisipasi untuk 
komunitas rumah tangga daerah asal. 

-Pelaku mobilitas mempunyai umur produktif dan  
mayoritas berpendidikan rendah. 
-Penghasilan yang rendah merupakan faktor 
dominan yang mendorong mobilitas ke malaysia. 
-Penghasilan yg tinggi di Malaysia dgn pekerjaan 
sejenis di tulungagung mrpkn faktor daya tarik 
dominan yg menyebabkan mobilitas ke malaysia. 
-besarnya Remitan daripada pendapatan anggota 
keluarga mempunyai sumbangan yg besar terhadap 
pendapatan total keluarga 
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1.6  Kerangka Penelitian 

 Mobilitas penduduk secara geografis atau spasial adalah gerak penduduk 

dari satu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Perilaku mobilitas 

penduduk dipengaruhi oleh komponen makro dan mikro. Untuk memahami 

hubungan proses pembangunan dan perilaku mobilitas maka komponen makro 

merupakan komponen yang berhubungan dengan faktor lingkungan, sedangkan 

komponen mikro terdiri dari komponen individu. 

 Faktor-faktor di daerah asal dan di daerah tujuan di bedakan menjadi tiga 

bagian yaitu faktor daya tarik (pull factor), faktor daya dorong (push factor) dan 

faktor yang bersifat netral. Teori tersebut mempunyai beberapa kelemahan yaitu 

kurang mampu untuk menjelaskan adanya niat yang lebih mendalam bagi seorang 

untuk bermigrasi dan sulit diterapkan sebagai dasar perumusan kebijakan. Teori 

tersebut lebih cenderung memperlihatkan unsur-unsur psikologis serta sosiologis 

dari pelaku mobilitas. 

 Mobilitas penduduk dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk 

memperbaiki kesejahteraan individu dan keluarga, terutama kesejahteraan 

ekonomi. Setiap mobilitas akan membawa dampak baik negatif maupun dampak 

positif bagi daerah asal maupun daerah tujuan. Beberapa ahli berpendapat bahwa 

salah satu dampak negatif dari mobilitas penduduk adalah terganggunya proses 

pembangunan di daerah. Hal ini dipandang sebagai pengurasan angkatan kerja 

potensial penggerak pembangunan bagi daerah asal. Hal itu berakibat pada 

terjadinya kesenjangan antara daerah asal dengan daerah tujuan. Pada umumnya 

mobilitas tejadi pada angkatan kerja berusia muda. Kondisi itu akan berakibat 

pada langkanya angkatan kerja penggerak serta dapat mengganggu pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

 Selain dampak negatif, dampak positif mobilitas penduduk atau angkatan 

kerja masih dapat dirasakan pada daerah tujuan maupun daerah asal. Salah 

satunya adalah melalui pengiriman remitan ke daerah asal yang dapat membantu 

peningkatan pendapatan keluarga dan pembangunan daerah asal. Khususnya 

untuk memperbesar peluang usaha non sektor yang membutuhkan tenaga kerja 

(tenaga kerja kasar) dapat terpenuhi. 
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 Mobilitas internasional merupakan salah satu akibat dari perubahan 

ekonomi, sosial, politik dari negara asal yang kemudian mempengaruhi dalam 

mengambil keputusan untuk bermigrasi baik di kalangan individu maupun 

kalangan keluarga. Dalam hal pengambilan keputusan itu tidak hanya 

memaksimalkan pendapatan yang diperoleh tetapi juga mempertimbangkan resiko 

dan hambatan yang akan datang. Di negara-negara berkembang mengenai 

hubungan migran dengan daerah asal dikenal sangat erat, sehingga menjadi 

fenomena yang sangat menarik. Hal ini berkaitan dengan masih suburnya sistem 

kekeluargaan dan ikatan tradisional yang sangat kuat. Di samping itu nilai-nilai 

budaya yang telah tertanam sejak kecil sehingga telah menyatu dalam kehidupan 

mereka. Hubungan tersebut diantaranya diwujudkan dengan pengiriman uang, 

barang-barang maupun ide-ide atau gagasan tentang pembangunan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Intensitas hubungan ini antara lain 

ditentukan oleh jarak, fasilitas transportasi, lama merantau, status perkawinan atau 

jarak hubungan kekeluargaan. Melihat hubungan terbalik antara jarak dengan 

intensitas hubungan, semakin dekat tempat tinggal migran maka semakin tinggi 

potensi kujungan ke daerah asal. Hubungan yang erat tersebut juga merupakan 

salah satu sebab terjadinya migran berantai. Migran terdahulu yang berasal dari 

daerah yang sama membantu migran potensial selama proses penyesuaian diri di 

daerah tujuan. Bantuan dari migran terdahulu dapat berbentuk akomodasi, 

makanan, modal dan sebagainya. 

 Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini maka disusun 

diagram alir sebagai berikut : 
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GAMBAR 1.1 DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Peneliti, 2009 
 

1.7  Hipotesa 

 Untuk dapat merumuskan tujuan penelitian maka disusun hipotesis sebagai 

berikut : 

1. a. Pelaku mobilitas di Kabupaten Tulungagung mempunyai umur 

produktif  

b. Pelaku mobilitas di Kabupaten Tulungagung berpendidikan rendah  

c. Pelaku mobilitas di Kabupaten Tulungagung mempunyai pendapatan 

rendah di daerah asal. 

Penduduk 

Pengiriman ke 
Malaysia 

Tenaga kerja 

 Malaysia Faktor penarik : 
- Pendapatan 
- Jarak  
- Biaya 

Sumbangan remitan : 
- Uang 
- Barang 

Faktor pendorong : 
- Terbatasnya 

kesempatan kerja 
- Penghasilan rendah 

Karakteristik pelaku mobilitas : 
Demografi : 
- Umur   
- Jenis kelamin 
- Status kawin 
- Anggota rumah tangga 
Sosial ekonomi : 
- Pendidikan 
- Pendapatan 
- Kepemilikan lahan 

Analisa 

Data analisa 
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2. Penghasilan yang tinggi di Malaysia merupakan faktor daya tarik yang 

menyebabkan mobilitas ke Malaysia. 

3. Remitan mempunyai sumbangan yang besar terhadap tingkat pendapatan 

ekonomi keluarga migran  

 

1.8  Metode dan Data 

1.8.1.  Metode 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Metode dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu :  

a. Pemilihan Daerah Penelitian. 

Pemilihan daerah dilakukan secara Purpose sampling yaitu 

memilih daerah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu 

didaerah penelitian ada penduduk yang melakukan mobilitas ke Malaysia 

dan adanya pemanfaatan remitan bagi ekonomi keluarga migran. 

b. Pemilihan Responden 

Menurut Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun (1981) 

dalam pengambilan sampel sering timbul pertanyaan besar yang harus 

diambil untuk mendapatkan data yang respresentatif. Responden dalam 

penelitian ini adalah migran kembali legal dengan negara tujuan migran 

adalah Malaysia. Dari data DISNAKERTRANS Kabupaten Tulungagung 

tahun 2007 didapatkan jumlah responden sebanyak 312 jiwa. Dari 312 

responden tersebut diambil proposional sampling 25% sehingga 

didapatkan 78 responden. Adapun persebaran responden dan jumlah 

pengambilan sampel di daerah penelitian yang tersebar di 19 Kecamatan 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 Jumlah Responden Tenaga Kerja ke Malaysia di Kabupaten 

Tulungagung Dirinci per Kecamatan Tahun 2006 

No  Kecamatan  Jumlah tenaga kerja Responden (25%) 

1 Besuki  13 3 

2 Bandung  12 3 

3 Pakel  14 3 

4 Campur darat 12 3 

5 Tanggunggunung  6 2 

6 Pucanglaban  8 2 

7 Kalidawir  22 5 

8 Rejotangan  24 6 

9 Ngunut 28 7 

10 Sumbergempol 17 4 

11 Boyolangu 14 3 

12 Tulungagung 18 5 

13 Kedungwaru 16 4 

14 Ngantru 19 5 

15 Karangrejo 26 7 

16 Kauman  18 5 

17 Gondang  16 4 

18 Pagerwojo  16 4 

19 Sendang  13 3 

Jumlah 312 78 
        Sumber : DISNAKERTRANS Kab. Tulungagung 2007 

 

Responden terbanyak berasal dari Kecamatan Karangrejo dan Ngunut 

dengan jumlah masing-masing 7 responden. Adapun visualisai persebaran migran 

di daerah penelitian dapat dilihat dalam Gambar 1.2 (Peta Persebaran Daerah Asal 

Migran di Kabupaten Tulungagung) sebagai berikut : 
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GAMBAR 1.2 PETA PERSEBARAN DAERAH ASAL MIGRAN 
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 Sedangkan untuk jumlah migran berdasarkan jenis pekerjaaan di 

Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Kerja ke Malaysia yang Berasal Dari Kabupaten 

Tulungagung (Berdasarkan Penerbitan Rekomendasi Pembuatan Paspor) 

Tahun 2006 

No Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Pramuwisma - 123 123 
2 Pekerja perkebunan 39 - 39 
3 Operator Elektrik 5 - 5 
4 Pekerja Bangunan 98 - 98 
5 Operator Garmen 1 9 10 
6 Pek. Super Market 10 - 10 
7 Op. Pabrik Plastik 5 1 6 
8 Op. Pabrik Jam 21 - 21 
9 Pekerja Restoran - - - 

Jumlah 179 133 312 
 Sumber : DISNAKERTRANS Kab. Tulungagung 2007 

  

Untuk memudahkan dalam analisa maka jenis pekerjaan tenaga kerja ke 

Malaysia dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis pekerjaan yaitu : Kelompok 

PRT dimana didalamnya adalah jenis pekerjaan pramuwisma, kelompok 

perkebunan dimana jenis pekerjaannya adalah pekerja perkebunan, kelompok 

buruh bangunan dimana jenis pekerjaannya adalah pekerja bangunan dan sisanya 

termasuk dalam kelompok buruh industri. 

c. Pengumpulan Data  

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Data sekunder 

dikumpulkan melalui instansi-instansi terkait dengan harapan dapat 

memberikan gambara secara umum tentang daerah penelitian. 
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d. Analisa  

1) Analisa Data 

Untuk membuktikan kebenaran Hipotesa  yang telah dikumpulkan, 

maka digunakan analisa tabel frekuensi. Tabel frekuensi digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik setiap variasi yang diteliti. 

2) Analisa Geografi 

Dalam geografi terpadu (integraqted geography) untuk mendekati 

atau menghampiri masalah geografi digunakan berbagai macam 

pendekatan yang secara eksplisit dituangkan kedalam beberapa analisis 

dibawah ini (Bintarto dan Surastopo,1979) : 

1. Analisa keruangan (spatial analisis) yaitu mempelajari perbedaan-

perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting, yang memperhatikan 

penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang 

yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. 

2. Analisa ekologi (ecological analysis) yaitu pendekatan yang 

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungan. 

3. Analisa kompleks wilayah (regional comnpleks analysis) yaitu suatu 

pendekatan yang merupakan kombinasi atau gabungan antara analisa 

keruangan dengan analisa ekologi. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah analisis 

keruangan yaitu mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi Malaysia 

sebagai daerah tujuan mobilitas tenaga kerja. 

 Hadi Sabari (1989) mengemukakan bahwa setiap upaya analisis 

keruangan selalu bertujuan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

what (apa), where (dimana), why (mengapa), dan how (bagaimana) 

tentang suatu gejala. 
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1.8.2. Data 

Tabel 1.5 Macam Data dan Sumber Data 

Macam Data Informasi yang dikumpulkan Sumber  
Demografi  Umur, jenis kelamin, status 

kawin, pendidikan, jumlah 
keluarga. 

Wawancara langsung 

Ekonomi Peghasilan, pertanian, 
kondisi rumah, remitan. 

Wawancara langsung 

Mobilitas Jumlah angkatan kerja ke 
Malaysia, prosedur 
pengiriman, syarat-syarat 
tenaga kerja ke Malaysia. 

Kantor Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten 
Tulungagung. 

Sosial Tujuan remitan, saluran 
remitan, kegunaan remitan, 
pengaruh remitan. 

Wawancara langsung 

Letak  Peta Administrasi 
Kabupaten Tulungagung 

BPS dan BAPPEDA 

 

 

1.9  Batasan Operasional 

Mobilitas Internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke 

negara lain. Migrasi yang merupakan masuknya penduduk kesutu negara disebut 

imigrasi (immigration) sedangkan sebaliknya jika migrasi itu merupakan 

keluarnya penduduk dari suatu negara disebut emigrasi (emmigration). (Rozy 

Munir, 1981)  

Pendidikan Rendah adalah mereka yang hanya menamatkan tingkat pendidikan 

sampai tingkat SLTP baik dari sekolah swasta maupun dari sekolah negeri. 

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. (Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003) 

Kesempatan Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap da;am suatu usaha 

(Mubyarto, 1984). 

Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. (Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 

2003) 
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Perencanaan Tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenaga kerjaan 

secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusuna kebijakan, 

strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan. (Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003) 

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 

aspek pengetahuan,ketrampilan,dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. (Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003) 

Remitan adalah kiriman uang, barang maupun ide atau gagasan dari orang-orang 

yang melakukan mobilitas. Khusus dalam penelitian ini remitan berupa uang dan 

barang (Mantra, 1985). 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak dan kewajiban para pihak. 

(Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003) 

 

 




