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BAB  I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena migrasi sangat mewarnai di beberapa Negara berkembang, 

termasuk di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam konteks dimana 

banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir kedaerah 

perkotaan. Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara (internal 

migration) dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus 

tenaga kerja di daerah-daerah ke sektor industri modern di kota-kota yang daya 

serapnya lebih tinggi, walaupun pada kenyataannya arus perpindahan tenaga kerja 

dari daerah pedesaan keperkotaan tersebut telah melampaui tingkat penciptaan 

lapangan pekerjaan, sehingga migrasi yang terjadi jauh melampaui daya serap 

sektor industri dan jasa di daerah perkotaan (Todaro dalam Purnomo, 2009).  

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke 

tempat yang lain yang melampaui batas politik atau Negara ataupun batas 

administrasi atau batas bagian suatu negara. Migrasi yang melampaui batas 

Negara disebut migrasi internasional sedangkan migrasi internal merupakan 

penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah 

ataupun antar propinsi. Beberapa studi migrasi menyimpulkan bahwa migrasi 

terjadi disebabkan oleh alas an ekonomi (Todaro dalam Puspitasari, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), membagi kategori migrasi menjadi dua 

yaitu migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Migrasi seumur hidup merupakan 

keadaan perpindahan seseorang yang terjadi sejak lama dari tempat lahir yang 
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berbeda dengan tempat tinggal sekarang, sedangkan Migrasi risen merupakan 

keadaan perpindahan seseorang lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat 

tinggal yang dahulu sekarang. Migrasi risen merupakan migrasi masuk, migrasi 

keluar, dan migrasi netto.Migrasi masuk merupakan migran yang masuk ke 

daerah tujuan. Migrasi keluar merupakan migran yang keluar dari tempat tinggal. 

Migrasi Netto adalah selisih dari jumlah yang masuk dikurangi migran yang 

keluar. Dalam hal ini migrasi risen mencakup migrasi internal yang merupakan 

perpindahan penduduk melewati batas administrasi wilayah dalam satu negara 

dengan negara yang sama. Dalam arti perpindahan yang hanya melewati batas 

negara asal. 

Dapat dijelaskan bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan 

daerahnya (pedesaan) keperkotaan adalah motif ekonomi. Motif tersebut 

berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi paling 

dirasakan menjadi pertimbangan rasional, di mana individu melakukan mobilitas 

ke kota adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa. Asumsi bahwa 

migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi, 

dimana terdapat perbedaan penghasilan yang diharapkan daripada penghasilan 

aktual antara desa ke kota (Mantra et al dalamPurnomo, 2009). 

Masalah pertambahan penduduk yang menimbulkan ketidaksesuaian jumlah 

penduduk dengan bahan pangan yang menimbulkan kekurangan pangan sehingga 

mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Keadaan ini terjadi 

terutama di daerah pedesaan yang penduduknya memiliki lahan sempit dan 
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sumber alamnya terbatas. Penduduk bermigrasi kedaerah yang lebih subur ke 

daerah yang menyediakan sumber-sumber penghidupan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya serta perbedaan tingkat ekonomi antara desa dengan kota 

terutama dalam pendapatan yang tergolong rendah dan lapangan pekerjaan yang 

semakin terbatas di pedesaan mengakibatkan banyaknya tenaga kerja pedesaan 

melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dengan harapan dapat 

meningkatkan pendapatan (Lumbantoruan et al, 2017). 

Secara umum migrasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif di 

daerah tujuan. Dampak positif ini sesuai dengan tujuan migran yakni 

meningkatnya pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, tersedianya 

lapangan pekerjaan baru, terjadinya transformasi gaya hidup dan sebagainya. 

Sedangakan dampak negatif adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, 

menyempitnya lahan pertanian, munculnya pengangguran dan meningkatnya 

kriminalitas atau tindak kejahatan. Masalah yang demikian ternyata terus 

berlangsung sampai saat ini terutama di kota-kota besar (Abustam et al 2009). 

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 

2013, fenomena migrasi ternyata terjadi di kota Surakarta yang terkenal sebagai 

kota investasi jangka panjang. Surakarta  kini  telah berkembang  menjadi  kota  

yang ramai  dan  mulai  banyak  pendatang dari  wilayah  luar  daerah,  seperti 

Sragen,  Wonogiri,  Boyolali,  Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, bahkan dari luar 

Provinsi dan pulau. Biaya hidup yang  murah  dan  penduduknya  yang ramah  

menjadi  daya  tarik  tersendiri bagi  para  pendatang  untuk  mengadu nasib  di  

Kota  Surakarta. Ada pendatang yang berhasil, namun tentu ada yang gagal  
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karena  kerasnya  persaingan  di kota.  Terutama  persaingan  dengan penduduk  

asli  Kota  Solo  sendiri. Meskipun  telah  bertransformasi menjadi  kota  yang  

lebih  modern, tidak  banyak  warga  Kota  Solo  yang tidak  mampu  mengikuti 

perkembangan  zaman. Angka Migrasi di Surakarta mencapai 90,88 persen pindah 

antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Angka migrasi di kota Surakarta 2002-

2016 dapatdilihatpadaTabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Migrasi Surakarta Berdasarkan Banyaknya Penduduk  

yang Masuk dan Keluar 

Tahun 2002-2016 (orang) 

 

Tahun Masuk 

(In-

migran) 

Keluar 

(Out-

Migran) 

Total 

Migrasi 

Pertumbuhan

Migrasi 

Total 

(persen) 

Migrasi 

Netto 

(masukdi

kurangik

eluar) 

Pertumbuhan

MigrasiNetto 

(persen) 

2002 3.510 2.430 5.940 - 1.08 - 

2003 8.410 8.853 17.263 0.007 (0.44) 0.035 

2004 8.680 8.750 17.430 0.0001 (0.07) (0.053) 

2005 12.604 12.366 24.970 0.003 0.24 0.013 

2006 13.768 14.102 27.870 0.001 (0.334) 0.017 

2007 12.681 12.594 12.594 (0.012) 0.087 0.048 

2008 12.819 11.367 24.186 0.005 1.452 0.009 

2009 26.365 12.831 39.196 0.007 13.831 0.008 

2010 15.147 12.834 27.834 (0.004) 2.313 (0.003) 

2011 13.487 12.587 26.587 (0.332) 0.9 (0.016) 

2012 9.141 7.933 17.074 (0.006) 1.208 0.002 

2013 10.938 10.534 21.534 0.002 0.404 (0.019) 

2014 11.261 10.513 21.774 0.0001 0.748 0.005 

2015 12.151 11.096 23.247 0.001 1.055 0.003 

2016 12.631 15.394 20.025 (0.002) (2.763) 0.014 

Sumber :DisdukcapildanCapil Kota Surakarta 

Berdasarkan Tabel 1.1 migrasi total penduduk tertinggi di Surakarta terjadi 

pada tahun 2009 dengan angka 39.196 orang, sedangkan yang terendah terjadi 

pada tahun 2002 dengan angka 5.94 orang. Penduduk yang keluar (out-migran) 
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dari Surakarta paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka 15.394 orang 

dan yang terendah pada tahun 2002 dengan angka 2.43 orang. Sedangkan 

penduduk yang masuk (in-migran) paling tertinggi terjadi pada tahun 2009 

dengan angka 26.365 dan yang terendah terjadi pada tahun 2002 dengan angka 

3.510. Sedangkan untuk pertumbuhan total migrasi di Surakarta kenaikan terjadi 

pada tahun 2008-2009 pada angka 0.005 menjadi 0.007 persen dan penurunan 

terjadi pada tahun 2011-2012 pada angka negatif 0.332 menjadi negatif menjadi 

0.006 persen dan pertumbuhan migrasi netto di Surakarta terjadi kenaikan pada 

tahun 2006-2007 dari 0.017 menjadi 0.048 sedangkan penurunan pertumbuhan 

migrasi netto terjadi pada tahun 2003-2004 pada angka 0.035 menjadi negatif 

0.053 persen. Selanjutnya untuk melihat data migrasi kota Surakarta berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat dari Tabel 1.2.           

Tabel 1.2 

Migrasi Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2012-2016 

Sumber :DisdukcapildanCapil Kota Surakarta 

 BerdasarkanTabel 1.2 total migrasidenganjumlah 111.913 orang total 

migrasitertinggiterjadipadatahun 2016 denganangka 28.025 orang dan yang 

Tahun Datang total Keluar total Total 

migrasi 

Pria Wanita Pria Wanita 

2012 4.356 4.785 9.141 3.814 4.119 7.933 17.074 

2013 5.132 5.806 10.938 4.699 5.835 10.534 21.472 

2014 5.116 6.145 11.261 4.768 6.066 10.834 22.095 

2015 5.724 6.427 12.151 5.193 5.903 11.096 23.247 

2016 6.365 7.549 12.631 7.090 8.304 15.394 28.025 

Total  26.693 30.712 56.122 25.564 30.227 55.791 111.913 
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terendah terjadi pada tahun 2012 dengan angka 17.074 orang. Sedangkan 

penduduk migrasi yang dating berjumlah total 56.122 orang dan di dominasi oleh 

penduduk yang berjenis kelamin wanita dengan total 30.712 orang sedangkan 

yang berjenis kelamin pria dengan total 26.693 orang, hal ini dapat disimpulkan 

bahwa migrasi yang datang di kota Surakarta terbanyak adalah wanita pada tahun 

2016 berjumlah 7.549 orang dan paling rendah pada tahun 2012 yang berjumlah 

4.785 orang dan untuk migrasi yang dating berjenis kelamin pria terendah pada 

tahun 2012 dengan angka 4.356 orang dan tertinggi pada tahun 2016 dengan 

angka 6.365 orang. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penduduk yang migrasi 

keluar dari kota Surakarta di dominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin 

wanita dengan total 30.227 orang sedangkan berjenis kelamin pria total 25.564 

orang. Migrasi berjenis kelamin wanita yang keluar tertinggi pada tahun 2016 

dengan angka 8.304 dan terendah pada tahun 2010 dengan angka 4.119 orang dan 

migrasi berjenis kelamin pria yang keluar tertinggi pada tahun 2016 dengan angka 

7.090 dan terendah pada tahun 2012 dengan angka 3.814 orang. Faktor-faktor 

yang diteliti dalam penelitian migrasi di kota Surakarta adalah Kemiskinan, Upah 

Minimum Regional, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. 

 Menurut teori Ravenstain mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan 

seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut. Dimana ada 

peningkatan pendapatan perkapita akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. 

Para migran memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan di kota akan lebih 

banyak (Todaro, 2013). Hal ini terjadi pada kota Surakarta. Semakin meningkat 

UMR maka semakin banyak migran yang datang. Berdasarkan tabel1.3 untuk 
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setiap tahunnya upah di kota Surakarta meningkat. Dapat dilihat dari lima tahun 

beruntun dari 2010-2016 kenaikan upah dari presentase 5,26 persen menjadi 16,8 

persen.      

      Tabel 1.3 

Upah Minimum Regional Surakarta 

Tahun 2010-2016 

Tahun UMR 

2010 785.000 

2011 826.300 

2012 864.450 

2013 974.000 

2014 1.170.000 

2015 1.222.400 

2016 1.418.000 
 Sumber :Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah 

 

Berdasarkan Tabel 1.3, selama lima tahun dapat diketahui bahwa upah di 

Surakarta di kategorikan memiliki peningkatan yang sangat kecil tetapi biaya 

hidup di Surakarta tergolong kecil atau murah, dilihat dari hal tersebut dapat 

membawa masyarakat dari daerah lain bermigrasi ke Surakarta karena biaya hidup 

yang murah walaupun nominal upah kecil. Berbeda dengan penduduk asli yang 

memilih bermigrasi ke daerah lain untuk mendapatkan upah yang tinggi. 

Selain UMR faktor lain yang menjadi alasan migrasi Surakarta karena 

kemiskinan. Fenomena migrasi akibat dari kemiskinan dijelaskan oleh Hampshire 

bahwa orang yang sangat mingkin akan menjadikan migrasi sebagai pilihan 

alternatif untuk keluar dari status kemiskinan yang lain. Menurut Gibson dan 

McKenzie, menyebutkan bahwa kemiskinan tidak menjadi faktor migrasi 

dikarenakan kurangnya biaya untuk berpindah tempat dari desa ke kota.    

 Penduduk dalam kategori miskin banyak di temukan di daerah pedesaan, 
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migrasi secara perlahan-lahan akan memberikan jalan keluar dari masalah 

kemiskinan. Faktor  tersebut terjadi di Surakarta. Dapat dilihat dari Tabel 1.4 

kemiskinan terjadi paling besar pada tahun 2008 sebesar 83.360 jiwa dan paling 

rendah pada tahun 2015 denganjumlah 55.710 jiwa. 

Tabel 1.4 

Penduduk Miskin Surakarta  

Tahun 2008-2016 (Ribu Jiwa) 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah 83,36 77,97 69,81 64,49 60,75 59,68 55,92 55,71 55,91 
Sumber :Badan Pusat Statistik diolah 

 Dari tahun 2008-2016, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang 

cukup signifikan . Kemiskinan di Surakarta tidak selalu dilihat dari segi ekonomi 

yang berlaku menjadi tolak ukur utama dalam menentukan suatu masyarakat 

tergolong miskin atau tidak. Hal semacam ini dapat dilihat dari banyaknya in-

migran yang melihat dari biaya migrasi kota Surakarta yang tergolong lebih 

murah dibanding kota lain, Keadaan itu mempengaruhi migrasi terjadi di 

Surakarta (Aryani, 2017). 

Perkembangan jumlah penduduk kota Surakarta dalam lima tahun berturut-

turut mengalami peningkatan. Dalam Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah 

penduduk paling sedikit tahun 2012 berjumlah 505.413 sedangankan paling tinggi 

tahun 2016 mencapai 514,171 jiwa. 

Tabel 1.5 

Jumlah Penduduk Surakarta 

Tahun 2011-2016 

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 505,413 507,825 510,077 512,226 514,171 
Sumber :Badan Pusat Statistik diolah 
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 Jumlah penduduk bertambah karena adanya perubahan jumlah, komposisi, 

struktur, dan pertumbuhan dinamika penduduk. Menurut Badan Pusat Statisk 

Provinsi Jawa Tengah, Surakarta menempati posisi kedua setelah kota Magelang 

dengan jumlah penduduk yang rendah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk 

semakin menyempitkan lahan pemukiman (Lumbantoruan, 2009). Faktor 

penurunan ini dapat dijadikan alasan adanya migrasi internal.  

 Jumlah penduduk yang tinggi juga dapat menyebabkan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja mengalami dinamika tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 1.6 

persentase angkatan kerja dilihat dari lima tahun terakhir mencapai nilai tertinggi 

pada tahun 2013 dengan 72,10 persen dan terendah tahun 2014 dengan 68,48 

persen. 

Tabel 1.6 

Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja Surakarta 

Tahun 2012-2016 

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 70,43 72,10 68,48 70,12 66,10 
Sumber :Badan Pusat Statistik diolah  

 Fluktuasi angka dapat dilihat pada Tabel 1.6. TPAK kota Surakarta 

dikategorikan sedang karena peluang kerja yang terbatas. Berkaitan dengan TPAk, 

semakin muda usia seseorang maka semakin tinggi keinginan untuk bermigrasi 

berkebalikan apabila semakin rentan umur maka penduduk memilih bertahan pada 

daerah asal (Borjas dalam Pardede, 2014).  
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 Dari fenomena migrasi di Kota Surakarta yang diuraikan di muka, 

penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang terjadi di kota Surakarta 

khususnya pada hal Migrasi yang terjadi di Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

 Migrasi  merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam hal bab ini kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang banyak 

dipilih migran untuk memperbaiki hidup. Migrasi kota akarta didominan oleh 

penduduk yang datang berbanding terbalik dengan penduduk yang keluar dari 

Surakarta. Hal ini disebabkan karena dilihat dari status kemiskinan yang ada di 

Surakarta yang memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam kota Surakarta status 

kemiskinan dilihat dari kategori masyarakat miskin tidak dapat bersaing dengan 

masyarakat kaya, yang mana dapat dijelaskan bahwa pandangan tentang pergi ke 

kota besar menjadi pedoman atau keyakinan bahwa mereka akan sukses di tanah 

rantau daripada ditanah asal (Aryani, 2017). Inilah yang menjadi alasan mengapa 

kemiskinan di Surakarta meningkat penduduk yang datang ke Surakarta semakin 

banyak. Alasan lain mengenai Upah Minimunm Regional.  Setiap tahunnya UMR 

di kota Surakarta selalu menunjukan peningkatan. Hal ini yang menjadi 

peengaruh yang besar untuk bermigrasi di kota Surakarta. Para migran 

berpendapat bahwa Surakarta adalah kota dengan biaya hidup murah sedangkan 

UMR-nya selalu naik. Faktor lain yang mempengaruhi migrasi adalaha tentang 

jumlah penduduk. Dapat disamakan dengan kondisi kota Jakarta walaupun jumlah 

penduduk meningkat tetapi para migran tetap berdatangan. Hal ini tidak sesuai 

dengan berbagai teori-teori yang ada.  Semakin banyak jumlah penduduk, 



11 
 

 
 

semakin penduduk yang bermigrasi keluar (Pardede,2014). Kota Surakarta tidak 

menunjukan hal tersebut, tetapi yang terjadi kebalikan dari hal tersebut. Faktor 

yang terakhir adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Seperti teori jumlah 

penduduk, teori TPAK yang terkemuka juga tidak berpengaruh dalam migrasi di 

kota Surakarta. Banyak yang menyebutkan bahwa hal ini meninjau soal usia 

produktif yang ada dalam suatu daerah. Kota Surakarta tersendiri menjadi salah 

satu kota yang jumlah usia prokdutifnya tinggi. Tetapi pengaruh migrasi tidak 

dapat dilihat dari tingkatan usia. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas mana tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Menghitung besar dan arah pengaruh kemiskinan terhadap migrasi di kota 

Surakarta. 

2. Menghitung besar dan arah pengaruh UMR berdasarkan KHL terhadap 

terjadinya migrasi di kota Surakarta. 

3. Menghitung besar dan arah pengaruh jumlah penduduk berdasarkan umur dan 

jenis kelamin terhadap terjadinya migrasi di kota Surakarta. 

4. Menghitung besar dan arah pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

terhadap terjadinya migrasidi kota Surakarta. 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 
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Dapat menambah pengetahuan mengenai Migrasi Internal yang dipengaruhi 

dari menganalisa Kemiskinan, UMR, Jumlah penduduk dan TPAK di kota 

Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan  

peneliti untuk dapat di kembangkan dalam penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian di harapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah 

dalam membuat kebijakan perencanaan pembangunan kota Surakarta 

tersendiri. 

E. Metode Penelitan  

E.1 Alat dan Model Penelitian 

 Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitan ini adalah analisis 

regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan model analisis : 

𝑚𝑔𝑟 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑜𝑣𝑡 + 𝛽2𝑈𝑀𝑅𝑡 + 𝛽3𝐽𝑃𝑡 + 𝛽4𝑇𝑃𝐴𝐾𝑡 + 𝑒𝑡 

Keterangan : 

𝑚𝑔𝑟   = migrasi total  

Pov   = poverty / kemiskinan 

UMR   = Upah Minimum Regional 

JP   = Jumlah Penduduk 

TPAK   = Tingkat partisipan angkatan kerja 

𝛽0   = Konstanta 

𝛽1   = Koefisien Regresi Kemiskinan 
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𝛽2   = Koefsien Regresi UMR 

𝛽3   = Koefisien Regresi Jumlah Penduduk 

𝛽4   = Koefisien Regresi TPAK 

e   = error term (faktor kesalahan) 

t   = tahun ke-t 

E.2  Data dan Sumber Data 

 Jenis data Time Series dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Disdukcapil Surakarta 

tahun 2002-2016. 

F. Sistematika Pembahasan 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian yang membahas alat dan jenis data dan 

sistematika pembahasan. 

b. BAB II 

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka dan masalah mengenai faktor-

faktor terjadinya migrasi internal yaitu kemiskinaan, UMR, jumlah penduduk, 

dan TPAK. 

c. BAB III 

Bab ini membahas tentang metode penelitian regresi dengan Ordiary Less 

Square. Data yang digunakan Data Cross Section yang akan digunakan untuk 

menganalisa bab yang dibahas.  

d. BAB IV  
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Bab ini membahas hasil analisa yang telah dibahas bab sebelumnya.  

e. BAB V 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun  

untuk bahan penelitian selanjutnya. 

 

f. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber ataupun buku-buku referensi atau acuan dalam 

proses pembuatan skripsi. 


