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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4  di dunia 

setelah China, India, dan Amerika. Menurut Proyeksi Badan Pusat Statistik 

(BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 266,79 juta 

jiwa. Populasi di negara Indonesia diprediksi akan terus bertambah dan akan 

mencapai puncaknya pada tahun 2062 mencapai 324,76 juta jiwa. Lebih dari 

145 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa, dan menjadikan Pulau Jawa sebagai 

daerah terpadat di negara Indonesia. Dilihat dari segi kependudukan, 

Indonesia masih menghadapi berbagai masalah besar antara lain, 1) besarnya 

jumlah penduduk, 2) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, 3) persebaran 

penduduk tidak merata. 

Mobilitas penduduk merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji, 

karena pemusatan penduduk di Indonesia sebanyak 60% berada di pulau jawa 

dan pastinya setiap manusia memiliki kebutuhan sendiri yang terkadang tidak 

terpenuhi di daerah asal dan mengharuskannya untuk melakukan mobilitas, 

baik itu mobilitas permanen maupun mobilitas non-permanen (sirkuler). 

Sebanyak 56% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di perkotaan dan 

sisanya tinggal di perdesaan. Penduduk laki-laki mencapai 133,1 juta 

jiwa,dan perempuan sebanyak 131,8 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan 

penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah 1,34% pertahun. (BPS, 2017). 

Mobilitas penduduk ke daerah lain terutama ke kota adalah mobilitas 

non permanen atau mobilitas sirkuler. Mobilitas sirkuler merupakan suatu 

bentuk gerak penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya dengan tidak ada 

niatan untuk menetap di daerah tujuan, dengan batasan waktu kurang dari satu 

tahun. Mobilitas dapat terjadi antara desa dengan kota, desa dengan desa, desa 

dengan kota, dan kota dengan kota (Mantra dan Molo, 1986). Tujuan dari 

mobilitas sirkuler lebih banyak tertuju pada wilayah perkotaan yang dianggap 
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banyak menyediakan lapangan pekerjaan, karena perkembangan perkotaan 

pada umumnya akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat pula 

(Priyono Tjiptoherijanto, 2000). 

Mobilitas penduduk secara umum terjadi karena terdapat perbedaan 

nilai faedah antar daerah. Keputusan untuk melakukan mobilitas secara teori 

ini dipengaruhi oleh teori kebutuhan dan stres (need and stress). Apabila 

tingkat stres masih dalam batas toleransi maka tidak ada dorongan untuk 

melakukan mobilitas. Namun, apabila tingkat stres melebihi batas toleransi, 

maka penduduk mulai berfikir untuk pindah ke daerah lain dimana 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Dengan kata lain, seseorang akan pindah dari 

daerah yang memiliki nilai kefaedahan wilayah (place utility) lebih rendah ke 

daerah yang memiliki kefaedahan wilayah tinggi dimana kebutuhannya dapat 

terpenuhi (Mantra, 2000). 

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama yang mendorong 

penduduk di Desa Karangduren untuk melakukan mobilitas sirkuler, dilihat 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Sawit, Desa Karangduren 

merupakan Desa paling maju di Kecamatan Sawit. Hal tersebut bisa dilihat 

dari data PAD tiga tahun terakhir: 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sawit 

Tahun 2016 - 2018 

Desa 
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Tegalrejo 101.101.070 69.865.617 101.353.292 44.398.125 153.800.956 80.300.980 

Gombang 89.226.731 78.615.777 89.179.105 77.050.356 135.794.333 117.640.092 

Manjung 91.598.024 70.443.687 91.630.154 75.059.227 143.392.136 112.833.164 

Kateguha

n 
178.515.138 140.113.509 177.849.871 136.997.464 267.658.745 160.932.715 

Bendosari 147.025.289 95.169.560 146.416.803 97.466.335 227.023.828 119.478.889 

Jatirejo 129.935.875 47.687.622 129.904.643 64.086.163 199.601.611 104.198.766 

Kemasan 100.209.547 63.742.524 100.592.316 75.258.670 155.279.510 123.706.762 

Tlawong 70.412.637 68.531.459 70.400.112 69.714.499 110.389.650 109.557.583 

Jenengan 99.022.490 73.914.330 99.043.440 81.243.698 151.223.488 111.162.533 

Cepoko 

Sawit 
82.547.855 63.980.923 82.227.806 60.230.152 124.326.550 95.931.333 

Guwokaje

n 
89.448.479 76.001.842 89.724.815 75.576.781 143.646.508 110.174.205 

Karangdu

ren 
226.557.959 159.879.680 226.425.646 155.928.724 381.403.406 268.523.165 

Jumlah 
1.405.601.09

4 

1.007.946.53

0 

1.404.748.00

3 

1.013.109.19

4 

2.193.540.7

21 

1.514.440.1

87 

Sumber: Monografi Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa Desa Karangduren 

merupakan Desa yang paling maju dilihat dari Pendapatan Asli Daerah tahun 

2016 dengan PAD yang terealisasi adalah Rp. 159.879.680, tahun 2017 sebesar 

Rp. 1.013.109.194 dan tahun 2018 Rp. 1.514.440.187. Setiap tahun PAD di Desa 

Karangduren mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah di 

Desa Karangduren paling besar didapatkan dari pajak bumi. Kemajuan Desa 

Karangduren ini didukung juga dengan adanya beberapa sektor industri besar 

yang ada di Desa Karangduren yang menunjang ekonomi di Desa 

Karangduren menjadi lebih maju. Daftar nama sektor industri di Desa 

Karangduren yaitu:   

 

Tabel 1.2 Sektor Industri di Desa Karangduren Kecamatan Sawit  

No Nama Sektor Industri 

1. PT. Anugrah Bumi Persada 

2. PT. Bitang Terang Abadi 

3. PT. Indolakto Indofood Nutrition 

4. PT. Madei 

5. PT. PP Kerja 

6. PT. Trilogi Jaya Abadi  

Sumber: Monografi Desa Karangduren Kecamatan Sawit 

 

Dengan adanya beberapa sektor industri yang berada di Desa 

Karangduren maka lowongan pekerjaan di desa ini akan menjadi lebih luas, 

sehingga menekan angka pengangguran di Desa Karangduren. Banyaknya 

sektor industri yang berada di Desa Karangduren dipengaruhi oleh letak Desa 

yang sangat strategis dan berada di pinggiran jalan raya Solo – Jogja. 

Sehingga transportasi untuk mendistribusikan barang industri mentah 

maupun barang yang sudah jadi menjadi lebih mudah. 
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Tabel 1.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Karangduren    

Kecamatan Sawit Tahun 2017 

No.  Mata Pencaharian  Jumlah 

1 Pertanian Tanaman Pangan 504 

2 Perkebunan 68 

3 Perikanan 3 

4 Peternakan 251 

5 Industri pengolahan  79 

6 Perdagangan 428 

7 Jasa 86 

8 Angkutan  50 

9 Lain-lainnya 941 
 

Sumber: Kecamatan Sawit Dalam Angka (2018). 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penduduk di Desa Karangduren 

memiliki berbagai macam mata pencaharian, meskipun masih terpusat pada 

sektor pertanian dan sektor pekerjaan yang lainnya. Banyaknya jumlah mata 

pencaharian pada sektor perdagangan juga dikarenakan alih fungsi lahan 

pertanian, sehingga penduduk lebih memilih bekerja di sektor perdagangan 

yang dinilai lebih menguntungan dibanding bekerja di sektor pertanian. 

 

Tabel 1.4 Profil Desa Karangduren Kecamatan Sawit Tahun 2017 

No.  Keterangan Jumlah 

1 Luas Wilayah (Ha) 98,947 

2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2748 

3 Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2777 

4 Penggunaan Lahan Sawah (Ha)   

  a. Irigasi Teknis 58,000 

  b. Irigasi Setengah Teknis 7,1689 
 

Sumber: Kecamatan Sawit Dalam Angka (2018). 
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Desa Karangduren Kecamatan Sawit terdiri dari 7 dukuh dengan luas 

wilayah 98,9470 Ha dan mempunyai jumlah penduduk 2.748 jiwa, terdiri dari 

1.369 penduduk laki-laki dan 1.379 penduduk perempuan. Desa Karangduren 

mempunyai luas wilayah paling sempit dibandingkan dengan desa lainnya di 

Kecamatan Sawit, sehingga juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi di 

Kecamatan Sawit yaitu 2.777 jiwa/Km2. 

Semakin bertambahnya jumlah penduduk semakin banyak pula orang 

yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi 

lain pekerjaan sebagai petani sudah tidak mampu diharapkan lagi karena 

banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu kesempatan kerja di 

sektor pertanian maupun sektor lainya sangat terbatas, maka penduduk yang 

berada di daerah penelitian mencari pekerjaan di luar wilayah tersebut. Faktor 

lain yang mempengaruhi penduduk untuk meninggalkan daerah asalnya 

adalah motivasi atau cita-cita dari kerabat atau kerabat yang berhasil di daerah 

tujuan. Sehingga memotivasi mereka untuk meninggalkan daerah asal.  

Desa Karangduren yang termasuk dalam Desa paling maju di 

Kecamatan Sawit dari segi ekonomi dan sektor industri, tetapi banyak 

penduduk di daerah ini yang melakukan mobilitas sirkuler ke daerah lain 

untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan para pelaku mobilitas akan 

kembali ke daerah asal atau kampung halamannya pada waktu libur lebaran, 

sehingga pada saat libur lebaran tiba populasi penduduk di Desa Karangduren 

menjadi semakin meningkat, untuk itu mobilitas sirkuler di Desa ini sangat 

menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pola Mobilitas 

Sirkuler Penduduk Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat diketahui 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi para pelaku 

mobilitas sirkuler di Desa Karangduren Kecamatan Sawit ? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari penduduk di Desa Karangduren 

Kecamatan Sawit melakukan mobilitas sirkuler ?  

3. Bagaimana pola mobilitas sirkuler penduduk di Desa Karangduren 

Kecamatan Sawit ? 

4. Bagaimana remiten yang diberikan para pelaku mobilitas sirkuler kepada 

keluarga yang di tinggalkan di daerah asal ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengkaji karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi para pelaku 

mobilitas sirkuler di Desa Karangduren Kecamatan Sawit. 

2. Mengkaji faktor-faktor mobilitas sirkuler penduduk di Desa 

Karangduren Kecamatan Sawit.   

3. Mengkaji pola mobilitas sirkuler penduduk di Desa Karangduren 

Kecamatan Sawit. 

4. Mengkaji remiten yang diberikan oleh para pelaku mobilitas sirkuler 

kepada keluarga yang di tinggalkan di daerah asal. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat  menempuh program sarjana S-1 Geografi di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Memberikan pengetahuan atau ilmu baru terkait pola mobilitas sirkuler 

penduduk serta informasi yang rill tentang kondisi mobilitas sirkuler 

penduduk yang ada di Desa Karangduren Kecamatan Sawit. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tentang 

mobilitas dalam rangka untuk pembangunan masyarakat desa.  
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1.5 Telaah Pustaka  dan Penelitian Sebelumya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Geografi Penduduk 

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, 

menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, dan 

penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan 

dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan 

waktu. Di sini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari 

alam (bumi) beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga 

mempelajari manusia beserta semua kebudayaan yang dihasilkannya 

(Bintarto, 1987). Tidak hanya berkenaan dengan fisik alamiah bumi 

saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan prosesnya baik itu 

gejala dan proses alamnya maupun gejala dan proses kehidupannya. 

Maka bidang kajian geografi tidak hanya mengenai fisik alamiah 

saja melainkan juga termasuk manusia dan lingkunganya atau 

hubungan timbal baik manusia dengan lingkungan (Sumaatmadja, 

1988). 

Geografi penduduk mempelajari kependudukan suatu daerah 

fenomena penduduk yang dipelajari yaitu demografi dan non 

demografi mempunyai rentang dari individu hingga kelompok yang 

lebih besar seperti, masyarakat atau penduduk suatu negara atau 

suatu daerah-daerah dalam rangka interaksi atau interdependensi 

terhadap lingkungannya (Bintarto, 1987).  Persebaran penduduk di 

Indonesia pada umumnya tidak merata seperti di perkotaan 

penduduknya lebih padat daripada di perdesaan. Faktor persebaran 

penduduk yang tidak merata sangat beragam seperti ketersediaan 

sarana dan prasarana serta faktor ekonomi. Faktor tersebut yang 

menyebabkan penduduk memilih melakukan mobilitas ke kota, 

dimana diperkotaan sarana dan prasaran sudah lengkap serta peluang 

kerja yang masih luas. 
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b. Ruang Lingkup Mobilitas Penduduk 

Perilaku mobilitas penduduk sangat berbeda dengan perilaku 

kelahiran maupun kematian. Mobilitas penduduk tidak ada sifat 

keajegan seperti angka kelahiran dan angka kematian. Mobilitas 

penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk horizontal dan 

mobilitas penduduk vertikal. Mobilitas penduduk vertikal sering 

disebut perubahan status pekerjaan, contohnya seperti seseorang 

yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian sekarang bekerja di 

ssektor non pertanian. Sedangkan mobilitas penduduk horizontal 

sering disebut dengan istilah mobilitas penduduk geografis, adalah 

gerak (movement) yang melewati batas wilayah menuju wlayah yang 

lain pada periode waktu tertentu. Penggunaan konsep batas wilayah 

dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini 

mengikuti paradigma geografi yang mendasarkan konsepnya atas 

wilayah dan waktu (space and time concept).  (Mantra, 2000). 

Tabel 1.5 Batas Ruang dan Waktu Penelitian Mobilitas Penduduk 

oleh Ida Bagoes Mantra dengan Batas Dusun di DIY Tahun 2003 

No Bentuk Mobilitas 
Batas 

Wilayah 
Batas Waktu 

1 
Ulang-alik 

(commuting) 

Dukuh 

(Dusun) 

Enam jam atau lebih dan 

kembali pada hari yang 

sama 

2 
Menginap/mondok 

di daerah tujuan 

Dukuh 

(Dusun) 

Lebih dari satu hari tetapi 

kurang dari enam bulan 

3 
Permanen/menetap 

di daerah tujuan 

Dukuh 

(Dusun) 

Enam bulan atau lebih 

menetap di daerah tujuan 

 

Sumber: Mantra (2003) 

Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua macam yaitu 

mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk non-
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permanen (sirkuler). Mobilitas permanen adalah perpindahan 

penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dan menetap di tempat 

tujuan atau migrasi. Sedangkan mobilitas non-permanen (sirkuler) 

adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain  

yang tidak diniatkan untuk menetap selamanya di tempat tujuan.  

Mobilitas non-permanen memiliki batasan waktu tinggal di 

daerah tujuan dan akan kembali ke daerah asal atau bisa disebut 

dengan perpindahan penduduk sementara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Bentuk Mobilitas Penduduk, Mantra (2003) 

 

c. Teori Mobilitas Penduduk 

1) Teori Everett S Lee (1976) 

Everett S Lee (1976) dalam bukunya yang berjudul Theory 

Of  Migration mengatakan bahwa di daerah asal dan daerah tujuan 

ada faktor positif (+), faktor negatif (-) serta faktor yang netral. 

Faktor positif yang menguntungkan kalau bertempat tinggal di 

daerah ini seperti pendidikan, iklim, dan pekerjaan atau faktor 

yang menarik seseorang untuk tidak meninggalkan daerah 

tersebut. Faktor negatif adalah kekurangan di daerah yang 

Mobilitas 

Penduduk 

(MP) 

MP Vertikal 

(Perubahan Status) 

MP Horisontal 

(MP Geografis) 

MP Permanen 

(Migrasi) 

MP Non 

Permanen 

(Sirkuler) 

Ulang-alik 

Menginap 
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bersangkutan sehingga menyebabkan seseorang meninggalkan 

daerah tersebut. Selanjutnya, Lee menambahkan bahwa besar 

kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi oleh rintangan antara, 

misalnya berupa ongkos pindah yang tinggi, topografi antara 

daerah asal dengan daerah tujuan berbukit-bukit, dan terbatasnya 

sarana transportasi atau pajak masuk ke daerah tujuan tinggi. 

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor individu karena 

migran tersebutlah yang menilai positif dan negatifnya suatu 

daerah ini atau tidak.  

 
Gambar 1.2 Teori migrasi menurut Everett S Lee 

Sumber: Lee (dalam Mantra, 2000) 

 

Keterangan:  

( + ) : Faktor di mana kebutuhan dapat terpenuhi  

( - )  : Faktor di mana kebutuhan tidak terpenuhi  

( 0 )  : Faktor netral 

Everett S Lee berpendapat bahwa proses migrasi 

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: 

a) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal  

Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal antara lain 

adalah faktor ekonomi yang merupakan faktor terbesar 

pendorong untuk melakukan mobilitas penduduk untuk 

bermigrasi meninggalkan tempat tinggal mereka. Seseorang 

yang bermigrasi pada umumnya bertujuan untuk menaikan 

taraf ekonomi agar lebih baik. Faktor pendidikan juga 
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merupakan faktor pendorong datangnya para migran untuk 

melakukan mobilitas penduduk, menurut Lee bahwa “volume 

migrasi dalam suatu wilayah tertentu berkembang sesuai 

dengan tingkat perkembangan dari suatu wilayah tertentu 

merupakan daya tarik bagi penduduk dari berbagai jenis 

pendidikan”. Faktor yang terdapat di daerah asal yang terakhir 

adalah faktor transportasi, apabila adanya transformasi 

penghubung antar wilayah maka masyarakat bisa lebih mudah 

untuk akses keluar daerah untuk meningkatkan ekonomi 

ataupun untuk bersekolah. 

b) Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan  

Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan antara lain: 

1. Tersedinya lapangan pekerjaan atau peluang kerja yang 

masih luas 

2. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tingi 

3. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan 

4. Keadaan lingkungan yang menyenangkan 

5. Kemajuan di tempat tujuan 

c) Rintangan antara di daerah asal dengan daerah tujuan 

Selalu terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan-

keadaan tertentu tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan 

lain dapat diatasi. Rintangan-rintangan itu antara lain adalah 

jarak, saran transportasi, ongkos pindah, dan sebagainya. 

Rintangan-rintangan tersebut mempunyai pengaruh yang 

berbeda-beda pada orang-orang yang mau pindah. Ada orang 

yang memandang rintangan-rintangan tersebut sebagai hal 

yang sepele, ada juga yang memandang sebagai hal yang berat 

sehingga menghalangi orang untuk pindah. 

d) Faktor- faktor individu  

Faktor individu atau pribadi mempunyai peranan 

penting karena faktor-faktor nyata yang terdapat di daerah asal 
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maupun daerah tujuan belum merupakan faktor yang utama, 

pada akhirnya keputusan untuk melakukan migrasi kembali 

pada tanggapan seseorang tentang faktor tersebut. 

 

2) Teori Todaro (1998) 

      Teori ini menganggap bahwa angkatan kerja, baik 

aktual maupun potensial, memperbadingkan pendapatan yang 

mereka “harapkan” di perkotaan pada suatu waktu tertentu 

dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di pedesaan. 

Akhirnya mereka melakukan migrasi jika pendapatan yang 

‘diharapkan” di kota lebih besar daripada pendapatan rata-rata di 

pedesaan.  

Secara singkat bisa disebutkan disini bahwa model migrasi 

dari todaro mempunyai 4 karakteristik utama yaitu: 

1. Migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-

pertimbangan ekonomis yang rasional. Misalnya 

pertimbangan manfaat (benefits) dan biaya (costs). 

2. Keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan 

upah atau pendapatan antara perdesaan dan perkotaan. 

3. Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan 

berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di 

perkotaan. 

4. Tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan 

kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi. Oleh 

karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan 

merupakan hal yang tidak terelakkan. 

3) Teori E.G Ravenstein (1985) 

 

  Ravenstein mengemukakan tujuh butir hukum migrasi 

adalah sebagai berikut:  
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1. Migrasi dan jarak 

        Banyak migran menempuh jarak yang dekat, dan migran 

jarak jauh lebih tertuju ke pusat-pusat perdagangan dan 

industri yang penting. 

2. Migrasi bertahap 

     Adanya arus migrasi yang terarah, dan adanya migrasi 

dari desa-kota kecil-kota besar. 

3. Arus dan arus balik 

Artinya setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik 

penggantiannya.  

4. Perbedaan antara penduduk perdesaan dan penduduk 

perkotaan dalam minat bermigrasi 

Penduduk perkotaan kurang berminat melakukan 

migrasi dibanding dengan penduduk perdesaan, hal ini 

disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan penduduknya 

sebagian besar dapat dipenuhi di perkotaan. 

5. Kebanyakan perempuan lebih suka melakukan migrasi ke 

daerah-daerah terdekat 

6. Teknologi dan migrasi 

Peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri, 

dan perdagangan menyebabkan frekuensi migrasi meningkat 

7. Motif ekonomi merupakan dorongan utama 

Motif ekonomi menjadi dorongan utama pelaku migrasi 

untuk memperbaiki kehidupan agar lebih baik. 

 

d. Penduduk 

Penduduk merupakan orang dalam mantranya sebagai pribadi, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan 

kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas 

wilayah tertentu (Mantra, 2003). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Alfian Auliyana (2018), melakukan penelitian “Analisis Pola 

Mobilitas Sirkuler Kecamatan Penduduk Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali”, yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

demografi pelaku mobilitas sirkuler di Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali, pola mobilitas sirkuler penduduk asal Kecamatan Nogosari, 

dan remiten yang diberikan oleh para pelaku mobilitas sirkuler kepada 

keluarga yang di tinggalkan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode survei. Hasil dari penelitian ini menunujukkan bahwa 

umur pelaku mobilitas sirkuler sangat produktif yaitu 21-54 tahun dan 

tingkat pendidikan paling banyak adalah tamat SLTA. Daerah tujuan 

para pelaku mobilitas sirkuler umumnya wilayah Jabodetabek, 

pekerjaan para pelaku mobilitas di daerah tujuan pada sektor industri, 

transportasi yang digunakan untuk melakukan mobilitas adalah bus. 

Adapun remiten yang diberikan keluarga rata-rata diatas Rp. 1.000.000 

perbulan. Faktor pendorong penduduk Kecamatan Nogosari melakukan 

mobilitas sirkuler adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah 

asal, faktor penarik karena memiliki berbagai variasi jenis pekerjaan 

dan lengkapnya sarana prasarana di daerah tujuan. 

Ardika Yudha Permana (2017), melakukan penelitian 

“Mobilitas Non Permanen Penduduk Desa Kedaton II Kecamatan 

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, yang 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penduduk Desa Kedaton II melakukan mobilitas non-permanen ke 

daerah tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar faktor yang 

mendorong penduduk melakukan mobilitas non-permanen adalah  

faktor ekonomi, seperti ingin menaikkan taraf kehidupan menjadi lebih 

baik dan pekerjaan di daerah asal tidak terlalu banyak serta lokasi tujuan 

mobilitas non-permanan biasanya dekat dengan daerah asal. 
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Nunik Sulistiyani (2012), melakukan penelitian “Pola Mobilitas 

Sirkuler Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri”, yang 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor pendorong pelaku 

mobilitas sirkuler di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri 

serta berapa kali frekuensi kepulangan pelaku mobilitas dalam jangka 

waktu satu tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan responden pelaku mobilitas sirkuler sendiri yaitu 

kepala keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik 

pelaku mobilitas adalah yang berpendidikan atau tamat SLTP, berumur 

produktif serta dominan berjenis kelamin laki-laki . Adapun faktor yang 

mendorong atau mempengaruhi seseorang melakukan mobilitas 

sirkuler di Kelurahan Beji dan Kelurahan Kedungrejo adalah rendahnya 

pendapatan di daerah asal Kelurahan Beji sedangkan faktor penarik di 

Kelurahan Beji dan Kelurahan Kedungrejo adalah penghasilan di 

daerah tujuan tinggi yaitu sebesar 80,76%. Frekuensi kepulangan 

pelaku mobilitas sirkuler adalah sebanyak 2 sampai 3 kali dalam jangka 

waktu satu tahun. Pola mobilitas di Kelurahan Beji dan Kedungrejo 

adalah menyebar ke kota-kota besar di luar Propinsi Jawa Tengah, dan 

sebagian terpusat di DKI Jakarta untuk Kelurahan Beji sebesar 69,69%, 

Kelurahan Kedungrejo sebesar 78,92%. 

Rahmad Swendi (2007), melakukan penelitian “Analisis 

Mobilitas Sirkuler Penduduk Asal Kecamatan Selogiri Kabupaten 

Wonogiri  ke DKI Jakarta”, yang bertujuan untuk mengetahui frekuensi 

kepulangan pelaku mobilitas sirkuler, dan  mengetahui faktor-faktor 

yang mendorong penduduk melakukan mobilitas sirkuler ke DKI 

Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan responden pelaku mobilitas sirkuler sendiri maupun 

anggota keluarganya yang ada di daerah asal. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaku mobilitas sirkuler yang bekerja pada sektor 

formal (bekerja di instansi atau perusahaan tertentu yang ada ikatan 

kerja dan mempunyai aturan-aturan) dan non formal (bekerja tanpa ada 
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ikatan kerja dengan satu instansi atau perusahaan tertentu) memiliki 

frekuensi kepulangan yang berbeda -beda pada setatus pekerjaan 

formal, frekuensi tertinggi terdapat pada frekuensi kepulangan 2 kali 

dalam satu tahun, yaitu sebesar 46,9% sedangkan pelaku mobilitas 

sirkuler dengan status pekerjaan non formal, frekuensi kepulangan 

tertinggi terdapat pada kepulangan 3 kali dalam satu tahun, yaitu 

sebesar 55%. Faktor yang mendorong penduduk Kecamatan Selogiri 

melakukan mobilitas sirkuler adalah kesempatan kerja di luar sektor 

non pertanian yang terbatas (58,7%). Daerah tujuan pertama pelaku 

mobilitas sirkuler adalah Jakarta Selatan (33,0%), kedua Jakarta Barat 

(25,7%), ketiga Jakarta Timur (24,8%), dan yang terakhir adalah 

Jakarta Utara(16,5%). 

Vera Rizky Fajriyani (2020), melakukan penelitian “Analisis 

Pola Mobilitas Sirkuler Desa Karangduren Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali”, yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

demografi pelaku mobilitas sirkuler di Desa Karangduren, mengkaji 

faktor penarik dan pendorong penduduk melakukan mobilitas sirkuler, 

mengkaji pola mobilitas sirkuler di Desa Karangduren, dan remiten 

yang diberikan oleh para pelaku mobilitas sirkuler kepada keluarga 

yang di tinggalkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei. Hasil dari penelitian ini menunujukkan bahwa umur 

pelaku mobilitas sirkuler masih sangat produktif dan memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi yaitu tamat SLTA (43%) dan tamat 

PT/Akademi (36%). Jenis pekerjaan para pelaku mobilitas di daerah 

tujuan paling dominan di sektor industri (31%) dan karyawan swasta 

(21%). Semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah 

asal serta upah yang sedikit menjadi faktor utama yang mendorong 

responden untuk melakukan mobilitas sirkuler ke daerah lain. 

Lapangan pekerjaan yang luas dan beragam serta upah yang tinggi 

menjadi faktor penarik utama responden untuk melakukan mobilitas 

sirkuler ke daerah tujuan. Daerah tujuan mobilitas sirkuler penduduk di 
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Desa Karangduren sebagian besar menyebar di kota-kota besar di Pulau 

Jawa. Paling dominan adalah di daerah DKI Jakarta (27%), transportasi 

yang digunakan untuk melakukan mobilitas adalah moda transportasi 

darat dan udara. Beberapa responden mempunyai niat untuk menetap di 

daerah tujuan dengan alasan upah di daerah asal yang tinggi. Rata-rata 

remiten yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan di daerah 

asal yang paling dominan (74%) adalah Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000 

dan frekuensi pengirimnnya paling dominan (77%) yaitu 12 kali dalam 

satu tahun atau setiap bulan dengan cara mengirimkan uang yang paling 

dominan melalui ATM (79%). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 1) 

mengkaji karakteristik, demografi, sosial, dan ekonomi para pelaku 

mobilitas sirkuler, 2) mengkaji pola mobilitas sirkuler, 3) mengkaji 

remiten yang diberikan oleh pelaku mobilitas sirkuler kepada keluarga 

yang ditinggalkan di daerah asal. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah a)  lokasi penelitian, b) faktor pendorong 

dan penarik penduduk melakukan mobilitas sirkuler, c) penambahan 

data primer berupa niatan menetap di daerah tujuan, lama tinggal di 

daerah tujuan,  lama tinggal di daerah asal, frekuensi pengiriman 

remiten, dan cara pengiriman remiten
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Tabel 1.6 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Peneliti Tujuan Metode Hasil 

Alfian 

Auliyana 

(2018) 

Analisis Pola Mobilitas 

Sirkuler Penduduk Kecamatan 

Nogosari Kabupaten Boyolali 

1. Mengkaji karakteristik demografi, sosial, dan 

ekonomi  para pelaku mobilitas sirkuler di 

Kecamatan Nogosari 

2. Mengkaji faktor pendorong mobilitas sirkuler 

penduduk di Kecamatan Nogosari 

3. Mengkaji pola mobilitas sirkuler penduduk asal 

Kecamatan Nogosari 

4. Mengkaji remiten yang diberikan olehpara pelaku 

mobilitas sirkuler kepada keluarga yang di 

tinggalkan 

Survei 1. Penduduk Kecamatan Nogosari yang 

melakukan mobilitas sirkuler mayoritas 

masih berumur produktif yaitu 21-54 th 

dan tingkat pendidikan paling banyak 

adalah tamat SLTA. Daerah tujuan para 

pelaku mobilitas sirkuler umumnya 

wilayah Jabodetabek, pekerjaan para 

pelaku mobilitas di daerah tujuan pada 

sektor industri, serta transportasi yang 

digunakan untuk melakukan mobilitas 

adalah bus 

2. Faktor pendorong penduduk Kecamatan 

Nogosari melakukan mobilitas sirkuler 

adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan di 

daerah asal, faktor penarik karena 

memiliki berbagai variasi jenis pekerjaan 

dan lengkapnya sarana prasarana di daerah 

tujuan 

3. Remiten yang diberikan pelaku mobilitas 

sirkuler kepada keluarga rata-rata diatas 

Rp. 1.000.000 perbulan 

Ardika 

Yudha 

Permana 

(2017) 

Mobilitas Non Permanen 

Penduduk Desa Kedaton II 

Kecamatan Batanghari Nuban 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penduduk Desa Kedaton II melakukan mobilitas 

non-permanen ke daerah tujuan 

Deskrip

tif 

1. Sebagian besar faktor yang mendorong 

penduduk melakukan mobilitas non-

permanen adalah  faktor ekonomi, seperti 

ingin menaikkan taraf kehidupan menjadi 
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Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016 

lebih baik dan pekerjaan di daerah asal 

tidak terlalu banyak serta lokasi tujuan 

mobilitas non-permanan biasanya dekat 

dengan daerah asal. 

2. Faktor Penarik terjadinya mobilitas non-

permanen yakni kesempatan kerja yang 

luas dan beragam serta upah yang tinggi. 

Nunik 

Sulistiyani 

(2012) 

Pola Mobilitas Sirkuler 

Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Wonogiri 

1. Menganalisis karakteristik masyarakat yang 

melakukan mobilitas penduduk sirkuler yang 

meliputi karakteristik demografis  

2. Mengetahui frekuensi kepulangan pelaku 

mobilitas dalam jangka waktu satu tahun  

3. Menganalisis faktor pendorong mobilitas sirkuler 

penduduk di Kecamatan Noguntoronadi 

 

 

Survei 1. Karakteristik pelaku mobilitas sirkuler di 

Kecamatan Nguntoronadi adalah 

mayoritas berpendidikan atau tamat SLTP, 

berumur produktif serta dominan berjenis 

kelamin laki-laki. Sebagian besar 

pekerjaan para pelaku mobilitas kedua 

daerah penelitian sebagai bekerja sebagai 

buruh 

2. Faktor yang mendorong atau 

mempengaruhi penduduk melakukan 

mobilitas sirkuler di Kelurahan Beji dan 

Kelurahan Kedungrejo adalah rendahnya 

pendapatan di daerah asal Kelurahan Beji 

sedangkan faktor penarik di Kelurahan 

Beji dan Kelurahan Kedungrejo adalah 

penghasilan di daerah tujuan tinggi yaitu 

sebesar 80,76% 

3. Frekuensi kepulangan pelaku mobilitas 

sirkuler adalah sebanyak 2 sampai 3 kali 

dalam jangka waktu satu tahun.  
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4. Pola mobilitas di Kelurahan Beji dan 

Kedungrejo adalah menyebar ke kota-kota 

besar di luar Propinsi Jawa Tengah, dan 

sebagian terpusat di DKI Jakarta untuk 

Kelurahan Beji sebesar 69,69%, Kelurahan 

Kedungrejo sebesar 78,92%. 

 

Rahmad 

Swendi 

(2007) 

Analisis Mobilitas Sirkuler 

Penduduk Asal Kecamatan 

Selogiri Kabupaten Wonogiri  

ke DKI Jakarta 

1. Mengetahui frekuensi kepulangan pelaku 

mobilitas sirkuler penduduk asal Kecamatan 

Selogiri dari DKI Jakarta 

2. Mengetahui pada saat apa pelaku mobilitas sirkuler 

pulang ke daerah asal; Mengetahui faktor-faktor 

yang mendorong melakukan mobilitas sirkuler 

penduduk asal Kecamatan Selogiri ke DKI Jakarta 

3. Mengetahui variasi, daerah tujuan pelaku mobilitas 

sirkuler penduduk asal Kecamatan Selogiri ke DKI 

Jakarta 

Survei 1. Pelaku mobilitas sirkuler yang bekerja 

pada sektor formal dan non formal 

memiliki frekuensi kepulangan yang 

berbeda -beda pada setatus pekerjaan 

formal, frekuensi tertinggi terdapat pada 

frekuensi kepulangan 2 kali dalam satu 

tahun, yaitu sebesar 46,9% sedangkan pada 

setatus pekerjaan non formal, frekuensi 

kepulangan tertinggi terdapat pada 

kepulangan 3 kali dalam satu tahun, yaitu 

sebesar 55% 

2. Faktor yang mendorong melakukan 

mobilitas sirkuler adalah kesempatan kerja 

di luar sektor non pertanian yang terbatas 

(58,7%); Daerah tujuan pertama pelaku 

mobilitas sirkuler adalah Jakarta Selatan 

(33,0%), kedua Jakarta Barat (25,7%), 

ketiga Jakarta Timur (24,8%), dan keempat 

adalah Jakarta Utara(16,5%) 
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Vera 

Rizky 

Fajriyani 

(2019) 

Analisis Pola Mobilitas 

Sirkuler Penduduk Desa 

Karangduren Kecamatan 

Sawit Kabupaten Boyolali 

1. Mengkaji karakteristik  demografi, sosial, dan 

ekonomi para pelaku mobilitas sirkuler di Desa 

Karangduren Kecamatan Sawit 

2. Mengkaji pola mobilitas sirkuler penduduk di 

Desa Karangduren Kecamatan Sawit 

3. Mengkaji remiten yang diberikan oleh para 

pelaku mobilitas sirkuler kepada keluarga yang di 

tinggalkan di daerah asal 

4. Mengkaji faktor-faktor mobilitas sirkuler 

penduduk di Desa Karangduren Kecamatan 

Sawit   

 

Survei  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Secara garis besar mobilitas sirkuler (non permanen) adalah gerakan 

penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu dan 

tidak bermaksud menetap di daerah tujuan, secara operasional terdapat 

perbedaan waktu dan batas wilayah yang dilewati. 

Alasan masyarakat melakukan mobilitas sirkuler (non permanen) ada 

dua faktor yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. Motif ekonomi  

adalah karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan dll. Sedangkan motif 

non ekonomi adalah ingin mewujudkan cita-cita, termotifasi kerabat atau 

tetangga terdekat sehingga mempengaruhi atau mendorong mereka untuk 

meninggalkan daerahnya. 

Masalah yang dihadapi masyarakat Pulau Jawa ini adalah semakin 

sempitnya lahan dan semakin bertambah jumlah penduduk sehingga 

mengakibatkan jumlah lahan untuk pertanian semakin berkurang. Pengelolan 

yang tidak maksimal juga mempengaruhi penurunan kemampuan lahan. 

Adanya mobilitas sirkuler akan terjadi arus balik atau remiten. Remiten 

tersebut dapat berupa sumbangan pendapatan terhadap keluarga yang berada 

di daerah asal, dengan adanya sumbangan pendapatan maka akan 

memperbaiki keadaan sosial ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, maka kerangka penelitian yang dapat dibuat oleh peneliti 

adalah sebagai berikut:  
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Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 
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