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ANALISIS MIGRASI PENDUDUK KE PULAU JAWA DAN FAKTOR- 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum 

Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, 

dan pengeluaran pemerintah terhadap migrasi masuk ke provinsi di Pulau Jawa. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan  

data panel tahun 1995 – 2015 di enam provinsi di Pulau Jawa dengan pendekatan 

Fixed Effect Model (FEM). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa UMP dan investasi berpengaruh positif terhadap migrasi masuk ke Pulau 

Jawa, sedangkan PDRB berpengaruh negatif. Sementara itu, pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap migrasi masuk. Untuk mengatasi tingginya 

laju perpindahan penduduk atau migrasi, pemerintah hendaknya perlu mengambil 

kebijakan seperti mengalokasikan dan meningkatkan investasi di luar kota besar 

yang padat penduduk dan industri guna menunjuang pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kapasitas produksi yang akan meningkatkan upah penduduk, dengan 

begitu akan mengurangi perpindahan penduduk atau migrasi di kota-kota besar. 

Kata Kunci: Migrasi, UMP, PDRB, investasi, pengeluaran pemerintah, Pulau 

Jawa, data panel, FEM 

Abstract 

This study aimed to analyze the effect of Regional Minimum Wages (UMP), Gross 

Regional Domestic Product (GRDP), investment, and government spending on in-

migration to provinces in Java Island. This study implemented a panel data 

regression model from 1995 – 2015 in six provinces in Java Island using Fixed 

Effect Model (FEM). The data was obtained from Statistic Indonesia and 

Indonesian Investment Coordinating Board.  The results showed that the Regional 

Minimum Wage (UMP) and investment had a positive impact on in-migration, 

while GDRP was proven to have a negative impact. On the other hand, government 

expenditure sis not have any effect on in-migration.To cope with the high rate of 

population movement or migration, the government should take policies such as 

allocating and increasing investment outside of large, densely populated cities and 

industries in order to support economic growth and increase production capacity 

which will increase population wages, thereby reducing population movement or 

migration in big cities 

Keywords: migration, UMP, GRDP, investment, government spending, panel 

data, FEM 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia 

dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah pedesaan dengan perkotaan. 

Masalah ketimpangan tersebut berdampak pada masalah kependudukan, yang 

umumnya mengenai pertambahan penduduk di negara-negara berkembang yang 

jumlahnya sangat besar. Salah satu fenomena yang sering disoroti terkait masalah 

penduduk adalah perpindahan penduduk dari daerah desa ke kota yang bertambah 

pesat dan menimbulkan masalah urbanisasi yang berlebihan (Todaro, 1998). 

Pulau Jawa yang dikenal dengan pertumbuhan ekonominya merupakan 

salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. 

Menurut Sensus Penduduk (SP) tahun 2015, dengan luas wilayah sebesar 

128.297 km² dan dengan kepadatan penduduk seluruh daerah Pulau Jawa sebesar 

20.902 jiwa/km2, angka tersebut menandakan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau 

dengan penduduk terpadat di Indonesia. Adanya ketimpangan persebaran penduduk 

di Indonesia menjadi latar belakang pemerintah dalam menyusun kebijakan 

mobilitas penduduk atau biasa disebut dengan migrasi. 

Migrasi sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan 

penduduk di suatu wilayah yang memiliki gejala khusus yang sifatnya tidak teratur 

(irregular), di mana hal ini sangatlah berbeda dengan pengaruh pertumbuhan 

penduduk alamiah yang sifatnya lebih teratur (regular). Migrasi seringkali 

berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dengan 

cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, migrasi akan berpengaruh 

terhadap distribusi. susunan maupun aktivitas penduduk (Mantra, 1992). 

Aktivitas migrasi sudah ada sejak lama, dan banyak faktor yang 

menyebabkan migrasi terjadi, di antaranya adalah faktor kesenjangan ekonomi yang 

sangat timpang antara desa dan kota. Di negara berkembang, kota merupakan pusat 

yang harus diprioritaskan yang kemudian menyebabkan desa menjadi daerah yang 

kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Adanya kebijakan ekonomi makro 

yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi 

tumbuhnya usaha berskala besar yang padat modal dan berkembang menjadi 
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kantong-kantong ekonomi yang lebih berdampak di kota. (Anggraini dan Fafurida, 

2016). 

2. METODE 

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk data urut waktu (time series) tahun 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 dan 

cross section yang meliputi enam provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini 

menggunakan data Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik 

Regional Bruo (PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah. Adapun data-data 

pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal. 

2.2 Metode Analisis Data 

Untuk mengestimasi pengaruh Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah 

terhadap jumlah migrasi yang masuk ke provinsi di Pulau Jawa adalah analisis 

regresi data panel dengan model ekonometrika sebagai berikut: 

MIGRASIit = α + β1UMPit + β2PDRBit + β3INVit + β4GOVit + µit                      (1) 

Di mana : 

MIGRASI 

UMP 

PDRB 

INV 

GOV 

α 

β1, β2,... 

µ 

i 

t 

= Jumlah migrasi masuk (jiwa) 

= Upah Minimum Provinsi (ribu rupiah) 

= PDRB (miliar rupiah) 

= Nilai investasi (miliar rupiah) 

= Pengeluaran pemerintah (miliar rupiah) 

= Konstanta 

= Koefisien masing-masing variabel independen 

= Error term/residuals 

= Enam Provinsi di Pulau Jawa  

= 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 

Estimasi model ekonometrika data panel di atas meliputi langkah-langkah (1) 

mengestimasi model data panel dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS), 

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM); (2) uji pemilihan 
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data panel dengan menggunakan Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier, dan Uji 

Hausman; (3) uji kebaikan model pada model data panel terpilih dan interpretasi R-

Square; (4) uji validitas pengaruh. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Pooled 

Least Squares (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) 

pengaruh Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah migrasi 

yang masuk ke provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C 453995.8 435118.8 436305.4 

UMP -195.4354 189.8242 157.2760 

PDRB -0.498931 -0.904978 -0.835218 

INV 19.29491 27.21586 25.66830 

GOV 40.35560 23.26512 22.84936 

R2 0.113960 0.917028 0.297312 

Adj.R2 -0.027807 0.879691 0.184882 

F-statistik 0.803854 24.56067 2.645291 

Prob F-Statistik 0.534307 0.000000 0.057239 
Sumber: Data olah 

3.1 Pemilihan Mode Estimasi Terbaik 

Untuk menentukan model terbaik dari hasil estimasi Pooled Least Squares  

(PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) digunakan Uji 

Chow dan Uji Hausman.  

3.1.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara Pooled 

Least Squares (PLS) dengan Fixed Effect Model (FEM). H0 Uji Chow adalah model 

mengikuti pendekatan Pooled Least Squares (PLS), sementara Ha  adalah model 

mengikuti pendekatan Fixed EffectModel (FEM). H0 tidak ditolak apabila 
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probabilitas F-statistik Uji Chow > α dan H0 ditolak apabila probabilitas F-statistik 

Uji Chow ≤ α. Hasil Uji Chow ditampilkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 38.715302 (5, 20) 0.0000 
Sumber: Data olah 

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa probabilitas F-statistik Uji Chow bernilai 

sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga H0 ditolak, yang berarti model mengikuti 

pendekatan Fixed Effects Model (FEM).  

3.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara 

Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). H0 Uji Hausman 

adalah model mengikuti pendekatan Random Effect Model (REM), sementara Ha 

adalah model mengikuti pendekatan Fixed Effect Model (FEM). H0 tidak ditolak 

apabila probabilitas χ2-statistik uji Hausman > α dan H0 ditolak apabila probabilitas 

χ2-statistik Uji Hausman ≤ α. Hasil Uji Hausman diperlihatkan pada Tabel 4.3.  

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Square Statistic d.f Prob. 

Cross-section random 10.561625 4 0.0320 
Sumber: Data olah 

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa probabilitas χ2-statistik Uji Hausman 

bernilai sebesar 0,0320 (< 0,05), sehingga H0 ditolak, yang berarti model mengikuti 

pendekatan Fixed Effect Model (FEM). 

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, di atas dapat disimpulkan 

bahwa model estimator terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi 

FEM secara lengkap ditampilkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

MIGRASIit = 435118 + 189,824UMPit – 0,904PDRBit + 27,215INVit + 23,265GOVit  

                      (0,000)          (0,020)**            (0,015)**         (0,005)*        (0,242) 

R2 = 0,917; DW-stat. = 2,348; F-stat. = 24,559; Prob.F-stat. = 0,000 
{Sumber: Lampiran 2}; Keterangan: *Signifikan Pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; angka 

di dalam kurung adalah nilai probabilitas t-statistik 

3.2 Uji Signifikansi Parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. H0 uji signifikansi parsial dalam penelitian ini adalah 

β1,2,3,4 = 0; atau Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah secara individu 

tidak berpengaruh terhadap migrasi. Sementara itu, Ha menyatakan bahwa β1,2,3,4 > 

0 atau Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah masing-masing berpengaruh 

positif terhadap migrasi; H0 tidak ditolak apabila probabilitas t-statistik > α dan H0 

ditolak apabila probabilitas t-statistik ≤ α.  

Hasil uji signifikansi parsial untuk semua variabel independen terangkum 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parsial  

Variabel   Probabilitas t–Statistik   Kriteria   Kesimpulan   

UMP 0.0203 < 0,05  Signifikan pada α = 0,05 

PDRB 0.0158 < 0,05   Signifikan pada α = 0,05   

INV 0.0050 < 0,01   Signifikan pada α = 0,01   

GOV 0.2423 > 0,10   Tidak signifikan   

Sumber: Data olah  

Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa probabilitas t-statistik untuk UMP 

sebesar 0,020 (< 0,05), PDRB 0,015 (< 0,05), dan investasi 0,05 (< 0,05) sehingga 

H0 ditolak atau UMP, PDRB, dan investsi berpengaruh terhadap migrasi masuk ke 

provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu pengeluaran pemerintah memiliki probablitas 

t-statistik sebesar 0,242 (> 0,10), sehingga H0 tidak ditolak atau pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap migrasi masuk ke provinsi di Pulau Jawa. 
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Dengan demikian UMP dan investai berpengaruh positif sedangkan PDRB 

berpengaruh negatif terhadap migrasi masuk ke provinsi di Pulau jawa. 

3.3 Uji Signifikansi Simultan  

Uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan 

atau bersama-sama. H0 uji F adalah β1 = β2 = β3 = β4  = 0 atau variabel-vaiabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

dependen, sementara Ha menyatakan β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 atau variabel variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 

H0 tidak ditolak apabila probabilitas F-statistik > α dan H0 ditolak apabila 

probabilitas F-statistik ≤ α. 

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 

0,000 (< 0,01) yang berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa  secara 

Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap migrasi masuk ke provinsi 

di Pulau Jawa. 

3.4 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan daya ramal atau kebaiksuaian dari 

model terestimasi. Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa R2 dari model terestimasi 

yaitu Fixed Effect Model (FEM) bernilai sebesar 0,917. Artinya, sebesar 91,7 persen 

variasi perubahan migrasi Masuk ke provinsi di Pulau Jawa dapat dijelaskan oleh 

variasi Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), investasi, dan pengeluaran pemerintah. Sementara sisanya, yaitu 

sebesar 08,3 persen, dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak diikutsertakan 

ke dalam model. 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang sudah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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1. Berdasarkan pengujian model menggunakan Uji Chow dapat diketahui bahwa 

model Fixed Random Effect (FEM) lebih baik daripada model Pooled Least 

Square (PLS). Begitu juga dari uji hausman model Fixed Random Effect (FEM)  

terpilih sebagai model yang lebih tepat dibandingkan model Random Effect 

Model (REM). Sehingga model Fixed Random Effect (FEM)  paling tepat 

digunakan dalam penelitian ini. 

2. Berdasarkan hasil regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM)  terbukti 

bahwa R2 dari model terestimasi yaitu Fixed Effect Model (FEM) bernilai 

sebesar 0,917. Artinya, sebesar 91,7 persen variasi perubahan Migrasi Masuk di 

Provinsi Pulau Jawa dapat dijelaskan oleh variasi Upah Minimum 

Provinsi/Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, 

dan pengeluaran pemerintah. Sementara sisanya, yaitu sebesar 08,3 persen, 

dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak diikutsertakan kedalam model.  

3. Berdasaran hasil uji validitas pengaruh (uji t) pada signifikansi α = 0,05 variabel 

Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP) dan investasi memiliki pengaruh 

yang positif terhadap migrasi masuk ke provinsi Pulau Jawa. Di mana variabel 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap migrasi 

masuk ke provinsi Pulau Jawa. Sedangkan pengeluaran pemerintah tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi masuk 

4. Berdasarkan hasil uji F model terpilih, model Fixed Effect Model (FEM) eksis, 

artinya secara simultan variabel Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP), 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Pengeluaran 

Pemerintah. berpengaruh terhadap migrasi masuk ke Provinsi Pulau Jawa. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penelitian memberikan 

saran sebagai berikut:  

1. Dalam hal mengatasi tingginya laju perpindahan penduduk atau migrasi, 

pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasinya seperti 

meningkatkan investasi di daerah diluar kota-kota besar padat penduduk dan 

industri yang akan mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi, serta membuka 

unit industry yang dekat dengan bahan baku di daerah lain juga akan mengurangi 
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perpindahan penduduk di Kota-kota besar yang padat penduduk di Pulau Jawa 

dan meningkatkan kapasitas produksi yang akan meningkatkan upah penduduk. 

2. Diperlukan dukungan penelitian yang lebih lanjut dari berbagai pihak dengan 

mempertimbangkan variabel yang dimasukan dalam penelitian ini. Sesuai 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel independen yang 

digunakan berpengaruh terhadap migrasi masuk. Selain itu diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menambah variabel yang diduga memiliki pengaruh kuat 

terhadap migrasi masuk.  

3. Sebaiknya menggunakan metode yang berbeda dengan rentang waktu yang lebih 

panjang. Sehingga menghasilkan suatu hasil yang lebih baik dan tepat 

dibandingkan dibandingkan penelitian yang dilakukan saat ini.  
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