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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun 

menunjukkan angka pertumbuhan yang semakin tinggi. Pesatnya 

pertumbuhan penduduk dengan persebaran yang tidak merata dan 

pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar membuat sebagian besar 

penduduk terdorong untuk melakukan migrasi ke kota yang lebih besar. Di 

kota tujuan tersebut, terdapat kesempatan kerja yang lebih besar dengan 

jenis pekerjaan yang beragam, fasilitas yang lebih memadai, dan juga dari 

segi ekonomi mereka yang melakukan migrasi tersebut mengaharap suatu 

kehidupan yang lebih layak dengan pendapatan yang lebih besar daripada 

di daerah asal.  

Migrasi merupakan salah satu dari beberapa faktor dasar yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain kelahiran dan kematian. 

Perpindahan penduduk atau migrasi terbagi menjadi 2 yaitu migrasi yang 

bersifat permanen dan non-permanen. Penduduk yang melintas batas 

wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niat menetap selama enam 

bulan dan tercatat sebagai penduduk daerah tersebut maka dapat dikatakan 

sebagai penduduk permanen. Sedangkan penduduk yang hanya melewati 

batas wilayah asal secara rutin menuju ke daerah tujuan dan berniat untuk 

tidak menetap dapat dikatakan sebagai penduduk non-permanen.  
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kategori migrasi dibagi 

menjadi dua yaitu migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Migrasi seumur 

hidup merupakan keadaan perpindahan seseorang yang terjadi sejak lama 

dari tempat lahir yang berbeda dengan tempat tinggal yang sekarang. 

Sedangkan migrasi risen adalah keadaan perpindahan seseorang lima tahun 

yang lalu berbeda dengan tempat tinggal yang dulu dan yang sekarang. 

Migrasi risen terdiri dari migrasi risen masuk, migrasi risen keluar dan 

migrasi netto. Migrasi risen masuk merupakan migran yang masuk ke 

daerah tujuan. Migrasi risen keluar merupakan migran yang keluar dari 

tempat tinggal. Sedangkan migrasi netto merupakan selisih dari jumlah 

migrasi masuk dikurangi dengan migrasi keluar.  

Fenomena migrasi penduduk cukup sering terjadi di negara 

berkembang, khususnya negara Indonesia. Banyak tenaga kerja yang 

berasal dari daerah yang kurang maju mengalir ke daerah yang lebih maju 

dengan tujuan tertentu. Peristiwa migrasi semakin tinggi karena di tempat 

asalnya terjadi penyempitan lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah 

akibat dari adanya penyempitan lahan pertanian yang dipakai untuk area 

pemukiman, sektor jasa dan untuk tempat usaha. Kondisi sosial ekonomi di 

daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan 

seseorang, menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain.  

Pendapat yang diutarakan oleh Mantra dalam (Syahrain, 2019) 

mengemukakan bahwa tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, 

dengan demikian penilaian terhadap daerah asal dari masing-masing 
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individu juga berbeda-beda. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya 

proses pengambilan keputusan untuk pindah dari masing-masing individu 

yang berbeda pula. Selain itu Mantra juga menjelaskan bahwa motivasi 

utama seseorang melakukan migrasi adalah motif ekonomi. Motif ini 

berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi 

yang paling dirasakan menjadi pertimbangan rasional yaitu dimana individu 

melakukan migrasi ke kota besar adalah adanya harapan untuk memperoleh 

pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di banding dengan 

wilayah tempat asalnya.  

Studi tentang migrasi yang dilakukan oleh Tjiptoherjanto dalam 

(Maulida, 2013) menunjukkan bahwa alasan migrasi terutama karena alasan 

ekonomi, yaitu adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih 

baik dan atau pendapatan yang lebih besar. Tingkat upah yang diperoleh di 

daerah asal belum dapat menjamin kesejahteraan hidup seseorang. 

Perbedaan tingkat upah antara di daerah asal dengan di kota tujuan 

mendorong penduduk untuk melakukan migrasi demi mencukupi 

kebutuhan yang semakin beraneka ragam. Seseorang baru akan 

memutuskan migrasi jika penghasilan bersih di kota tujuan melebihi 

penghasilan bersih di daerah asal.  

Fenomena tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa di 

negara-negara berkembang kekuatan ekonomi masih terpusat pada wilayah-

wilayah tertentu saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi sangat 

banyak dan kompleks, karena migrasi sendiri adalah proses yang 
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menyangkut individual-individual dengan karakteristik ekonomi, sosial dan 

demografi. 

Status menikah seseorang juga dapat mempengaruhi keputusan 

untuk melakukan perpindahan penduduk. Seseorang yang terikat 

pernikahan maka beban hidup yang ditanggungnya secara otomatis akan 

bertambah, terlebih seorang laki-laki. Oleh karena itu dia memutuskan 

untuk mencari pekerjaan demi kesejahteraan keluarganya. Selain itu, usia 

produktif seseorang juga berpengaruh terhadap niat bermigrasi, dimana usia 

15-64 tahun termasuk usia potensial sebagai pekerja, sehingga masih bisa 

untuk melakukan kegiatan berpindah-pindah lokasi dalam mencari 

pekerjaan yang sesuai.  

Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik, pada tabel 

1.1 di bawah dapat diketahui bahwa kegiatan migrasi di Jawa Tengah dari 

tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jumlah migrasi yang paling tinggi pada 

tahun 2015 terjadi di Kota Semarang yaitu sebesar 83.653 ribu jiwa. Hal 

tersebut terjadi karena Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan 

Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar sektor kegiatan perekonomian yang 

mendominasi di Kota Semarang adalah sektor perindustrian dan sektor 

perdagangan, sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonominya 

tinggi dan banyak masyarakat yang ingin mengubah nasibnya di kota 

tersebut.  

 

 



5 
 

Tabel 1.1 

Jumlah Migrasi di Wilayah Kota Jawa Tengah tahun 2000-2015 

Kota/Municipality 2000 2005 2010 2015 

1. Magelang 11205 8725 6841 7742 

2. Surakarta 40166 37633 34049 27363 

3. Salatiga 15192 14879 15000 17405 

4. Semarang 114313 114024 108057 83653 

5. Pekalongan 11508 9371 6492 3315 

6. Tegal 11350 9163 7923 12805 

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

berbagai permasalahan seperti berikut:  

1. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap 

perkembangan migrasi di Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh umur terhadap perkembangan migrasi di Jawa 

Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh status pernikahan terhadap perkembangan migrasi di 

Jawa Tengah? 

4. Bagaimana pengaruh gender laki-laki terhadap perkembangan migrasi di 

Jawa Tengah? 

5. Bagaimana pengaruh gender perempuan terhadap perkembangan migrasi di 

Jawa Tengah? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap 

perkembangan migrasi di Jawa Tengah 

2. Untuk menganalisis pengaruh umur terhadap perkembangan migrasi di 

Jawa Tengah 

3. Untuk menganalisis pengaruh status pernikahan terhadap perkembangan 

migrasi di Jawa Tengah 

4. Untuk menganalisis pengaruh gender laki-laki terhadap perkembangan 

migrasi di Jawa Tengah. 

5. Untuk menganalisis pengaruh gender perempuan terhadap perkembangan 

migrasi di Jawa Tengah.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menerapkan ilmu yang 

di dapat selama perkuliahan dan menambah wawasan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi adanya migrasi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi tambahan bagi pihak Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, serta ikut berperan dalam penambahan informasi dalam penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya dan dapat memberi masukan bagi pemerintah 

dalam menanggulangi tingkat migrasi yang berdampak buruk dan mengalami 

peningkatan tajam.  
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E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan metode FEM yang merupakan replikasi model 

dari (Husnah, 2019) dengan menggunakan software Eviews10. Sehingga di 

dapat model ekonometrik sebagai berikut: 

Migrasiit = β0 + β1UMKit + β2Umurit + β3SPit + β4Gender_Manit +  

β5Gender_Womenit + Ɛt 

Dimana:  

Migrasi = Migrasi di Jawa Tengah (jiwa/tahun) 

β0  = Konstanta 

β1 … β5 = Koefisien regresi 

UMK  = Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah) 

Umur  = Usia produktif (jiwa/tahun) 

SP = Jumlah penduduk yang berstatus menikah 

hi(jiwa/tahun) 

Gender_Man = Jenis kelamin laki-laki (jiwa/tahun) 

Gender_Women = Jenis kelamin perempuan (jiwa/tahun) 

Ɛt   = Error Term 

i   = observasi ke i 

t   = tahun ke t 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang berupa time series (runtut waktu) tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015. 

Data yang digunakan meliputi data migrasi, upah minimum kabupaten/kota, 
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usia produktif, status menikah dan gender yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Jawa Tengah.  

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu serta 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta 

langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber 

data yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan 

sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan keadaan obyek penelitian, hasil estimasi, 

interpretasi perhitungan data serta interpretasi ekonomi.  

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi mengenai simpulan dan saran. 


