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ANALISIS DETERMINAN DAN PERKEMBANGAN 

MIGRASI DI JAWA TENGAH 

ABSTRAK 

Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah 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 Jawa Tengah 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 mengharap suatu kehidupan yang 

lebih layak dengan pendapatan yang lebih besar daripada di daerah asal. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum 

kabupaten/kota, umur, status perkawinan dan gender terhadap migrasi di Jawa 

Tengah tahun 2000-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berjenis 

time series dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda dengan menggunakan aplikasi EViews10. 

Kata Kunci: migrasi, upah minimum kabupaten/kota, umur, status perkawinan, 

gender. 

ABSTRACT 

Population growth in Central Java from year to year shows a higher growth 

rate. The rapid population growth with an uneven distribution and economic 

growth in big cities motivated most of the population of Central Java to migrate to 

larger cities. In the destination city, there are greater job opportunities with 

different types of work, more adequate facilities, and also from an economic point 

of view they expect a more decent life with a higher income than in the area of 

origin. This study aims to analyze how much influence the district / city minimum 

wage, age, married status and gender have on migration in Central Java 2000-

2015. The data used is secondary data with time series type and the data analysis 

technique used is multiple linear regression using the EViews10 application. 

Keywords: migration, minimum wage, age, married status, gender. 
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1. PENDAHULUAN

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. 

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 
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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. 

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. 

2. METODE

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan data-data berupa angka yang kemudian diolah dengan 

menggunakan alat analisis yaitu Eviews10. Penelitian ini dilakukan di Jawa 

Tengah dengan lima variabel yang akan diteliti, antara lain upah minimum 

kabupaten/kota (X1), umur (X2), status pernikahan (X3), gender_man (X4), 

gender_women (X5) dan migrasi (Y). Data yang digunakan dalam penelitian 
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ini merupakan data sekunder yang di diperoleh dari Publikasi Badan Pusat 

Statistik Jawa Tengah berbagai edisi. 

2.2 Metode Analisis Data 

Dalam mengamati dan menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota, 

umur, status pernikahan dan gender terhadap perkembangan mirasi di Jawa 

Tengah, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan 

metode Fixed Effect Model (FEM). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang berupa time series dari tahun 2000, 2005, 2010 

dan 2015.  

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

β5Gender_Womenit + Ɛit 

di mana: 

Migrasi   = Tingkat migrasi Jawa Tengah (jiwa/tahun) 

β0 = Konstanta 

β1 …. Β5  = Koefisien regresi variabel independen 

UMK =.Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

gh(rupiah) 

Umur = Usia produktif (jiwa/tahun) 

SP =.Jumlah penduduk yang berstatus menikah 

hy(jiwa/tahun) 

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

Gender_Women = Jenis kelamin perempuan (jiwa/tahun) 

Ɛ = Error Term 

i  = Observasi ke i 

t  = Tahun ke t  

...........................................  (1)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model dengan 

menggunakan software Eviews 10. Penelitian dengan metode ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel upah minimum 

kabupaten/kota, umur, status pernikahan dan gender terhadap terjadinya migrasi 

di Jawa Tengah tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015. Adapun model ekonometrika 

yang digunakan sebagai berikut: 

Migrasiit = β0 + β1UMKit + β2Umurit + β3SPit + β4Gender_Manit 

+ β5Gender_Womenit + Ɛit 

di mana: 

Migrasiit = Migrasi di Jawa Tengah (jiwa/tahun) 

UMKit = Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)  

Umurit = Usia produktif (jiwa/tahun) 

SPit =iJumlahipendudukiyangiberstatusimenikah 

hi(jiwa/tahun) 

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

Gender_Womenit = Jenis kelamin perempuan (jiwa/tahun) 

i = Kabupaten/Kota ke i  

t  = Tahun  

β0 = Konstanta 

β1, … , β5 = Koefisien regresi 

Ɛ = Error term 

Dari hasil pengujian Uji Chow dan Uji Hausman yang digunakan, 

disimpulkan bahwa model yang lebih digunakan untuk menganalisis 

pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Umur, Status Pernikahan dan 

.................................  (2)
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Gender terhadap Perkembangan migrasi di Jawa Tengah adalah fix effect 

yang hasil estimasi persamaan antarefek dan konstanta cross section terlihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Fix Effect 

MIGRASIit = 80942 + 0.007 UMKit  - 0.443 UMURit + 0.012 SPit + 0.307 MANit + 0.445 WOMENit

 (0.000)         (0.007)              (0.079)           (0.002)           (0.233)               (0.083)

R2 = 0.915; DW-stat. = 1.708; F-stat. = 27.750; Prob.(F-stat.) = 0.000 

Sumber: hasil olahan EViews10. 

Keterangan: signifikan pada α = 0.1. 

3.1 Uji Kebaikan Model Terpilih 

3.1.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi statistik F 

pada estimasi FEM memiliki nilai seebsar 0.000000 < 0.1 sehingga H0 ditolak. 

Kesimpulannya adalah model yang dipakai dalam penelitian ini eksis. 

3.1.2 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji Validasi Pengaruh (Uji t) dilakukan untuk melihat secara individu apakah 

variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji 

ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Apakah Prob < α maka H0 ditolak, 

maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil uji t untuk semua variabel independen pada Fix Effect Model (FEM) 

terangkum pada tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Variabel t-stat. 
Prob. 

t-stat. 
Kesimpulan 

UMK 2.7287 0.0075 
Signifikan 

pada α = 0,1 

UMUR -1.7714 0.0796 
Signifikan 

pada α = 0,1 

SP 3.0985 0.0025 
Signifikan 

pada α = 0,1 

GENDER_MAN 1.1988 0.2335 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

α = 0,1 

GENDER_WOMEN 1.1785 0.0835 
Signifikan 

pada α = 0,1 
Sumber: EViews10 (Diolah)

3.1.3 Uji Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui kualitas suatu model yang 

di estimasi. Hasil regresi pada model FEM diatas menunjukkan bahwa nilai 

koefisiensi determinasi (R2) sebesar 0.915764, artinya 91.57% dari variasi variabel 

migrasi dapat dijelaskan oleh variasi variabel upah minimum kabupaten/kota, umur, 

status perkawinan dan gender. Sisanya sebesar 8.43% dipengaruhi oleh variasi 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data periode 2000, 2005, 2010 dan 2015 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh upah minimum kabupaten/kota, umur, 

status pernikahan dan gender terhadap migrasi di Jawa Tengah. Penelitian ini 

menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 35 kabupaten/kota di Jawa 

Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Hasil uji pemilihan model estimator terbaik membuktikan bahwa Fix Effect

Model (FEM) merupakan model terpilih. 

2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa

Tengah memiliki pengaruh arah yang postif dan signifikan terhadap migrasi di 

Jawa Tengah. 

3. Usia produktif memiliki arah koefisien negatif dan signifikan terhadap

terjadinya migrasi di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya 

usia produktif maka akan semakin berkurang minat migrasi seseorang. 

4. Status seseorang yang telah menikah memiliki arah koefisien postif dan

berpengaruh signifikan terhadap terjadinya migrasi di Jawa Tengah. 

5. Gender laki-laki memiliki arah yang positif tetapi tidak signifikan terhadap

migrasi di Jawa Tengah. Sedangkan untuk gender perempuan memiliki hasil 

yang signifikan terhadap terjadinya migrasi di Jawa Tengah tahun 2000, 2005, 

2010 dan 2015. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk perempuan di Jawa 

Tengah yang sudah berstatus menikah lebih banyak daripada jumlah penduduk 

laki-laki. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis melalui hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap

migrasi. Oleh karena itu pemerintah perlu mengembangkan potensi di berbagai 

daerah supaya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Karena faktor 

pendapatan di daerah asal yang lebih rendah dibanding dengan daerah tujuan 
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membuat mereka berpikir untuk bekerja di luar daerah dengan harapan 

mendapat pendapatan yang lebih baik.  

2. Variabel umur berpengaruh signifikan terhadap migrasi. Dengan semakin 

meningkatnya usia produktif, sebaiknya pemerintah setempat melakukan 

program pelatihan bagi mereka yang berusia muda, sehingga mampu 

memperkecil arus migrasi.  

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen seperti 

pendidikan, kesempatan kerja dan menggunakan metode yang berbeda serta 

rentang waktu yang lebih panjang. Sehingga diharapkan hasil penelitian akan 

lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Ananta, Aris. 2000. “Ekonomi Sumberdaya Manusia”. Lembaga Demografi 

Fakultas Ekonomi dan Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi UI: 

Jakarta.  

Aswatini. 2019. “Migrasi sebagai Investasi untuk Peningkatan Daya Saing Pekerja 

Migran Indonesia di Pasar Kerja Global.” Jakarta: Erlangga, 2019.  

Badan Pusat Statistik. 2000. Profil Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2000. 

Badan Pusat Statistik. 2000. Hasil Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000. 

Badan Pusat Statistik. 2005. Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil 

Susenas 2005.  

Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Migrasi Jawa Tengah Hasil Sensus Penduduk 

2010.  

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Migrasi Jawa Tengah Hasil Survei Penduduk 

Antar Sensus 2015.  



 
 

10 
 

Badan Pusat Statistik. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

2010-2015.  

Chunchao Wang, X. Z. (2015). The Impact of Social Capital on Wages of Rural 

Migrants and its Gender Difference in China. Journal of Macromarketing, 

35(2), 202-217. doi: 10.1177/0276146714561064 

Handayani, K. H. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Pekerjaan 

Daerah Asal, Jumlah Tanggungan dan Status Perkawinan Terhadap 

Keputusan Migrasi Sirkuler ke Kota Semarang (Studi Kasus: Kecamatan 

Tembalang dan Pedurungan). Diponegoro Journal of Economics, 2(3), 1-

10. 

Hasanah, Arikhatul. (2017). Determinan Migrasi Commuter Penduduk di 

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember. 

Husnah, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Seumur Hidup di 

Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 1(2), 331-340. 

Hutomo, B. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Melakukan 

Migrasi Ulang-Alik. Economics Development Analysis Journal, 4(4), 350-

357. 

Maulida, Y. (2013). Pengaruh Tingkat Upah terhadap Migrasi Masuk di Kota 

Pekanbaru. Jurnal Ekonomi, 21(2), 1-12. 

Munir, Rozy. (2000). Dasar-Dasar Demografi edisi 2000. Jakarta: Lembaga 

Penerbit UI.  

Purnomo, Didit. (2009). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi 

Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. Jurnal 

Ekonomi Pembangunan. Vol.10(1), 84-102.  

Ravenstein, E.G. 1885. The Laws of Migration. Journal of the Statictical Social of 

London. Vol.48(2).167-235 



 
 

11 
 

Romlah, Siti. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Migrasi 

Commuter di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas 

Jember.   

Sebastiana. (2003). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Mobilitas Tenaga 

Kerja Antarsektor dan Antarwilayah pada Rumah Tangga Petani di 

Pedesaan Kabupaten Jember. Jurnal Manajemen&Akuntansi, 3(1), 51-62. 

Sriyana, J. (2015). Metode Regersi Data Panel: Dilengkapi Analisis Kinerja Bank 

Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Ekonisia, FE UII.   

Sudibia I.K., D. R. (2010). Pola Migrasi dan Karakteristik Migran Berdasarkan 

Hasil Sensus Penduduk 2010 di Provinsi Bali. Jurnal Piramida, VIII(2), 59-

75. 

Sudibia, N. P. (2016). Pengaruh Faktor Sosial Demografi terhadap Remitan 

Pekerja Migran Nonpermanen Asal Luar Bali di Kota Denpasar. E-Jurnal 

Ekonomi Pembangunan, 5(8), 846-864. 

Syahrain, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi 

Komunitas Warga Sulawesi Selatan ke Kota Ternate. Jurnal Sosial 

Ekonomi dan Humaniora (JSEH), 5(2), 83-100. 

Syamsuddin, S. (2020). Analisis Determinasi Migrasi Tidak Permanen 

Antardaerah di Provinsi Sumatera Barat. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 

9(2), 99-128. 

Sylvia A. Allegretto, A. D. (2011). Do Minimum Wages Really Reduce Teen 

Employment? Accounting for Heterogeneity and Selectivity in State Panel 

Data. Journal Economics Development, 50(2), 205-240. 

Todaro, Michael P. 1994. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi 

Keempat. Jilid 1". Jakarta: Erlangga. 1994.  

Todaro, Michael P. 1998. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga". Jakarta: 

Erlangga. 



 
 

12 
 

Yeung, Z. M.-J. (2019). Internal Migration, Marriage Timing and Assortative 

Mating: A Mixed-Method Study in China. Journal of Ethnic and Migration 

Studies, 1-23. doi:10.1080/1369183X.2019.1585009 

Yunani, R. A. (2020). Pengaruh Pendidikan, Umur, Jenis Kelamin, Lama Usaha, 

Modal dan Pendapatan terhadap Mobilitas Usaha Pedagang Kaki Lima di 

Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala . JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan 

Pembangunan, 3(2), 531-550. 

 


