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ANALISIS MOBILITAS MAHASISWA ASAL KOTA – KOTA  

BESAR DI PULAU JAWA MENUJU KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak  

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya 

jenjang perguruan tinggi mendorong adanya arus mobilitas yang semakin 

meningkat. Terlebih adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi di daerah asal, 

sehingga adanya keinginan kuat untuk melakukan mobilitas ke daerah yang 

dianggap mampu memenuhi kebutuhannya. Aktivitas mobilitas khususnya dengan 

motif pendidikan asal kota besar di Pulau Jawa menuju ke Kota Surakarta. 

Berdasarkan uaraian tersebut penelitian ini bertujuan : 1) Menganalisis 

karakteristk mobilitas mahasiswa asal dari kota-kota besar di Pulau Jawa ke Kota 

Surakarta 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa asal dari 

kota-kota besar di Pulau Jawa memilih melakukan mobilitas ke Kota Surakarta. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, dengan metode sampel 

secara non-probability sampling. Teknik pengambilan yang digunakan dengan 

cara Snowball Sampling pada subyek peelitian yaitu seluruh mahasiswa yang 

masih aktif melakukan kegiatan belajar atau study di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dan Universitas Sebelas Maret yang berasal dari kota-kota besar di 

Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan DI 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh usia dan jenis 

kelamin, daerah asal, pilihan program studi serta bahasa yang digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari. Faktor pendorong yang paling kuat merupakan biaya hidup 

didaerah tujuan lebih murah dan terjangkau, faktor penghalang yang paling 

dirasakan oleh pelaku mobilitas yaitu ketersediaan alat transportasi untuk 

menunjang aktivitas sehari-hari.  

  
Kata Kunci : mobilitas mahasiswa, mobilitas sirkuler, karakteristik mahasiswa, 

faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas.  
  

Abstract  
Increased public awareness of the importance of education, especially at the 

tertiary level, encourages an increasing mobility. Moreover there are needs that 

are not met in the area of origin, so there is a strong desire to mobility to areas that 

are considered capable of meeting their needs. Mobility activities especially with 

educational motives from big cities in Java to Surakarta City. Based on the 

description of this study aims: 1) Analyze the characteristics of student mobility 

from major cities in Java to Surakarta City 2) Analyze the factors that affect 

students from large cities in Java choose to do mobility to the city of Surakarta. 

Data collection techniques using survey methods, with non-probability sampling 

method. Retrieval techniques used by Snowball Sampling on research subjects are 

all students who are still actively conducting learning activities or study at the 

University of Muhammadiyah Surakarta and Sebelas Maret University originating 

from major cities on Java, including DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang , 

and DI Yogyakarta. The results of this study indicate the influence of age and sex, 

area of origin, choice of study programs and language used in daily activities. The 



2 

 

most powerful driving factor is the cost of living in a destination area that is 

cheaper and more affordable, the barrier factor that is most felt by mobility actors 

is the availability of transportation to support daily activities.  

  

Keywords: student mobility, circular mobility, student characteristics, factors 

affecting mobility.  

  

1. PENDAHULUAN  

Geografi penduduk merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu geografi, 

dimana manusia yang menjadi obyek studinya dan aspek keruangan dari 

penduduk. Obyek studi ini meliputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis (sex 

ratio), perbandingan manusia dengan luas tanah (man land ratio) dan lain-lain 

sebagainya. Manusia dipelajari sebagai penghuni sesuatu wilayah, dianalisa 

kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan wilayah yang ditempati, dianalisa 

perbandingan kuantitas dengan luas tanah yang dihuni, dianalisa penyebaran dan 

densitasnya dari satu wilayah ke wilayah lain dengan memperhatikan faktor 

lingkungan geografi yang mempengaruhinya, dan dianalisa pertumbuhannya 

sesuai dengan wilayah yang ditempatinya, dan demikian seterusnya 

(Sumaatmadja, 1988).  

Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk ini terjadi akibat kebutuhan 

hidup manusia yang tidak selalu terpenuhi oleh wilayah asalnya. Kondisi tersebut 

dalam displin bidang ilmu Geografi, dikenal dengan istilah diferensiasi areal 

(areal differentation), artinya adanya anggapan bahwa interaksi antar wilayah 

akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah 

lainnya, karena terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut 

(Bintarto, 2015). Perbedaan tersebut mendorong semakin tingginya mobilitas 

penduduk secara horizontal. Ditinjau dari bentuknya mobilitas penduduk dapat 

dibagi menjadi mobilitas permanen atau migrasi, yakni dimana perpindahan 

penduduk terjadi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan menetap di 

daerah tujuan dan mobilitas non-permanen atau sirkuler yakni perpindahan 

penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niatan menetap di 

daerah tujuan (Mantra, 2012).  

Merantau dikalangan mahasiswa sebagai suatu bentuk usaha individu untuk 
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membuktikan sebagai orang dewasa yang mandiri bertanggung jawab. Hingga 

saat ini jumlah lembaga perguruan tinggi terbanyak berada di Pulau Jawa 

dibandingkan dengan jumlah lembaga perguruan tinggi di luar Pulau Jawa 

(Kemristekdikti, 2019).  Berikut data Jumlah Perguruan Tinggi di Pulau Jawa 

Tahun 2018 

Tabel 1. Jumlah Perguruan Tinggi di Pulau Jawa Tahun 2018 

No  Provinsi  Universitas  Institut  Perguruan  
Tinggi  

Akademi  Politeknik  Jumlah  

1  Banten  20  4  103  29  8  164  
2  DKI Jakarta  56  22  211  119  16  424  
3  Jawa Barat  55  23  349  107  39  573  
4  Jawa Tengah  49  13  165  106  35  368  
5  D.I.Y  26  7  57  39  9  138  
6  Jawa Timur  96  46  288  77  26  533  

 Jumlah  302  115  1173  477  133  2200  

Sumber : Kemristekdikti, 2019  

Sebaran perguruan tinggi di Pulau Jawa tidak merata. Umumnya perguruan 

tinggi tersebar di kota-kota besar. Kondisi tersebut menyebabkan kota-kota besar 

di Pulau Jawa masih menjadi salah satu tujuan favorit bagi para mahasiswa untuk 

melanjutkan jenjang pendidikannya, salah satunya di Kota Surakarta. Kota 

Surakarta memiliki julukan sebagai kota pelajar kedua setelah Yogyakarta. Jumlah 

lembaga perguruan tinggi di Kota Surakarta hingga tahun 2018 sebanyak 36 

lembaga yang terbagi menjadi beberapa jenis dengan total mahasiswa sebanyak 

110.962 jiwa. Data mengenai jumlah perguruan tinggi di Kota Surakarta tersaji 

dalam Tabel 2.  

Tabel 2. Jumlah Perguruan Tinggi di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2018 

No  Perguruan Tinggi  Jumlah   Jumlah Mahasiswa  
1  Universitas  10  81.744  
2  Institut  2  13.629  
3  Sekolah Tinggi  11  8.475  
4  Akademi  10  3.059  
5  Politektik  3  4.561  

Jumlah  36  110.962  
Sumber : Kemristekdikti, 2018  

 Sekian banyak perguruan tinggi di Kota Surakarta, perguruan tinggi favorit 

terutama bagi masyarakat Kota Surakarta sendiri baik negrei seperti Universitas 

Sebelas Maret maupun swasta seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

yang keduanya merupakan universitas yang cukup dikenal masyarakat dengan 
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kualitasnya yang baik. Hal tersebut terbukti dari jumlah peminat ke-dua 

Universitas tersebut. Universitas Sebelas Maret pada SBMPTN 2019 lalu, jumlah 

peminat atau pendaftar sebanyak 48.735 calon mahasiswa. Hal itu menjadikan 

UNS menduduki peringkat kedua secara nasional. Tingginya peminat tersebut 

salah satunya mungkin disebabkan karena UNS kini menduduki peringkat ke-12 

dalam klasterisasi perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2019. Hal tersebut 

menunjukkan kenaikan prestasi UNS dibandingkan 2018 lalu yang berada di 

peringkat ke 17 (Kemristekdikti, 2019). Tak kalah dengan Universitas Sebelas 

Maret, salah satu PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yaitu Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 menerima sebanyak 8.997 mahasiswa baru.  

Jumlah tersebut menempati peringkat teratas untuk perguruan tinggi swasta di 

Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima 

pada tahun lalu, jumlah mahasiswa baru 2018 ini meningkat signifikan. Tahun 

2017 mahasiswa baru UMS hanya 7.800. Artinya, ada kenaikan sebanyak 1.197 

mahasiswa. Hasil ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap UMS 

semakin tinggi. Hal itu juga tercermin dari tingginya jumlah pendaftar yang 

mencapai 40.000 orang (MediaIndonesia.com).  

Selain adanya perguruan tinggi favorit, Kota Surakarta memiliki daya tarik 

tersendiri bagi sebagian orang dari luar daerah, salah satunya karakteristik 

penduduk pribumi yang terkenal ramah tamah, lemah lembut dan budaya yang 

khas. Tak heran jika kota ini juga dijuluki dengan “The Spirit Of Java”. Ditambah 

lagi dengan letak kota yang strategis dan aksesibilitas terjangkau dengan kota 

sekitarnya memiliki nilai tambah tersendiri dan memicu sebagian kalangan 

mahasiswa ingin melanjutkan studi pendidikannya di kota budaya ini. Surakarta 

dengan kualitas pendidikan yang cukup baik, didukung suasana kota yang masih 

terbilang cukup asri dan nyaman, kondusif untuk kehidupan bermasyarakat.   

Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat berguna antara lain :  

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang informasi terkait 

mobilitas penduduk di bidang pendidikan yaitu mobilitas mahasiswa, khususnya 

yang menyangkut karakeristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

mobilitas tersebut; Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 
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terkait mobiltas penduduk di bidang pendidikan, yakni mobilitas mahasiswa ke 

luar daerahnya.  

  

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dengan metode penelitian 

berupa metode survey. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

secara factual dan actual, dengan cara wawancara menggunakan lembar kuisioner. 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa yang masih aktif 

melakukan kegiatan belajar atau study di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dan Universitas Sebelas Maret yang berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa, 

diantaranya DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan DI Yogyakarta. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability 

sampling, artinya setiap populasi tidak memiliki peluang yang sama dalam proses 

pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan pada dua Universitas 

terpilih di Surakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 

Sebelas Maret. Alasan pemilihan tersebut berdasarkan karena kedua Universitas 

tersebut merupakan yang terbesar serta memiliki jumlah mahasiswa lebih banyak 

dibandingkan dengan Universitas atau perguruan tinggi lain disekitarnya.  

Teknik pengambilan yang digunakan dengan cara Snowball Sampling. 

Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang awal mula 

jumlahnya kecil, kemudian sampel atau responden ini memilih teman-temannya 

untuk dijadikan sampel selanjutnya yang relevan. Begitu setersunya, sehingga 

jumlah sampel semakin lama akan makin banyak. Diibaratkan sebuah bola salju 

yang menggelinding, semakin lama akan semakin besar. Hal ini berlandaskan 

penentuan sejumlah anggota sampel terpilih, tidak mempertimbangkan jumlah 

populasi, karena populasi tidak diketahui secara pasti jumlahnya oleh peneliti.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei. Survei dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan dan juga jawaban 

alternatif untuk mengarahkan hasil yang diinginkan dari penelitian ini. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini merliputi: Kuisioner, Microsoft Excel, dan 
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ArcGis 10.3  

Bahan Penelitian ini berupa data lokasi absolute Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret. Data yang diperoleh 

dari dari data primer hasil wawancara, kemudian dilakukan pengolahan dengan 

tahapan sebagai berikut :  

a. Editing Data  

Meneliti kembali hasil jawaban responden pada lembaran kuisioner, 

untuk meningkatkan mutu data yang terkumpul. Hal yang diteliti dan 

diperiksa, yakni pengisian kuesioner, relevansi jawaban responden. Data-data 

tersebut, dipilah kembali untuk diputuskan perlu atau tidaknya jawaban 

tersebut untuk dikelompokkan.Dalam pengelompokkan, jawaban tersebut 

diberikan kode atau simbol (Effendi & Tukiran, 2012). b) Koding  

Memberikan kode atau tanda terhadap hasil jawaban kuisioner, dapat 

berupa huruf, angka ataupun lambang. Mengkode data berarti melakukan 

klasifikasi atau pengelompokkan jawaban responden ke dalam beberapa 

kategori atau kelas-kelas yang meliputi : faktor di daerah asal, faktor di daerah 

tujuan. c) Tabulasi  

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk table untuk 

setiap variabelnya. Pembuatan tabel berisikan data yang telah diberi kode, 

sehingga dari pengolahan data yang telah terkumpul tersebut dihasilkan 

informasi dalam bentuk tabel frekuensi untuk kemudian dapat dilakukan 

analisis data.  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan metode 

analisis antara lain :  

a. Analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan tabel 

frekuensi tunggal. Data yang telah didapat dari hasil wawancara secara 

terstruktur melalui pengisian kuisioner, setelah diolah menggunakan koding 

dan tabulasi ke dalam tabel frekuensi, data dianalisis per variabel seperti 

karakteristik mahasiswa serta alasan yang menjadi faktor melakukan mobilitas 

tersebut. Analisis dilakukan untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian.  

b. Analisis keruangan dengan pendekatan interaksi antar ruang, dimana 
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fenomena antar ruang menjadi objek kajian dikarenakan setiap wilayah atau 

ruang memiliki karakteristik masing-masing. Interkasi keruangan dapat 

diartikan sebagai hubungan timbal balik antar wilayah yang menimbulkan 

aktivitas baru yang di sebut zona interkasi, hubungan yang diciptakan dalam 

hal sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini perbedaan antara daerah asal 

yaitu DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan DI Yogyakarta menarik 

untuk dikaji dikarenakan ke beberapa wilayah atau ruang ini saling 

berinteraksi terutama dalam hal pendidikan.  

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3. 1 Karakteristik Responden 

3.1.1 Umur  

Tabel 3. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Kelompok Umur 
Umur  UNS   UMS  

Frekuensi  Presentase (%)  Frekuensi  Presentase (%)  
18 - 19  49  58.3  21  27.3  
20 - 21  22  26.2  27  35.1  
22 - 23  7  8.3  16  20.8  

> 23  6  7.1  13  16.9  
Jumlah  84  100.0  77.0  100.0  

Sumber : Data Primer, 2020  

 Berdasarkan hasil survei yang tersaji pada Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa, 

mahasiswa dari kota besar di Pulau Jawa yang melakukan mobilitas ke Kota 

Surakarta dengan motif pendidikan menunjukkan di Universitas Sebelas Maret 

rentang umur tertinggi yaitu pada umur 18 – 19 tahun, yaitu sebanyak 49 

mahasiswa (58.3%). Berbeda dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

rentang umur tertinggi pada umur 20 – 23 tahun yaitu sebanyak 27 mahasiswa 

(35.1%). Berada pada rentang umur terendah mahasiswa di Universitas Sebelas 

Maret maupun Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu pada rentang umur 

lebih dari 23 tahun, masing – masing sebanyak 6 mahasiswa (7,1%) dan 13 

mahasiswa (16,9%).  

3.1.2 Karakteristik Jenis Kelamin  

Universitas Sebelas Maret sendiri jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 51 

mahasiswa (60,7%), sedangkan perempuan sebanyak 33 mahasiswa (39,3%). Di 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta mahasiswa yang melakukan mobilitas 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 mahasiswa (54,5%), dan sebanyak 35 

mahasiswa (45,5%) merupakan perempuan. Adapun lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin   UNS   UMS  

Frekuensi  Presentase (%)  Frekuensi  Presentase (%)  
Laki - Laki  51  60.7  42.0  54.5  
Perempuan  33  39.3  35.0  45.5  

Jumlah  84  100.0  77.0  100.0  
Sumber : Data Primer, 2020  

3.1.3  Karakteristik Daerah Asal  

Berdasarkan hasil yang didapat diketahui bahwa daerah asal mahasiswa sebagai 

pelaku mobilitas di UNS paling banyak berasal dari wilayah DKI Jakarta yakni 

sebanyak 21 responden (25%), wilayah Kota Bandung menjadi paling rendah 

yakni sebanyak 13 responden (15.5%), sedangkan di UMS dari wilayah DKI 

Jakarta juga menjadi yang terbanyak yakni sebanyak 24 responden (31.2%), 

wilayah Kota Bandung menjadi paling rendah yakni sebanyak 11 responden 

(14.3%). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini.  

Tabel 5. Karakteristik Daerah Asal 

No  Daerah Asal  UNS  UMS  

Frekuensi  Presentase  

(%)  

Frekuensi  Presentase  

(%)  

1  DKI Jakarta  21  25.0  24  31.2  

2  Bandung  13  15.5  15  19.5  

3  DI Yogyakarta  17  20.2  14  18.2  

4  Semarang  19  22.6  13  16.9  

5  Surabaya  14  16.7  11  14.3  

 Jumlah  84  100  77  100  
Sumber : Data Primer, 2020  

 Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi 

daerah asal mahasiswa sebagai pelaku mobilitas sirkuler, meskipun jumlahnya 

tidak merata karena terdapat satu wilayah yang memiliki jumlah lebih tinggi 

dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan dari segi daerah asal penelitian ini 

dengan beberapa penelitian terdahulu, terletak pada konteks wilayah daerah asal 

yang merupakan daerah kota besar yang bermobilitas ke kota.  
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3.1.4 Karaktersitik Daerah Tempat Tinggal di Kota Surakarta  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memilih tempat 

tinggal di daerah Kecamatan Jebres dan Kecamatan Kartasura. 62 responden 

memilih di Kecamatan Jebres, hal ini terkait dengan lokasi UNS yang juga berada 

di Kecamatan Jebres. Adapun 63 responden memilih di Kecamatan Kartasura 

yang merupakan lokasi dari UMS. Mayoritas mahasiswa pelaku mobilitas yang 

memilih tempat tinggal di dekat dengan kampus menyewa kost, sedangkan 

sisanya yang tersebar di berbagai kecamatan lain di sekitar Kota Surakarta 

menyatakan bahwa mereka tinggal bersama keluarga atau saudara. Adapun data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Domisili di Kota Surakarta 

Alamat Domisili Di Kota 

Surakarta  

  Daerah Asal   

JML  
DKI  

Jakarta  Bandung  Semarang  
DI 

Yogyakarta  Surabaya  

Kota / 

Kabupaten  Kecamatan    Jumlah Responden    

Kota 

Surakarta  

Jebres  19  10  13  12  8  62  

Banjarsari  1  2  1  1  1  6  

Ps. Kliwon  1  0  0  0  1  2  

Serengan  0  1  2  0  0  3  

Laweyan  2  0  3  0  2  7  

Kab. 

Sukoharjo  

Mojolaban  1  0  0  2  2  5  

Kartasura  19  13  9  12  10  63  

Makamhaji  2  1  3  3  0  9  

Kab. 

Karanganyar  
Colomadu  0  1  1  1  1  4  

Jumlah  45  28  32  31  25  161  

Sumber : Data Primer, 2020 

3.1.5 Karaktersitik Frekuensi Kepulangan  

Hasil penelitian menunjukkan frekuensi kepulangan mahasiswa ke daerah asal 

dalam kurun waktu satu tahun, dengan jumlah terbanyak yakni setiap akhir 

semester sebanyak 27 orang (54%), tiga bulan sekali sebanyak 11 orang (22%), 

lainnya yakni dua bulan sekali atau kondisional sebanyak 7 orang (14%), satu 

tahun sekali sebanyak 3 orang (6%), dan paling sedikit satu bulan sekali sebanyak 

2 orang (4%). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7. di bawah ini.  

 

 



10 

 

Tabel 7. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Frekuensi Kepulangan 

Frekuensi Kepulangan  UNS   UMS  

Frekuensi  Presentase (%)  Frekuensi  Presentase (%)  
1 bulan  38  45.2  29.0  37.7  
3 bulan  12  14.3  11.0  14.3  

Tiap Akhir Semester  29  34.5  24.0  31.2  
1 tahun  4  4.8  9.0  11.7  

Lainnya  (Tak      
Menentu)  1  1.2  4.0  5.2  
Jumlah  84  100  77  100  

Sumber : Data Primer, 2020  

3.1.6 Karaktersitik Status Tempat Tinggal di Kota Surakarta  

Tabel 8. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Status Tempat Tinggal 
Status Tempat Tinggal  UNS  UMS  

Frekuensi  Presentase  
(%)  

Frekuensi  Presentase  
(%)  

Kost  71  84.5  63  81.8  
Tinggal Bersama Keluarga  1  1.2  9  11.7  
Tinggal Bersama Saudara  12  14.3  5  6.5  

Jumlah  84  100  77  100  
Sumber : Data Primer, 2020  

 Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar mahasiswa pelaku mobilitas di UNS maupun UMS bertempat 

tinggal secara nge-kost, masing-masing sebanyak 71 mahasiswa (84.5%) dan 63 

mahasiswa (81.8%). Adapun yang tinggal bersama keluarga di UNS hanya 1 

mahasiswa (1,2%), sedangkan di UMS sebanyak 9 mahasiswa (11.7%) dan 

sisanya 12 mahasiswa (14.3%) dan 5 mahasiswa (6.5%) lebih memilih tinggal 

bersama saudara.   

Tabel 9. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Dominasi Mahasiswa Satu 

Daerah di Lingkungan Tempat Tinggal 
Dominasi Mahasiswa Satu 

Daerah Tempat Tinggal  

UNS  UMS  

Frekuensi  Presentase  

(%)  

Frekuensi  Presentase  

(%)  

Ya  19  26.8  9  14.3  

Tidak  52  73.2  54  88.3  

Jumlah  71  100  63  100  

Sumber : Data Primer, 2020   

Berdsarkan data yang tersaji dalam Tabel 9, menunjukkan bahwa 

Mahasiswa asal kota besar yang tinggal untuk sementara waktu di Kota Surakarta 

dengan tujuan melanjutkan pendidikannya di UNS dari 71 mahasiswa, sebanyak 
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19 mahasiswa (26.8%) dan di UMS 9 mahasiswa (14.3%), mengatakan bahwa 

lingkungan tempat tinggal sementara yang berupa kost mereka didominasi oleh 

mahasiswa yang juga berasal dari satu daerah yang sama.  

Sebanyak 52 mahasiswa (73.2%) di UNS dan 54 mahasiswa (88.3%) 

mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya atau area kost di Kota Surakarta 

tidak didominasi oleh mahasiswa yang juga berasal dari daerah yang sama 

dengannya.  

3.1.7 Pilihan Program Studi  

Keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi menjadi 

salah satu alasan mengapa individu memutuskan untuk melakukan mobilitas atau 

perpindahan. Hal ini salah satunya disebabkan salah satunya karena pilihan 

program studi yang tidak terdapat di daerah asal. Meskipun demikian pilihan 

program studi ini juga tidak selalu sesuai dengan apa yang sebenarnya diminati 

oleh pelaku mobilitas itu sendiri. Hal serupa juga terjadi pada sebagian mahasiswa 

yang melanjutkan pendidikan di UNS, dari 84 mahasiswa 74 mahasiswa (88.1%) 

diantaranya mengatakan program studi yang mereka tempuh saat ini sesuai 

dengan minat dan bakat mereka, sedangkan yang tidak sesuai dengan keinginan 

mereka sebanyak 9 mahasiswa (10.7%) dan sisanya 1 mahasiswa (1.2%) masih 

ragu-ragu dengan program studi yang ditempuh. Sama halnya dengan mahasiswa 

yang melanjutkan di UMS, dari 77 mahasiswa 56 mahasiswa (72.7%) diantaranya 

mengatakan program studi yang mereka tempuh saat ini sesuai dengan minat dan 

bakat mereka, sedangkan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka sebanyak 14 

mahasiswa (18.2%) dan sisanya 7 mahasiswa (9.1%) masih ragu-ragu dengan 

program studi yang ditempuh. Jumlah mahasiswa di UMS yang tidak sesuai 

maupun ragu-ragu dengan pilihan program studi yang ditempuh saat ini lebih 

banyak dibandingkan dengan mahasiswa asal kota-kota besar di Pulau jawa yang 

melakukan mobilitas ke Kota Surakarta. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

26 di bawah ini.  
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Tabel 10.  Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Kesesuaian Minat Program 

Studi Pilihan 

Pilihan Program Studi   UNS   UMS  

Frekuensi  Presentase (%)  Frekuensi  Presentase (%)  

Sesuai  74  88.1  56  72.7  

Tidak Sesuai  9  10.7  14  18.2  

Ragu - Ragu  1  1.2  7  9.1  

Jumlah  84  100  77  100.0  

Sumber : Data Primer, 2020  

  

Ketidak sesuaian pada pilihan program studi kemungkinan adanya unsur 

paksaan dari orangtua untuk memilih program studi yang dijalani saat ini. 

Umumnya unsur paksaan tersebut mengarahkan ke arah positif, karena dirasa 

memiliki prospek pekerjan yang lebih luas atau dikarenakan kondisi internal 

keluarga yang juga berasal dari jurusan tersebut. Dilain sisi alasan lainnya dapat 

diakibatkan karena tidak diterima di program studi yang diinginkan, sehingga 

masuk ke prodi yang diterima sesuai hasil passing grade yang dimilikinya. 

Munculnya rasa ragu-ragu dengan pilihan program studi saat ini umumnya karena 

munculnya pemikiran yang diakbatkan karena kedua alasan tersebut di atas, 

sehingga ada rasa keinginan untuk mencoba lagi program studi yang sesuai minat 

pribadi.   

Ketidaksesuaian jurusan yang kini dijalani individu bukanlah penentu nasib 

sebuah kegagalan di masa mendatang, karena kesuskesan bergantung pada pribadi 

masing-masing, tergantung daripada individu tersebut. Pengambilan suatu 

keputusan untuk memilih suatu prodi untuk kuliah, berarti individu dituntut untuk 

bersikap profesional dengan konsisten bekerja semaksimal mungkin 

melaksanakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa terhadap pendidikannya 

sekalipun tidak disukai, di luar aktivitas lain yang dijalani selama perkuliahan.  
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Tabel 11. Pilihan Program Studi 

Kode  Program Studi  UNS  UMS  
Frekuensi  Presentase (%)  Frekuensi  Presentase (%)  

1  Geografi  0  0.0  24  31.2  
2  Hukum  16  19.0  10  13.0  
3  Teknik Sipil  13  15.5  4  5.2  
4  Bahasa Inggris  7  8.3  5  6.5  
5  Kedokteran Gigi  0  0.0  8  10.4  
6  Psikologi  11  13.1  2  2.6  
7  Ilmu Komunikasi  12  14.3  0  0.0  
8  Teknik Kimia  0  0.0  1  1.3  
9  Arsitektur  9  10.7  0  0.0  

10  Manajemen  7  8.3  11  14.3  
11  Akuntansi  5  6.0  9  11.7  
12  Bahasa Indonesia  4  4.8  2  2.6  
13  Ilmu Gizi  0  0.0  1  1.3  

 Jumlah  84  100.0  77  100.0  

Sumber : Data Primer, 2020  

  

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa 

dari hasil survey terhadap 84 mahasiswa pelaku mobilitas ke UNS pilihan 

program studi tertinggi merupakan program studi hukum yaitu sebanyak 16 

mahasiswa (19%). Program studi yang peminatnya hampir sama merupakan 

program studi teknik sipil sebanyak 13 mahasiswa (15.5%), ilmu komunikasi 

sebanyak 12 mahasiswa (14.3%) dan psikologi sebanyak 11 mahasiswa (13.1%), 

sedangkan yang terendah merupakan program studi bahasa Indonesia sebanyak 4 

mahasiswa (4.8%). Lain halnya dengan pelaku mobilitas ke UMS, paling banyak 

merupakan program studi geografi murni yaitu sebanyak 24 mahasiswa (31.2%). 

Program studi teknik kimia dan ilmu gizi hanya sebanyak masing-masing 1 

mahasiswa (1.3%).  

3.1.8  Karaktersitik Bahasa  

Bahasa merupakan alat atau saran komunikasi, dengan demikian bahasa sesuatu 

hal yang penting. Bahasa juga merupakan salah satu alat untuk pemersatu daerah 

bahkan Negara. Bahasa juga sebagai unsur pendukung terbentuknya identitas. 

Berdasarkan hasil survey dari mahasiswa pelaku mobilitas yang tersaji dalam 

Tabel 28, dapat diketahui bahwa dari jumlah total responden di UNS yaitu 

sebanyak 84 mahasiswa, 34 mahasiswa diantaranya (40.5%) memilih 
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menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, 

lainnya sebanyak 12 mahasiswa (14.3%) memilih menggunakan bahasa jawa, dan 

38 mahasiswa (45.2%) memilih bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan 

bahasa jawa. Di UMS dari jumlah responden sebanyak 77 mahasiswa, lebih dari 

setenganya yaitu 39 mahasiswa (50.6%) memilih menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, lainnya sebanyak 17 mahasiswa 

(22.1%) memilih menggunakan bahasa jawa, dan 21 mahasiswa (27.3%) memilih 

bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa jawa.   

Tabel 12. Karakteristik Pelaku Mobilitas Berdasarkan Bahasa 

Bahasa yang  
Digunakan  

 UNS   UMS  

Frekuensi  Presentase (%)  Frekuensi  Presentase (%)  

Bahasa Indonesia  34  40.5  39  50.6  

Bahasa Jawa  12  14.3  17  22.1  

Campuran Keduanya  38  45.2  21  27.3  

Jumlah  84  100  77  100  

Sumber : Data Primer, 2020  

  

Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tersebut 

dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Lingkungan memegang peranan penting 

dalam pembentukan karakter selain orangtua. Hal tersebut akibat adanya dorongan 

di lingkungan pergaulan yang di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa keseharian, sehingga mereka beradaptasi dalam suatu wadah. 

Dilain sisi karena mereka tak hanya bergaul dengan mahasiswa yang berasal dari 

daerah yang sama dengan mereka, melainkan dari berbagai daerah lain. Dengan 

demikian maka dalam keseharian menggunakan bahasa Indonesia untuk bergaul 

atau bersosial karena dianggap sebagai bahasa nasional.   

Mahasiswa yang memilih penggunaan bahasa campuran antara bahasa jawa 

dan bahasa Indonesia untuk keseharian, bagi mereka yang sudah lebih dulu 

mengenal dan paham akan bahasa jawa yang tak jauh beda dari bahasa asal 

mereka terhadap Kota Surakarta, seperti Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. 

Akan tetapi tak menutup kemungkinan adanya adaptasi terhadap lingkungan baru 
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atau akulturasi budaya dari segi bahasa bagi mahasiswa asal DKI Jakarta dan 

Bandung. Artinya mereka yang berasal dari luar daerah yang tidak mengenal 

bahasa jawa juga berusaha belajar bahasa Jawa terutama khas Kota Surakarta, 

karena pada umumnya mobilitas individu ke suatu daerah, dituntut pula untuk 

beradptasi di lingkungan baru selain agar terbiasa dan mempermudah aktivitas 

harian, juga menambah wawasan mempelajari budaya, bahasa dan adat istiadat 

setempat.  

3. 2 Faktor di Daerah Asal  

Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi individu untuk 

melakukan mobilitas penduduk yang berasal dari daerah asal. Beberapa kebutuhan 

individu yang tidak dapat terpenuhi di daerah asalnya, akan mendorong individu 

tersebut untuk mencari daerah tujuan lain. Beberapa faktor mempengaruhi 

terjadinya mobilitas mahasiswa asal Kota besar di Pulau Jawa ke Kota Surakarta 

berdasarkan hasil survey responden di daerah penelitian yang terbagi dalam dua 

Universitas adalah sebagai berikut.  

3.2.1 Kualitas Pendidikan  

Sampai saat ini pendidikan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, dalam 

artian ketersediaan fasilitas pendidikan terutama tingkat perguruan tinggi negri 

maupun swasta belum merata pada tiap daerah. Hal tersebut baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas, tentunya akan menjadikan minat serta antusiasme 

pelajar di berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan mobilitas ke Pulau Jawa 

sangat tinggi. Umumnya kota – kota besar di wilayah Pulau Jawa memiliki 

perguruan tinggi yang terhitung lebih banyak, sehingga memiliki banyak pilihan 

serta didukung dengan kualitas yang baik.   

Mahasiswa pelaku mobilitas yang melanjutakan pendidikan di UNS dari 84 

mahasiswa menyatakan bahwa 69 mahasiswa (82.1%) diantaranya kualitas 

pendidikan di daerah asalnya memiliki kualitas sangat baik, 9 mahasiswa (10.7%) 

menyatakan baik, dan sisanya 6 mahasiswa (7.1%) menyatakan cukup baik. Hasil 

serupa juga disebutkan oleh pelaku mobilitas yang melanjutkan pendidikan di 

UMS, dari 77 mahasiswa menyatakan bahwa 59 mahasiswa (76.6%) diantaranya 

kualitas pendidikan di daerah asalnya memiliki kualitas sangat baik, 10 
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mahasiswa (13%) menyatakan baik, dan sisanya 8 mahasiswa (10.4%) 

menyatakan cukup baik. Menurut beberapa responden kategori “baik” memiliki 

indikator seberapa terkenal perguruan tinggi tersebut, tentunya dapat dilihat dari 

ranking atau urutan secara naisional dan juga didukung oleh beberapa factor 

seperti SDM tenaga pengajar yang unggul. Dilain sisi juga dari segi akreditasi 

perguruan tinggi tersebut, semakin baik akreditasi maka akan semakin 

menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki kualitas yang baik. Hal 

tersebut tentunya juga akan menarik minat para pelajar untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan ke perguruan tinggi tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, menunjukkan bahwa salah satu 

factor pendorong yang mempengaruhi individu untuk melakukan mobilitas 

merupakan factor pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori migrasi yang 

dikemukakan oleh Rozy Munir (1990). Meskipun demikian dari hasil tersebut, 

juga mengindikasikan bahwa perguruan tinggi yang sangat baik di daerah asal, 

rupanya bukan menjadi satu-satunya factor yang mendorong mahasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan di daerah asalnya. Artinya ada factor – factor lain yang 

mendorong mahasiswa untuk melakukan mobilitas atau perpindahan ke Kota lain.  

3.2.2 Biaya Hidup  

Biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, 

transportasi serta biaya pokok yang lain tentunya setiap daerah memiliki taraf 

yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan sosial ekonomi daerah itu 

sendiri, umumnya kota-kota besar membutuhkan biaya hidup lebih mahal dari 

pada kota atau daerah yang berkembang.   

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden yang 

melanjutkan pendidikan di UNS menyatakan bahwa biaya hidup daerah asal 

mereka mahal sebanyak 43 reponden (51,2%), biaya hidup sedang sebanyak 17 

responden (20,2%), dan sisanya menyatakan biaya hidup murah sebanyak 24 

responden (28,6%). Adapun hasil serupa juga didaptkan pada responden di UMS 

sebanyak 47 responden (61%) menyatakan mahal, 11 responden (14,3%) biaya 

hidup sedang, dan sisanya 19 responden (24,7%) mengungkapkan bahwa biaya 

hidup daerah asal mereka murah. Mayoritas responden yang menyatakan biaya 
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hidup daerah asal mereka mahal merupakan pelaku mobilitas yang berasal dari 

DKI Jakarta dan Kota Bandung. Hal tersebut relevan, karena DKI Jakarta 

merupakan Ibukota negara, sedangkan Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi 

dan ke-dua kota tersebut merupakan kota Megapolitan yang ada di Indonesia. 

Pelaku mobilitas yang menyatakan biaya hidup daerah asal mereka murah, 

mayoritas berasal dari Kota Semarang dan DI Yogyakarta. Hasil tersebut terkait 

dengan kondisi dan jarak yang tak jauh berbeda dengan Kota Surakarta, 

mempengaruhi penilaian reponden bahwa taraf hidup daerah asal mereka juga 

murah karena hampir sama seperti di Kota Surakarta.  

3.2.3 Suasana Kota  

Umumnya salah satu penarik maupun pendorong setiap individu untuk melakukan 

mobilitas atau perpindahan untuk datang menetap sementara maupun permanen 

yaitu dengan mempertimbangkan suasana kota. Hal ini berkaitan dengan adanya 

pengaruh suasana kota dapat memberikan kenyamanan setiap individu untuk 

merasa betah untuk menetap lebih lama. Suasana kota yang lebih kondusif dan 

rapi mempermudah berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Dilain 

sisisuasana kota mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan 

aktivitas seperti halnya memaksimalkan kesempatan pembelajaran terutama bagi 

mahasiswa.   

Responden yang melanjutkan pendidikan di UNS mapun UMS lebih dari 

30%, yaitu masing-masing 28 responden (33.3%) dan 24 responden (31.2%) 

memiliki pandangan jumlah tertinggi bahwa kota asal mereka memiliki lalu lintas 

yang macet. Pandangan tersebut sangat relevan, karena pada umumunya kota-kota 

besar merupakan kota dengan aktivitas yang kompleks di dalamnya. Volume 

kendaraan yang banyak, bahkan meningkat dari tahun ke tahun berupa kendaraan 

pribadi maupun umum serta tidak diimbangi dengan sistem transportasi yang baik. 

Hal ini akan memicu kemacetan dibeberapa sudut kota, hal tersebut diperkuat oleh 

salah satu responden menyatakan bahwa dengan adanya kondisi tersebut waktu 

jadi terbuang percuma, di jalanan menjadi lebih lama.   

Pandangan lain sebanyak 10 responden (11.9%) di UNS dan 18 responden 

(23.4%) di UMS, menyatakan bahwa kota asal mereka padat penduduk dan sibuk. 
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Kota besar terutama di Pulau Jawa dijadikan sebagai tujuan atau destinasi 

masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Tak heran jika memiliki angka kepadatan 

penduduk yang tinggi, dan terus akan meningkat dari tahun ke tahun. Ramai dan 

sibuk akibat adanya aktivitas yang kompleks. Kota-kota tersebut menjadi pusat 

pertumbuhan ekonomi, baik dari sector pelayanan dan jasa, pemerintahan, 

perdagangan hingga hiburan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka akan 

menimbulkan dampak negative yaitu munculnya pencemaran seperti polusi udara 

yang tinggi hingga timbulnya tempat-tempat kumuh. Hal ini diperkuat dengan 

pandangan responden yang melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 11 

responden (13.1%) dan di UMS sebanyak 12 responden (15.6%) menyatakan 

bahwa asal kota mereka kumuh dan polusi tinggi.   

Sebagai dampak dari semakin meningkatnya kepadatan penduduk dan 

tidak di dukung dengan ketersediaan lahan maka akan menimbulkan permukiman 

kumuh diberbagai sudut kota. Peningkatan volume kendaraan dan industri yang 

menghasilkan asap atau polusi udara setiap harinya. Kondisi ini tentunya 

membuat individu merasa tidak nyaman atau terganggu sehingga adanya 

dorongan untuk pindah. Mahasiswa yang berpandangan bahwa suasana kota 

mereka memiliki segala kelengakapan fasilitas sebanyak 22 responden (26.2%) di 

UNS dan 11 responden (14.3%) di UMS. Umumnya setiap kota-kota besar 

terutama di Pulau Jawa memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti fasilitas 

pendidikan, kesehatan, social ekonomi, serta fasilitas lain yang menunjang 

aktivitas sehari-hari. Hal tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.  

Perkembangan kota melalui pembangunan tentunya akan menimbulkan 

pandangan yang berbeda pada tiap individu terhadap kota asalnya. Responden 

yang melanjutkan studi di UNS sebanyak 9 responden (10.7%) mengaku kurang 

nyaman berada di kota asalnya sedangkan sebanyak 4 responden (4.8%) merasa 

nyaman. Responden yang melanjutkan studi di UMS sebanyak 5 responden 

(6.5%) mengaku kurang nyaman berada di kota asalnya sedangkan sebanyak 7 

responden (9.1%) merasa nyaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

suasana perkotaan, menjadi faktor pendorong mahasiswa untuk melakukan 



19 

 

mobilitas sirkuler.   

3. 3 Faktor di Daerah Tujuan  

Selain faktor pendorong yang berasal dari daerah asal, terdapat faktor penarik 

sebagai daya tarik individu yang berasal dari daerah tujuan yang kemudian 

mempengaruhi mahasiswa memilih melakukan mobilitas. Adapun beberapa faktor 

penarik tersebut yang telah dilakukan survey terhadap responden antara lain 

sebagi berikut.  

3.3.1 Akreditasi Pilihan Program Studi / Universitas  

Responden yang melanjutkan pendidikan di UNS sebagian besar responden, yaitu 

sebanyak 81 responden (96.4%) mengatakan akreditasi universitas mempengaruhi 

pilihan mereka, sedangkan 3 responden (3.6%) sisanya tidak memepertimbangkan 

akreditasi untuk menentukan pilihan mereka. Sama halnya bagi responden yang 

melanjutkan pendidikan di UMS, sebagian dari responden mempertimbangkan 

akreditasi untuk menentukan pilihan yaitu sebanyak 69 responden (89.6%) dan 

yan tidak memepertimbangkan sebanyak 8 responden (10.4%). Akreditasi 

Universitas maupun Fakultas tujuan merupakan hal yang penting bagi calon 

mahasiswa baru pada umumnya. Hal ini karena adanya anggapan bahawa 

universitas yang memiliki akrditasi yang baik maka akan berbanding lurus dengan 

kualitas universitas itu sendiri. Seperti halnya memiliki SDM atau tenaga pengajar 

yang baik dan berkualitas, memiliki fasilitas untuk menunjang aktivitas belajar 

mengajar yang baik. Adanya daya saing yang tinggi serta memiliki jaringan yang 

kuat. Pandangan inilah yang menjadikan calon mahasiswa tertarik untuk 

melanjutkan pendidikan di Universitas dengan akreditasi yang baik.   

3.3.2 Biaya Hidup  

Responden yang melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 67 responden (79.8%) 

mengatakan bahwa biaya hidup di Kota Surakarta mempengaruhi pilihan mereka 

dan menjadi daya tarik tersendiri, sedangkan 17 responden (20.2%) sisanya tidak 

memepertimbangkan biaya hidup untuk menentukan pilihan mereka. Responden 

yang melanjutkan pendidikan di UMS, sebagian dari responden 

mempertimbangkan biaya hidup untuk menentukan pilihan yaitu sebanyak 56 

responden (72.7%) dan yan tidak memepertimbangkan sebanyak 21 responden 
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(27.3%).  

Hasil tersebut membuktikan bahwa biaya hidup merupakan factor penarik 

bagi pelaku mobilitas untuk dating menetap secara sementara maupun permanen. 

Kota Surakarta sendiri merupakan kota yang mendapat predikat sebagai kota yang 

memiliki biaya hidup termurah di Indonesia, dibandingkan dengan besar lainnya.  

3.3.3 Lokasi dan Aksesibiltas  

Lokasi dan aksesibilitas merupakan salah satau aspek dalam disiplin ilmu geografi 

yang sangat penting. Dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh 

jika suatu wilayah memiliki letak yang strategis maka akan mempermudah 

aksebilitas, seperti aksebilitas barang, jasa hingga aksebilitas masyarakat itu 

sendiri. Dengan demikian maka letak dan aksebilitas menjadi salah satu factor 

untuk melakukan mobilitas.   

Berdasarkan hasil yang didapat dapat diketahui bahwa responden yang 

melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 71 responden (84.5%) mengatakan 

bahwa Kota Surakarta memiliki letak yang strategis, sedangkan 13 responden 

(15.5%) mengatakan tidak strategis. Sama halnya dengan responden di UMS yang 

mengatakan strategis sebanyak 73 responden (94.8%), sedangkan sisanyan yaitu 4 

responden (5.2%) mengatakan tidak strategis.  

Responden yang berpendapat bahwa Kota Surakarta merupakan kota yang 

memiliki letak strategis, hal ini karena berdekatan dengan kota besar lainnya 

seperti Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Selain itu Kota Surakarta 

juga dilewati oleh jalan pengubung antar kota dan provinsi serta jalan alternatif 

yang menghubungkan berbagai daerah. Nilai tambah sendiri bagi mahasiswa 

UMS, karena kendaraan umum antar kota maupun dalam kota melewati 

universitas ini sehingga memudahkan untuk bepergian. Ditunjang dengan sarana 

transportasi umum yang lengkap seperti bus, kereta, pesawat dan sebagainya 

sehingga memudahkan setiap orang untuk menjangkaunya. Artinya lokasi dan 

aksesibilitas strategis didukung oleh moda transportasi memadai memberikan nilai 

lebih terhadap kondisi suatu wilayah. Kota Surakarta juga merupakan kota yang 

dilalui oleh lintas jalur perdagangan yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap 
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peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Uraian tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Kota Surakarta memiliki lokasi yang strategis dan 

aksesibilitas yang mudah, baik dari letak kota secara administratif hingga fasilitas 

sarana prasarana transportasi yang lengkap dan mudah diperoleh, sehingga 

mempermudah kegiatan masyarakat di dalamnya untuk menjalankan aktivitas.  

3.3.4 Budaya  

Budaya merupakan salah satu unsur penting bagi setiap daerah. Budaya ini 

mencerminkan kondisi sosial yang melekat pada setiap masysrakat di dalamnya, 

sehingga melalui budaya inilah daerah tersebut dapat dikenal secara luas. Kota 

Surakarta terkenal dengan sebutan kota budaya, hal ini diperkuat dengan dengan 

semoboyan “The Spirit Of Java”. Hal tersebut karena Kota Surakarta terkenal 

dengan budaya batik serta terdapatnya budaya kraton yang masih kental, ditambah 

dengan masyarakat di dalamnya yang ramah tamah dan halus. Kondisi tersebut 

tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku mobilitas. Hal tersebut 

terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku mobilitas yang 

melanjutkan pendidikan di UNS maupun di UMS mayoritas menyatakan budaya 

tersebut menjadi daya tarik mereka untuk memilih Kota Surakarta sebagai tujuan, 

masing-masing sebanyak 56 responden (66,7%) dan 41 responden (53,2%), 

sisanya 28 responden (33,3) dan 36 responden (46,8%) menyatakan tidak ada 

hubungan antara kondisi budaya di Kota Surakarta terhadap pilihan mereka 

dengan daerah tujuan.  

Sebagian reponden juga menyatakan bahwa masyarakats setempat yang 

ramah, tutur bahasa yang halus serta memiliki sopan santun yang tinggi 

memberikan kenyamanan tersendiri bagi para perantau. Ditambah dengan 

kegiatan budaya yang sering diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti 

Sekaten, Kirab budaya hingga festival kuliner dan sebagainya menambah nilai 

budaya yang baik dan semakin membuat perantau merasa “kangen” atau senang 

bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Kota Surakarta.  

Berdasarkan hasil penelitian yang teruarai tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa faktor yang ada di daerah tujuan memiliki nilai lebih jika dibandingkan 

dengan daerah asal. Hal tersebut juga sesuai dengan Everett S. Lee (1966) tentang 
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teori migrasi yaitu factor yangterdapat padadaerah tujuan. Adapun faktornya yaitu 

pilihan program studi dan akreditasi universitas (faktor pendidikan), biaya hidup, 

serta lokasi dan aksesibilitas.   

3. 4 Faktor Penghalang atau Penghambat  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses mobilitas penduduk secara 

horizontal, tidak hanya berpaku pada faktor pendorong daerah asal dan faktor 

penarik daerah tujuan, tetapi terdapat pula faktor penghambat atau penghalang. 

Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya sebagai berikut.  

3.4.1 Adaptasi Bahasa  

Bahasa merupakan salah satu hal yang penting, karena bahasa merupakan alat 

utama untuk berkomunikasi. Negara Indonesia merupakan negara kepualauan, 

sehingga memiliki keberagaman dalam budaya, adat istiadat hingga Bahasa. 

Artinya hampir setiap daerah memiliki Bahasa yang berbeda. Keberagaman 

Bahasa daerah ini mendorong seseorang untuk berusaha beradaptasi dengan 

bahasa yang berbeda dari daerah asalnya jika dalam kondisi individu tersebut 

tinggal di daerah lain dengan keadaan budaya yang berbeda. Perbedaan behasa 

inilah yang mungkin pertama kali dirasakan oleh pada pelaku mobilitas. Begitu 

pula yang dirasakan mahasiswa dari berbagai daerah yang melanjutkan 

pendidikan di Kota Surakarta.  

Berdasarkan hasil survei, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

yeng melanjutkan pendidikan di UNS dari 84 responden yang menyatakan tidak 

ada kesulitan beradaptasi dengan bahasa di daerah tujuan sebanyak 55 responden 

(65.5%), sedangkan yang kesulitan beradaptasi 29 responden (34.5%). Sama 

halnya dengan responden yang melanjutkan pendidikan di UMS, dari 77 

responden yang menyatakan tidak ada kesulitan beradaptasi dengan bahasa di 

daerah tujuan sebanyak 43 responden (55.8%), sedangkan yang kesulitan 

beradaptasi 34 responden (44.2%).  

Responden yang menyatakan tidak kesulitan dalam beradaptasi sebagian 

besar berasal dari Kota Surabaya, Kota Semarang dan D.I Yogyakarta. Hal ini 

dikarenakan bahasa mereka memiliki kemiripan atau hampir sama dengan bahasa 

daerah yang digunakan masyarakat di Kota Surakarta dan sekitarnya, yaitu Bahasa 
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Jawa. Dilain sisi juga adanya rasa toleransi antar mahasiswa satu dengan yang 

lainnya, dengan cara menggunakan bahasa Indonesia. Memaklumi dan 

mengimbangi terhadap mahasiswa yang belum terbiasa dengan bahasa jawa.  

Responden yang memiliki kesulitan dalam beradaptasi beralasan bahwa 

bahasa jawa merupakan bahasa yang sulit dipahami, kosakata terlalu banyak serta 

belum terbiasa. Ditambah lagi bahasa daerah yang mereka gunakan sangat 

berbeda dengan bahasa daerah asalnya, yaitu bahasa Indonesia danbetawi bagi 

yang berasal dari DKI Jakarta serta bahasa sunda bagi yang berasal dari Kota 

Bandung.   

3.4.2 Biaya Hidup  

Faktor biaya merupakan salah faktor yang menjadi pertimbangan bagi pelaku 

mobilitas, bahkan dapat dikatakan sebagai factor penghambat atau penghalang. 

Terlebih bagi pelaku mobilitas mahasiswa, tentunya biaya ini tak hanya biaya 

untuk transportasi dari daerah asal ke tujuan dan sebaliknya akan tetapi juga biaya 

transportasi untuk keseharian, biaya makan, tempat tinggal serta kebutuhan 

lainnya di perantauan.  

Berdasarkan Tabel 37. yang tersaji di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

mahasiswa yeng melanjutkan pendidikan di UNS dari 84 responden yang 

menyatakan tidak ada hambatan dalam segi biaya yaitu sebanyak 51 responden 

(60.7%), sedangkan yang memiliki hambatan 33 responden (39.3%). Sama halnya 

dengan responden yang melanjutkan pendidikan di UMS, dari 77 responden yang 

menyatakan tidak ada hambatan segi biaya sebanyak 56 responden (72.7%), 

sedangkan yang memiliki hambatan sebanyak 21 responden (27.3%).  

Sebagian besar responden di UNS maupun UMS, menyatakan bahwa tidak 

memiliki hambatan dalam segi biaya baik biaya untuk menunjang aktivitas 

seharihari seperti transportasi, makan dan kebutuhan lainnya. Biaya yang dikirim 

oleh orangtua mereka dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pengiriman 

tersebut rata-rata dalam kurun waktu sebulan sekali. Mereka menambahkan jika 

tidak boros dan dapat mengelola dengan baik uang pengiriman dari orangtua 

mereka, maka uang bulanan tersebut sisa.  

Responden yang memiliki hambatan pada segi biaya menyatakan bahwa 
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kondisi orangtua yang finansialnya kurang stabil, jadi berdampak terhadap jadwal 

pengiriman uang bulanan. Dilain sisi ada juga yang menyatakan bahwa terlalu 

boros serta kebutuhan mendadak atau tidak terduga. Dengan kondisi demikian 

maka perlunya belajar untuk mengelola keuangan dengan baik, karena pada 

dasarnya merantau mengajarkan individu utnuk hidup mandiri dan lebih pintar 

dalam mengelola secara finansial. Beberapa responden juga menyatakan lebih 

memilih untuk part time atau kerja sampingan guna untuk mendapatkan tambahan 

uang saku.  

3.4.3 Peran Orang Tua  

Orangtua merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam pengambilan 

keputusan seorang anak, tak terkeculi dalam bidang pendidikan terutama jenjang 

perguruan tinggi. Umumnya setiap orang tua memberikan pengaruh atau saran 

terhadap anak, karena pada dasarnya orang tua ingin yang terbaik bagi anak-

anaknya.  

Reponden yang melanjutkan pendidikan di UNS dari 84 responden, yaitu 

sebanyak 32 responden (38.1%) menyatakan adanya peranan orang tua dalam 

pengambilan keputusan mereka dan 52 responden (61.9%) sisanya tidak ada 

peranan orangtua dalam pengambilan keputusan ini. Responden yang melanjutkan 

pendidikan di UMS, adanya peranan orangtua serta yang pilihan sendiri hampir 

sama yaitu masing-masing sebanyak 38 responden (49.4%) dan 39 responden 

(50.5%). Adanya peran orangtua dalam pengambilan keputusan dalam 

melanjutkan pendidikan terutama jenjang perguruan tinggi, program studi yang 

akan ditempuh hingga daerah perguruan tinggi tujuan.  

3.4.4 Moda Transportasi  

Moda tranportasi merupakan salah satu hal yang penting terkait dengan mobilitas. 

Moda transportasi ini tentunya dapat menunjang aktivitas sehari-hari, karena 

mempermudah aksebilitas. Ketersediaan moda transportasi yang lengkap dan 

bervariasi menjadi nilai tambah tersendiri, menyediakan berbagai pilihan bagi 

pelaku mobilitas serta menjadi pertimbangan dalam hal efisiensi waktu dan biaya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji dalam Tabel 39. di atas dapat 

diketahui bahwa moda transportasi pilihan yang digunakan pelaku mobilitas yeng 
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melanjutkan pendidikan di UNS maupun di UMS paling banyak merupakan 

kendaraan bermotor yaitu masing-masing sebanyak 39 responden (46.4%) dan 42 

responden (54.5%). Moda tranportasi paling sedikit digunakan yaitu mobil, dari 

84 responden yang melanjutkan pendidikan di UNS, hanya sebanyak 6 responden 

(7.1%) sedangkan di UMS hanya sebanyak 2 responden (1.3%). Kendaraan 

bermotor milik pribadi tentunya menjadi pilihan utama untuk melakukan 

mobilitas sehari-hari seperti dari kampus ke kost maupun tujuan lain. Dilain sisi 

moda transportasi ini dinilai lebih efisien dari pada moda transportasi yang lain 

untuk aktivitas sehari-hari. Para pelaku mobilitas yang menggunakan motor ini 

sebagian besar berasal dari daerah yang tidak terlalu jauh dengan Kota Surakarta, 

seperti D.I Yogyakarta dan Kota Semarang. Akan tetapi ada juga yang mengaku 

membeli kendaraan bermotor di Kota Surakarta semenjak kuliah.  

Numpang teman atau “nebeng” dalam bahasa gaulnya, menjadi pilihan 

kedua terbanyak bagi pelaku mobilitas. Hal ini tentunya terkait dengan rasa 

pertemanan atau keakraban, berangkat dari teman dekat di fakultas ataupun teman 

kost yang berada pada satu kampus yang sama maupun searah. Tentunya hal ini 

berlaku bagi mereka yang sebagian besar tidak memiliki kendaraan motor pribadi. 

Selain numpang teman untuk melakukan mobilitas keseharan pilihan terbanyak 

ketiga yaitu menggunakan jasa ojek online, moda transportasi modern berbasis 

online. Keberadaan ojek online ini juga sangat membantu bagi para pelaku 

mobilitas, dengan harga terjangkau. Tidak ada responden yang mengaku 

menggunakan moda trasnportasi seperti bus kota, becak maupun yang lainnya. 

Semua beralih dan lebih suka menggunakan ojek online, yang berupa motor 

maupun mobil.  

Moda tranportasi masal di Kota Surakarta terbilang cukup lengkap, mulai 

dari kapal terbang, kereta api, bus atau travel. Ketersediaan moda tranportasi 

tersebut mempermudah bagi mahasiswa yang akan melakukan mobilitas ke daerah 

asal maupun ke daerah tujuan. Variasi moda tranportasi tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing karena menawarkan fasilitas yang 

berbeda-beda, dari segi biaya, efisien waktu dan lainnya.  

Berdasarkan Tabel 40. dapat diketahui bahwa antara pelaku mobilitas yang 
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melanjutkan pendidikan di UMS maupun UNS memiliki kesamaan trend terhadap 

pemilihan moda tranportasi untuk melakukan mobilitas. Kereta api merupakan 

moda transportasi yang paling banyak peminat. Beberapa dari responden 

menambahkan bahwa kereta api lebih terjangkau terkait biaya, waktu, fasilitas dan 

pelayanan yang cukup baik. Pemilihan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor 

memiliki peminat terbanyak ke dua, hal ini dengan alasan diperjalanan lebih santai 

dan sekalian main atau sekedar mampir ke daerah lain. Tidak menyesuaikan 

waktu dan terburu-buru, dilain sisi jarak daerah asal ke daerah tujuan tidak terlalu 

jauh.  

Bus/Travel menjadi pilihan ketiga setelah kendaraan pribadi, dalam segi 

kecepatan bus atau travel lebih lama dari pada kereta api. Meskipun begitu moda 

transportasi ini menawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, sekarang pun 

moda transportasi ini juga dilengkapi dengan fasilitas hiburan seperti TV dan 

music. Hal tersebut tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi pelaku mobilitas. 

Pesawat terbang merupakan moda transportasi dengan sisi efisiensi waktu paling 

baik, jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Meskipun begitu moda 

transpirtasi ini kurang diminati mahasiswa pelaku mobilitas, dikarenkan harga 

yang jauh lebih tinggi.  

3. 5 Faktor Individu  

Faktor individu merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar 

terhadap pengambilan keputusan terhadap keberlangsungan mobilitas. Faktor 

individu berkaitan dengan pertimbangan yang berasal dari pribadi pelaku 

mobilitas itu sendiri. Setiap individu memiliki persepsi atau sudut pandang yang 

berbeda, tentunya akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula antara satu 

individu dengan individu lainnya terhadap suatu wilayah.   

Penilaian ini dapat bernilai positif, netral maupun negatif, hal ini berkaitan 

dengan perbedaan kebutuhan. Dengan demikian maka perbedaan inilah yang 

nantinya akan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan setiapi individu 

untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan yang mereka anggap dapat 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan.  
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3.5.1 Tidak Lolos Seleksi Masuk PTN di Kota Asal  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi ataupun alasan 

mahasiswa pelaku mobilitas yang bervariasi. Diketahui bahwa faktor utama yang 

menyebabkan individu ini untuk melakukan mobilitas dan tidak melanjutkan 

pendidikan di kota asal mereka dikarenakan sebagian besar tidak lolos seleksi 

masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di kota mereka 

masingmasing. Pelaku mobilitas yang melanjutkan pendidikan di UNS dengan 

alasan tersebut yakni sebanyak 41 responden (48.8%) sedangkan yang di UMS 

lebih dari 50% yaitu sebanyak 56 responden (Tabel. 41).  

Umumnya perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit atau ternama, 

tersebar di kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa. Perguruan tinggi tersebut 

seperti Universitas Indonesia di DKI Jakarta, Universitas Padjajaran dan Institut 

Teknologi Bandung di Kota Bandung, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 

Universitas Diponegoro di Kota Semarang serta Universitas Airlangga dan Institut 

Teknologi Surabaya di Kota Surabaya. Hal tersebut tentunya akan memicu 

antusiasme para calon mahasiswa untuk bersaing tinggi. Kondisi itu menjadi salah 

satu faktor mereka untuk tidak lolos seleksi di PTN yang mereka inginkan, 

sehingga mereka lebih memilih melakukan mobilitas ke daerah lain dengan motif 

pendidikan. Bagi sebagian besar yang melanjutkan pendidikan di Kota Surakarta 

beralasan bahwa program studi yang mereka inginkan terdapat di kota ini, 

sekaligus didukung dengan akreditasi yang baik.  

3.5.2 Suasana Kota  

Setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda antar individu lainnya, 

salah satunya menyangkut suasana kota. Suasana kota ini terkait dengan 

kenyamanan yang dirasakan tiap individu, hal ini tentunya disesuaikan dengan 

kebutuhan setiap individu itu sendiri. Suasana kota asal yang dirasa sudah 

membosankan dan adanya dorongan keinginan untuk mencari suasana baru 

menjadi faktor seseorang untuk berpindah tempat, dari satu wilayah ke wilayah 

lain yang mereka anggap menarik sebagai daerah tujuan.  

Faktor mobilitas mahasiswa dengan alasan mencari suasana dan pengalaman 

baru yang melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 23 responden (27,4%) 
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sedangkan di UMS sebanyak 12 responden (15,6%) (Tabel. 41). Sebagian 

responden menambahkan bahwa suasana kota mereka kurang kondusif, terlalu 

ramai dan macet. Meskipun memiliki fasilitas yang lengkap, seperti tempat 

hiburan maupun fasilitas penunjang yang lain akan tetapi bukan menjadi jaminan 

untuk merasa nyaman dan tidak membosankan. Dengan adanya kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan maka mereka terdorong untuk melanjutkan ke luar daerah 

sekalian untuk mencari suasana baru dan pengalaman baru.  

Kota Surakarta disebut sebagai Kota budaya dengan julukan “The Spirit Of 

Java”, terkenal dengan masyarakat di dalamnya yang sopan dan ramah. Kota ini 

juga dikenal sebagai kota pelajar kedua setelah Kota Yogyakarta, memiliki 

perguruan tinggi yang cukup terkenal seperti Universitas Sebelas Maret dan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik 

sendiri bagi pada pelaku mobilitas. Selain alasan tersebut di atas, beberapa 

responden juga mengungkapkan bahwa suasana kota lebih kondusif, kondisi 

lingkungan yang lebih tertata dan bersih. Beberapa responden juga 

mengungkapkan bahwa lebih nyaman di Kota Surakarta dibandingkan dengan 

daerah asal mereka, bahkan sebagian menginginkan jika sudah lulus akan 

melanjutkan dan mencari pekerjaan di Kota Surakarta. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suasana kota dan adanya keinginan 

untuk mengenal daerah baru menjadi salah satu faktor untuk melakukan mobilitas.  

3.5.3 Keinginan Hidup Mandiri  

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji dalam Tabel. 41 menunjukkan adanya 

motivasi ataupun alasan mahasiswa pelaku mobilitas bervariasi. Selain mencari 

suasana baru para pelaku mobilitas ini mengaku ingin belajar untuk hidup 

mandiri, dengan cara merantau dan merasakan hidup jauh dari orangtua. Pelaku 

mobilitas dengan alasan tersebut yang melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 

16 responden (19%) sedangkan di UMS sebanyak 7 responden (9,1%). Seseorang 

pada rentang umur perkuliahan dapat dikatakan sebagai masa transisi, proses dari 

remaja menjadi dewasa. Memiliki keinginan kuat untuk menunjukkan dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Semangat yang tinggi untuk belajar 

dan mencoba hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Hasil wawancara dari 
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beberapa responden juga menambahkan bahwa melanjutkan pendidikan di kota 

lain atau merantau, sehingga harus jauh dari orangtua maka dinilai dapat melatih 

kemandirian serta meningkatkan rasa tanggung jawab bagi diri sendiri, orangtua 

maupaun pendidikan dan masa depannya. Keluar dari zona nyaman, keharusan 

untuk belajar beradaptasi dan berbaur di lingkungan yang baru.  

3.5.4 Pilihan Univ/Prodi  

Berdasarkan hasil penelitian yang didaptkan yang tersaji dalam Tabel. 42, terlihat 

bahwa faktor utama Kota Surakarta terpilih menjadi destinasi pelaku mobilitas 

dengan alasan pilihan universitas atau program studi yang diinginkan. Pelaku 

mobilitas dengan alasan tersebut yang melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 

34 responden (40,5%) sedangkan di UMS sebanyak 41 responden (53,2%). UNS 

merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki kualitas baik, beberapa tahun 

terakhir PTN tersebut menjadi salah satu yang memiliki peminat terbanyak 

dibandingkan dengan PTN di daerah lain. UMS juga mengalami hal yang serupa, 

meskipun swasta akan tetapi kualitasnya mampu bersaing dengan PTN favorit 

disekitarnya serta menjadi salah satu PTS terbaik di Indonesia. Berdasarkan hal 

tersebut tak heran jika kedua perguruan tinggi ini menjadi daya tarik bagi pelaku 

mobilitas.   

Mahasiswa pelaku mobilitas menambahkan bahwa dalam menentukan 

pilihan, hal utama yang mereka pertimbangkan yaitu kualitas perguruan tinggi, 

akreditasi serta ketersediaan program studi yang diinginkan. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, motif pendidikan menjadi salah 

satu faktor utama dalam melakukan mobilitas.  

3.5.5 Kultur Budaya  

Kultur budaya terkadang menjadi daya tarik sendiri bagi para pelaku mobilitas 

untuk menentukan pilihan. Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji dalam Tabel 

42. menunjukkan kultur budaya menjadi faktor kedua sebagai pertimbangan 

pelaku mobilitas dalam menjatuhkan sebuah pilihan. Reponden yang melanjutkan 

pendidikan di UNS sebanyak 21 responden (25%), sedangakan yang di UMS 

sebanyak 12 responden (15.6%). Kultur budaya ini bagi pelaku mobiltas 

beranggapan bahwa budaya jawa tengah yang terkenal yaitu berkaitan dengan 
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keraton, halus dan memiliki kesenian yang tinggi. Mereka beranggapan bahwa 

masyarakat didalamnya masih menjunjung nilai-nilai budaya Kota Surakarta, 

memiliki rasa kepedulian tinggi, gotong royong serta memiliki tutur kata yang 

baik dan sopan. Hal tersebut tentunya saling berlawanan dengan kondisi di kota 

asal mereka yang memiliki kesenjangan sosial tinggi, rendahnya rasa kepedulian 

antar sesama.  

Suatu wilayah dengan kultur budaya yang baik ditambah dengan masyarakat 

yang positif maka menjadi dorongan kuat untuk menjadikan sebagai kota tujuan. 

Dilain sisi kultur budaya yang baik dapat menjadi nilai lebih terhadap pandangan 

orang tua, mengurangi rasa khawatir terhadap anaknya. Bagi mereka lingkungan 

pergaulan memegang peranan penting dalam menghasilkan suatu karakter atau 

kepribadian individu.  

3.5.6 Biaya Hidup  

Biaya juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan 

setiap individu untuk menentukan daerah tujuan. Jika suatu daerah memiliki taraf 

kebutuhan hidup yang tinggi, maka akan segaris lurus dengan tingginya tingkat 

kebutuhan individu tersebut, begitu juga sebaliknya. Umumnya daerah dengan 

taraf kebutuhan hidup tinggi ini merupakan wilayah perkotaan, terutama kota-kota 

besar.  

Kota besar di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta yang merupakan ibukota 

negara, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang dan D.I Yogyakarta 

tentunya kota-kota tersebut memiliki biaya hidup yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan Kota Surakarta. Kondisi ini tentunya menjadi daya tarik dan 

bahan pertimbangan pelaku mobilitas. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian 

yang tersaji dalam Tabe. 42, menunjukkan bahwa biaya hidup lebih murah 

menjadi alasan untuk memilih Kota Surakarta. Responden yang melanjutkan 

pendidikan di UNS sebanyak 15 responden (17,9%), adapun di UMS dengan 

alasan serupa sebanyak 10 responden (13%).  

Beberapa responden juga menambahkan bahwa untuk memilih perguruan 

tinggi tak hanya melihat dari sisi kualitas saja, akan tetapi ada pertimbangan lain 

yang salah satunya menyangkut biaya. Biaya dirasa perlu dipertimbangkan secara 
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matang, karena biaya menyangkut keberlangsungan aktivitas sehari-hari terutama 

dalam perantauan. Biaya hidup di Kota Surakarta dirasa masih terjangkau dan 

jauh lebih rendah dibandingakan dengan kota besar lainnya, terutama DKI Jakarta 

dan Kota Bandung. Selama di Kota Surakarta menurut mereka perbedaan taraf 

kebutuhan hidup ini salah satunya disebabkan karena harga kebutuhan pokok yang 

memiliki perbedaan yang signifikan. Kota Surakarta masih merupakan kota yang 

sedang berkembang, sedangkan yang lain merupakan kota metropolitan bahkan 

kota megapolitan. Dengan demikian maka tak heran jika biaya hidup di Kota 

Surakarta lebih murah dan terjangkau.  

3.5.7 Keberadaan Sanak Keluarga  

Keberadaan sanak keluarga merupakan salah satu faktor untuk memilih daerah 

tersbut menjadi daerah tujuan, atau terdapat sanak saudara yang sedang ataupun 

yang pernah melanjutkan pendidikan di daerah tujuan. Hal tersebut tentunya 

menjadi salah satu sumber informasi bagi individu yang ingin melakukan 

mobilitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.  

Responden yang melanjutkan pendidikan di UNS sebanyak 71 responden 

(84,5%) menyatakan jika mereka tidak memiliki saudara atau keluarga yang 

tinggal di Kota Surakarta, sedangkan 13 responden (15,5%) lainnya menyatakan 

memiliki saudara. Hasil demikian juga terjadi di UMS, sebagian besar tidak 

mimiliki saudara di Kota Surakarta, sebanyak 63 responden (81,8%) dan yang 

menyatakan sebaluknya hanya 14 responden (18,2%). Keberadaan saudara di 

daerag tujuan ini tentunya memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi, 

hingga menghemat dalam segi biaya karena tinggal bersama saudara, tidak perlu 

mencari kost selama menempuh pedidikan di Kota Surakarta. Akan tetapi ada juga 

yang lebih memilih tidak tinggal bersama saudara dengan alasan ingin belajar 

hidup mandiri dan tidak ingin merepotkan.   

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 43. di atas, pelaku mobilitas di 

UNS sebanyak 19 responden (22,6%) menyatakan adanya saudara yang pernah 

melanjutkan pendidikan di Kota Surakarta dan sisanya 65 responden (77,4%) 

menyatakan sebaliknya. Pelaku mobilitas di UMS mendapatkan hasil yang serupa, 

yaitu 22 responden (28,6%) memiliki saudara yang pernah kuliah di Kota 
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Surakarta sedangkan sisanya 55 responden (71,4%) menyatakan bahwa tidak ada 

saudara yang penah kuliah di Kota Surakarta.  

Berdasarkan hasil yang didaptkan maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pelaku mobilitas yang melanjutkan pendidikan di UNS maupun UMS tidak 

memiliki saudara yang pernah kuliah di Kota Surakarta. Hal tersebut tentunya 

menimbulkan indikasi bahwa adanya faktor lain dan sumber indormasi lainnya 

yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan daerah 

tujuan.  

 

4 PENUTUP  

4. 1 Kesimpulan  

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat ditarik keseimpulan sebagai 

berikut :  

a. Karakteristik mahasiswa yang melakukan mobilitas ke Kota Surakarta untuk 

melanjutkan pendidikan di Universitas Sebelas Maret maupun Universitas 

Muhammadiyah Surakarta diantaranyan sebagai berikut, Mayoritas 

mahasiswa pelaku mobilitas berjenis kelamin laki-laki yang melanjutkan 

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Universitas 

Sebelas Maret; Mahasiswa pelaku mobilitas mayoritas pada rentang umur 18 

– 19 tahun; Mahasiswa asal DKI Jakarta memiliki jumlah terbanyak 

dibandingkan asal Kota lain yang melakukan mobilitas ke Kota Surakarta; 

Mahasiswa pelaku mobilitas sebagian besar berdomisili sementara di 

Kecamatan Jebres yang mayoritas melanjutkan pendidikan di Universitas 

Sebelas Maret, sedangkan yang kuliah di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagian besar di Kecamatan Kartasura; Frekuensi kepulangan 

mahasiswa menuju kota asal palingsering dilakukan setiap satu bulan sekali; 

Status tempat tinggal mayoritas mahasiswa pelaku mobilitas merupakan kost 

dan lingkungan tempat tinggal tidak didominasi oleh mahasiswa yang 

memiliki daerah asal yang sama; Mahasiswa pelaku mobilitas mayoritas 

menyatakan bahwa pilihan program studi sesuai dengan keinginan dan minat, 

program studi yang diminati paling banyak merupakan Geografi di 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Hukum di Universitas Sebelas 

Maret; Bahasa sehari-hari yang sering digunakan mahasiswa pelaku mobilitas 

merupakan bahasa Indonesia.  

b. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas mahasiswa ke 

Kota Surakarta, diantaranya sebagai berikut : Faktor utama yang mendorong 

mahasiswa pelaku mobilitas ke Kota Surakarta merupakan suasana kota yang 

tidak terlalu kondusif, serta biaya hidup yang lebih mahal; Faktor daerah 

tujuan yang memiliki kualitas yang baik, aksebilitas yang mudah dan 

terjangkau, ditambah dengan biaya murah dan memiliki budaya yang menarik 

menjadi alasan utama pelaku mobilitas memilih Kota Surakarta; Faktor 

hambatan yang paling utama bagi mahasiswa pelaku mobilitas merupakan 

moda transportasi, serta adaptasi bahasa terhadap masyarakat sekitar Kota 

Surakarta; Faktor individu mahasiswa pelaku mobilitas di Kota Surakarta 

sebagian besar disebabkan karena tidak lolos PTN di daerah asal, pilihan 

prodi di daerah tujuan yang baik dan sesuai mina, serta ingin mencari 

pengalaman baru dan belajar hidup mandiri. 

 

4. 2 Saran  

a. Bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami karakteristik mahasiswa 

sebagai pelaku mobilitas mengenai latar belakang keluarga, karena 

menyangkut penentuan individu dalam menentukan pilihan.  

b. Penelitian ini hanya terfokus pada dua Perguruan tinggi saja, sehingga 

diharapkan selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, agar 

mendapat hasil yang lebih bervariatif untuk mempertajam analisis terkait 

prilaku mobilitas.  

c. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan terkait pemerataan khususnya 

dalam bidang pembangunan pendidikan disetiap wilayah, sehingga 

menghidari adanya ketimpangan antar daerah, terutama daerah tertinggal.  
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