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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor rasio PDRB 

per kapita, rasio UMR, rasio kesempatan kerja, rasio tingkat pendidikan antara 
daerah tujuan migrasi dengan propinsi Jawa Tengah dengan migrasi ke luar 
propinsi Jawa Tengah dan juga untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol yaitu 
jarak ekonomi propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi.  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda melalui dua tahapan yaitu tanpa menyertakan variabel 
kontrol dan dengan menyertakan variabel kontrol dalam hal ini adalah jarak 
ekonomi yang berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen dan dibuktikan melalui uji statistik serta uji asumsi klasik. 
Selain analisis regresi linier berganda juga digunakan analisis statistik chi square 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol , apakah mengganggu 
atau tidak terhadap hubungan yang terjadi antara variabel independen terhadap 
variabel dependen.Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Sensus 
Penduduk tahun 2000 dan data PDRB per kapita yang diperoleh dari BPS serta 
data sekunder pendukung lainnya yaitu data UMR yang diperoleh dari  Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan data tarif pesawat terbang dari perusahaan 
penerbangan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS 10 untuk 
membantu menyelesaikan regresi linier berganda dan analisis statistik chi square.  

Hasil pengujian yang dilakukan menyebutkan bahwa  pada regresi linier 
berganda tanpa menyertakan variabel kontrol diperoleh hasil yaitu rasio PDRB 
per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah berpengaruh 
pada taraf signifikansi 10 % serta rasio kesempatan kerja dan rasio tingkat 
pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 
berpengaruh pada taraf signifikansi 5%, sedangkan variabel rasio UMR antara 
daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap 
migrasi ke luar Jawa Tengah pada taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian pada 
regresi linier berganda dengan menyertakan variabel kontrol diperoleh hasil yaitu 
rasio UMR, rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi 
dan propinsi Jawa Tengah, serta jarak ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dan 
daerah tujuan migrasi sebagai variabel kontrol itu sendiri berpengaruh pada taraf 
signifikansi 5%, sedangkan dua variabel tidak berpengaruh terhadap migrasi ke 
luar Jawa Tengah yaitu rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan 
propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 10 % dan rasio kesempatan kerja 
antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi      
5 %. 

 Ada tidaknya pengaruh variabel kontrol terhadap hubungan antara 
variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan analisis chi square dan 
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diperoleh hasil bahwa variabel kontrol yaitu jarak ekonomi ternyata 
mempengaruhi atau mengganggu hubungan antara rasio UMR dan rasio tingkat 
pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 
serta pada hubungan rasio PDRB per kapita pada jarak ekonomi jauh. Sedangkan 
pada hubungan rasio PDRB per kapita pada jarak ekonomi dekat dan rasio 
kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah ternyata 
tidak berpengaruh atau tidak mengganggu hubungan kedua variabel tersebut 
terhadap migrasi ke luar Jawa Tengah. 

Berdasar hasil penelitian tersebut, saran yang dapat disampaikan 
terutama bagi daerah asal (Pemerintah daerah Jawa Tengah) setidaknya mampu 
lebih mengembangkan daerahnya lebih baik terutama dalam aktivitas ekonomi 
dengan perluasan sektor usaha atau membangun kesempatan kerja, sekaligus perlu 
adanya tinjauan ulang mengenai kebijakan UMR yang ditetapkan. Kesemuanya 
seharusnya terkait dan mempertimbangkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 
seorang migran, supaya sumber daya yang benar-benar potensial tidak begitu saja 
meninggalkan daerah asalnya. Bagi daerah tujuan Data Sensus Penduduk tahun 
2000 menunjukkan kelima propinsi di Pulau Jawa paling besar dalam menerima 
migran dari Jawa Tengah, setidaknya kelima daerah tersebut harus mampu 
meningkatkan pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial budaya serta sarana 
sekaligus prasarana untuk mengantisipasi membanjirnya jumlah migran yang 
berlebihan. Pada era otonomi daerah saat ini setidaknya pembangunan harus 
benar-benar mampu mengembangkan investasi, meningkatkan potensi ekonomi 
dan menciptakan kesempatan kerja yang produktif, hal ini tidak hanya diarahkan 
pada daerah asal namun daerah tujuan lain pun yang tidak terlalu dibanjiri migran 
dari Jawa Tengah, sehingga pola persebaran penduduk dapat lebih merata. Biaya 
transportasi atau  jarak ekonomi ternyata  berpengaruh bagi seorang migran, maka 
saran yang diajukan supaya kebijakan mengenai tarif pun perlu ditinjau ulang dan 
harapannya tarif yang ditetapkan lebih murah, sehingga migrasi penduduk sebagai 
sesuatu yang berlangsung dengan sendirinya yang mana penduduk bergerak  
semata-mata karena potensi dan kesempatan yang secara obyektif ada tanpa 
banyak hambatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tidak hanya 

disebabkan secara alami dengan fertility rate (tingkat kelahiran), namun juga 

tidak dapat dikesampingkan adalah pertumbuhan penduduk akibat mobilitas 

atau yang lebih kita kenal dengan sebutan migrasi. Migrasi yang merupakan 

fenomena mobilitas gerak perpindahan penduduk secara lebih rinci diartikan 

sebagai suatu fenomena yang merupakan proses selektif dan ikut 

mempengaruhi individu dengan berbagai ciri-ciri antara lain ekonomi, sosial, 

pendidikan serta demografi tertentu, dan juga pengaruhnya secara relatif dari 

masing-masing individu bervariasi baik itu faktor ekonomi maupun non 

ekonomi (Yooce dan Ratna Imanira, 2001:167). 

  Migrasi merupakan salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan 

penduduk di suatu wilayah yang memiliki gejala khusus yang sifatnya tidak 

teratur (irregular), dimana hal ini sangatlah berbeda dengan pengaruh 

pertumbuhan penduduk alamiah yang sifatnya lebih teratur (regular). 

Migrasi seringkali berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah penduduk 

di suatu daerah dengan cepat dan dalam waktu yang relatif singkat,  

akibatnya migrasi akan berpengaruh terhadap distribusi, susunan maupun 

aktivitas penduduk (Surani, 2000). 

Kaitannya dengan perencanaan pembangunan proses mobilitas 

penduduk atau migrasi tidak dapat diabaikan, karena hal ini berkaitan erat 
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dengan kecenderungan penduduk untuk pindah salah satunya disebabkan  

adanya alasan aktivitas ekonomi. Seperti halnya prinsip yang dipegang 

dimana ada kesempatan kerja yang lebih baik dan lebih berproduktif maka ke 

sanalah arus penduduk akan mengalir, hal ini diibaratkan bagai mencari suatu 

sumber mata air. Prinsip tersebut seringkali menimbulkan terjadinya 

pemusatan penduduk hanya di beberapa daerah atau kota, dan fenomena 

tersebut seringkali bertentangan dengan perencanaan pembangunan 

pemerintah yang berusaha untuk mengedepankan aspek pemerataan 

penduduk di semua wilayah Indonesia.  

Kecenderungan seseorang dalam melakukan mobilitas tidak lepas dari 

beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti yang diungkapkan oleh 

Everett Lee (dalam Kasto, 2002:255-256), yaitu:  

 Adanya ketimpangan perkembangan ekonomi antar daerah, yang 
secara rasional akan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas 
dengan harapan memperoleh daerah baru serta pengharapan akan pekerjaan 
dan pendapatan yang lebih baik, setidaknya lebih disebabkan akan tinjauan 
makro yang lebih dikenal dengan adanya daya tarik (pull factor) dan daya 
dorong (push factor) dari daerah asal. Walaupun saat ini telah berkembang 
teori non ekonomi yang mengungkap alasan mobilitas, namun motif ekonomi 
masih dipandang sebagai faktor pendorong utama bagi seseorang untuk 
melakukan mobilitas. 

 
Pemusatan penduduk di suatu daerah atau wilayah merupakan masalah 

yang seringkali dan bahkan sampai saat ini tetap menjadi hal utama yang 

disinggung oleh teori-teori kependudukan. Penyebaran penduduk yang belum 

sepenuhnya merata terlihat pada tabel 1.1, sekitar 60 % penduduk Indonesia 

tinggal di pulau Jawa yang luasnya sekitar 6,6 % dari seluruh luas wilayah 

daratan Indonesia, dan ciri ini tidak mengalami perubahan yang berarti 

selama 25 tahun terakhir.  
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 Prosentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa mengalami 

penurunan dari 65 % pada tahun 1961 menjadi 59,97 % pada tahun 1995. 

Tabel 1.1. Sebaran Penduduk di Indonesia Menurut Luas Wilayah dan Pulau      
Tahun 1961-1995. 

 
Persentase Penduduk Pulau/Kepulauan 

1961 1971 1980 1990 1995 
Persentase 
Wilayah 

Jawa 
Sumatra 
Kalimantan 
Sulawesi 
Bali dan Nusa 
Tenggara 
Maluku 
Irian Jaya 

65,00 
16,20 
4,20 
7,30 
5,70 

 
0,90 
0,80 

63,80 
17,40 
4,30 
7,20 
5,60 

 
0,90 
0,80 

61,90 
19,00 
4,70 
7,10 
5,80 

 
1,00 
0,80 

59,97 
20,30 
5,10 
7,10 
5,70 

 
1,03 
0,90 

59,97 
20,90 
5,30 
7,05 
5,61 

 
1,07 
1,00 

6,6 
26,7 
27,2 
11,2 
3,8 

 
4,1 

20,4 
Catatan: Angka Tahun 1961 dan 1971 tidak termasuk Timor –Timur. 
Sumber : BPS,1995: 21 dan 219 ( Diolah ). 

 Distribusi persentase penduduk dari hasil sensus penduduk tahun 2000  

ternyata masih menunjukkan hal yang sama dimana jumlah penduduk yang 

begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan 

pemerataan penyebaran penduduk. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.2., 

terlihat sekitar 58% -59 % penduduk masih tinggal di Pulau Jawa dan dari 

jumlah tersebut sekitar 17 % penduduk tinggal di propinsi Jawa Barat, 15 % 

di propinsi Jawa Tengah, dan 17 % di propinsi Jawa Timur, sementara luas 

Pulau Jawa secara keseluruhan hanyalah sekitar 7 % dari seluruh wilayah 

daratan Indonesia. Ironisnya gabungan Maluku, Maluku Utara serta Papua 

yang memiliki sekitar 24 % dari luas total Indonesia hanya dihuni sekitar      

2 % penduduk. Kondisi ini tidak berubah bahkan hingga tahun 2002, hal 

tersebut secara tidak langsung menunjukkan daya dukung lingkungan yang 

kurang seimbang di propinsi-propinsi di Pulau Jawa (BPS, Statistik 

Indonesia, 2002: 32). 
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Selain itu dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa besarnya jumlah penduduk 

di Pulau Jawa menyebabkan kepadatan penduduk pulau tersebut sangatlah 

tinggi yaitu 951 per km 2 di tahun 2000 dan di tahun 2002 sebesar 975 km 2. 

Hal ini sangatlah timpang apabila dibandingkan dengan propinsi Papua yang 

luasnya hampir 20 % dari total luas Indonesia, namun kepadatan penduduk 

hanya  6 km 2. 

Tabel 1.2. Tabel Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Propinsi       
Tahun 1990-2002  

 
Persentase Penduduk Per 

Propinsi 
Kepadatan Penduduk Per 

Km2 
Propinsi 

1990 2000 2002* 1990 2000 2002 
Jawa 
Sumatra 
Kalimantan 
Sulawesi 
Bali dan Nusa 
Tenggara 
Maluku 
Papua 

59,99 
20,35 
5,07 
6,98 
5,67 

 
1,03 
0,91 

58,83 
21,00 
5,49 
7,25 
5,39 

 
0,96 
1,08 

58,65 
21,15 
5,58 
7,27 
5,34 

 
0,90 
1,11 

843 
76 
16 
65 

139 
 

40 
5 

951 
90 
20 
76 

152 
 

51 
6 

975 
93 
21 
80 

155 
 

49 
6 

Catatan :  Angka tahun 2000 dan 2002 tidak termasuk Timor-Timor, *Tahun 2002 
berdasarkan angka estimasi penduduk dihitung dengan metode 
matematis. 

Sumber :  BPS Jakarta. 2002. Statistik Indonesia . Hal 47 (Diolah).  

Terlebih lagi pembangunan di Indonesia yang berusaha menggalakkan 

sektor industri yang cenderung terlihat berada di kota-kota besar di beberapa 

propinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten secara tidak langsung 

menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan antara ketiga wilayah 

tersebut dengan wilayah–wilayah lain di Indonesia. Pernyataan di atas senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh Chris Manning dan Tadjuddin Noer 

Effendi (1985) bahwa adanya kebijakan yang mementingkan industri dan 

mengabaikan pertanian ditambah pula dengan kecenderungan mementingkan 

kota (urban bias) dalam investasi pemerintah di bidang sarana umum makin 
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mendesak dan merangsang kaum miskin di desa untuk pindah ke kota. 

Gambaran ketimpangan dalam pernyataan tersebut setidaknya didukung 

dengan melihat arus migrasi netto pada tabel 1.3. berikut 

Tabel 1.3. Migrasi total (Dalam Hal Ini Migrasi Seumur Hidup Kota dan Desa) 
dari Beberapa Propinsi di Indonesia Tahun 1990 dan 2000 (Orang) 

 
Migrasi Masuk Migrasi Keluar Migrasi Netto No Propinsi 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 
1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Sumut 
Sumbar 
Riau 
Lampung 
DKI 
Jakarta 
Jabar 
Banten 
Jateng 
Jatim 
NTB 
Sulsel 
Maluku 

452918 
216014 
681627 

1726969 
3141214 

 
2391890 

- 
509401 
264842 

67023 
219666 
184892 

447897 
245000 

1534849 
1485218 
3541972 

 
3271882 
1758408 

708308 
781590 
107605 
273875 
75540 

770093 
642908 
127672 
167565 

1052234 
 

1751879 
- 

4524988 
2479487 

96774 
641961 
95361 

1336772 
937799 
164358 
385748 

1836664 
 

2046279 
475440 

5354459 
3063297 

145546 
874338 
157066 

-317175 
-426894 
553955 

1559404 
2088980 

 
640011 

 
-4015587 
1915086 

-29751 
-422295 

89531 

-888875 
-692799 
1370491 
1099470 
1705308 

 
1225603 
1282968 

-4646151 
-2281707 

-37491 
104729 
-81526 

Sumber: BPS. 2000. Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Halaman: 93. 
 

Dalam tabel tersebut terlihat migrasi netto ke propinsi Jawa Barat 

meningkat pesat dari 640.011 orang di tahun 1990 menjadi 1.225.603 orang 

di tahun 2000 sehingga arus migrasi masuk ke propinsi Jawa Barat pada 

tahun 2000 jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup berarti sebesar   

37 %. Propinsi DKI Jakarta sebagai penerima migrasi risen terbesar, pada 

tahun 2000 mengalami penurunan dalam migrasi netto yaitu 2.088.980 orang 

di tahun 1990 menjadi 1.705.308 orang di tahun 2000 hal ini dikarenakan 

pada tahun 2000 terjadi arus migrasi ke luar dari propinsi DKI Jakarta 

sebesar 75 %, akan tetapi DKI Jakarta cenderung tetap berpredikat sebagai 

propinsi dengan migrasi netto positif karena arus ke luar penduduk dari 

propinsi ini diimbangi dengan arus masuk penduduk yang cukup besar.  
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Propinsi Banten sebagai propinsi baru yang berdiri tahun 2000 hasil 

pemekaran wilayah yang terletak di antara dua kawasan sebagai penerima 

migrasi netto positif yang besar yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta, telah 

mampu menarik arus migrasi masuk netto positif dalam jumlah besar karena 

di propinsi tersebut telah tumbuh berbagai kawasan industri yang mampu 

menarik perhatian para migran. Propinsi Riau adalah propinsi di luar Pulau 

Jawa yang juga mengalami peningkatan dalam arus migrasi masuk dari 

553.955 orang di tahun 1990 menjadi 1.370.491 orang di tahun 2000, hal ini 

disinyalir karena di propinsi tersebut terdapat pengembangan kawasan 

industri yang terkenal yaitu Batam.  

 Propinsi Jawa Tengah tetap berpredikat sebagai propinsi dengan 

pengirim migran terbesar dengan arus migrasi yang terjadi adalah arus 

migrasi netto yang negatif. Jumlahnya pun mengalami peningkatan dari 

4.015.587 orang di tahun 1990 menjadi 4.646.151 orang di tahun 2000, 

sekaligus menduduki urutan pertama sebagai pengirim migran terbesar di 

Indonesia.  Peringkat kedua diikuti oleh propinsi Jawa Timur dengan migrasi 

netto negatif sebesar 1.915.086 orang di tahun 1990 dan mengalami 

peningkatan di tahun 2000 menjadi 2.281.707 orang.  

 Propinsi di luar Pulau Jawa yang masuk kategori sebagai propinsi 

pengirim migran dalam jumlah besar sekaligus menduduki posisi paling 

tinggi dalam mengirim migran adalah propinsi Sumatera Utara dan Sumatera 

Barat. Propinsi Sumatera Utara di tahun 1990 dengan indikasi berupa migrasi 

netto yang negatif berjumlah 317.175 orang mengalami peningkatan yang 

cukup tajam menjadi 888.875 orang di tahun 2000, sedangkan untuk propinsi 
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Sumatera Barat yang notabene juga berstatus migrasi netto negatif, 

jumlahnyapun meningkat dari 426.894 orang di tahun 1990 menjadi 692.799 

orang di tahun 2000. 

Adanya ketidakmerataan dalam penyebaran penduduk di Indonesia 

telah terlihat dalam ruang lingkup yang kecil. Hal ini terlihat dari kondisi 

yang terjadi untuk penyebaran penduduk di Pulau Jawa yang dapat dikatakan 

tidak merata, ditunjukkan dengan migrasi netto di propinsi Jawa Tengah dan 

Jawa Timur yang cenderung negatif dibandingkan dengan propinsi Jawa 

Barat, DKI Jakarta ataupun Banten yang selalu mengalami peningkatan 

dalam migrasi nettonya. 

Melihat fenomena di atas menimbulkan asumsi bahwa pembangunan 

yang berbasis industri tidaklah selalu menyelesaikan masalah dengan 

semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh. Arus 

perpindahan penduduk bergerak dari daerah yang masih terbelakang ke 

daerah yang dirasa lebih maju, sehingga daerah yang telah padat 

penduduknya akan semakin menjadi padat karena daerah yang telah maju 

biasanya sudah lebih dahulu padat penduduknya. 

 Apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan 

berbagai macam masalah yang menyangkut ekonomi ataupun sosial, apabila 

migran yang masuk memiliki kualitas rendah dan belum siap bersaing untuk 

merebut kesempatan kerja di sektor formal maka akan timbul pengangguran 

atau setengah pengangguran serta sektor informal semakin bertambah. Sektor 

informal selalu dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang dan 

nantinya akan timbul berbagai permasalahan dengan sektor ini karena 
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dianggap sebagai benalu yang merusak keindahan kota ataupun merusak 

beberapa tatanan sosial umum lainnya.  

 Peristiwa yang baru saja terjadi di tahun 2003, terlihat pemerintah 

DKI Jakarta merasa kewalahan dalam mengahadapi migran yang masuk dan 

sebagian besar bekerja di sektor informal. Tanpa tersedianya lapangan 

pekerjaan yang dapat memberikan hasil yang seimbang dengan kebutuhan 

pokok di tempat perantauan menjadikan daerah yang dituju akan 

menanggung permasalahan ekonomi, sosial, maupun politis yang beruntun. 

Dimulai dari masalah penyebaran penduduk yang tidak merata dengan 

adanya indikasi pemusatan sekitar 59 % pada tahun 2000 di Pulau Jawa dan 

kepadatan penduduk sekitar 951 Km2 pada tahun 2000 menunjukkan arus 

masuk penduduk ke pulau Jawa masih besar. 

Namun tidak dipungkiri pula dengan melihat tabel 1.4, ternyata 

prosentase laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa cenderung mengalami 

penurunan, bahkan apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

5-10 tahun terakhir terlihat lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

penduduk di luar Pulau Jawa. Hanya terdapat dua propinsi di Pulau Jawa 

yang memiliki prosentase laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi 

mencapai angka di atas 2 %, yaitu propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten 

masing-masing sebesar 2,03% dan 3,21 % . 

 Propinsi-propinsi lainnya di Pulau Jawa cenderung memiliki 

prosentase laju pertumbuhan penduduk relatif kecil seperti DKI Jakarta 

(0,17%), Jawa Tengah (0,94 %), Daerah Istimewa Yogyakarta (0,72%) dan 

Jawa Timur (0,70%). 
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Tabel 1.4. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut 
Propinsi Tahun 1980-2000 

 
Banyaknya Penduduk                

(Dalam 000) 
Laju Pertumbuhan Penduduk Propinsi 

1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 
NAD 
Sumut 
Sumbar 
Riau 
Jambi 
Sumsel 
Bengkulu 
Lampung 
Kep.Banbel 
DKI Jakarta 
Jabar 
Jateng 
DIY 
Jatim 
Banten 
Bali 
NTB 
NTT 
Kalbar 
Kalteng 
Kalsel 
Kaltim 
Sulut 
Sulteng 
Sulsel 
Sultra 
Gorontalo 
Maluku 
Maluku Utara 
Papua 
Tim-Tim 

2.611 
8.361 
3.407 
2.169 
1.446 
4.630 

768 
4.625 

- 
6.503 

27.454 
25.373 
2.751 

29.189 
- 

2.470 
2.725 
2.737 
2.486 

954 
2.065 
1.218 
2.115 
1.290 
6.042 

942 
- 

1.411 
- 

1.174 
555 

3.416 
10.256 
4.000 
3.304 
2.021 
6.313 
1.179 
6.018 

820 
8.259 

35.384 
28.251 
2.913 

32.504 
5.968 
2.778 
3.370 
3.269 
3.229 
1.396 
2.958 
1.877 
2.478 
1.711 
6.982 
1.350 

716 
1.858 

699 
1.649 

748 
 

3.929 
11.642 
4.249 
4.948 
2.407 
6.899 
1.564 
6.731 

900 
8.361 

35.724 
31.223 
3.121 

34.766 
8.098 
3.150 
4.009 
3.823 
4.016 
1.855 
2.984 
2.452 
2.001 
2.176 
8.051 
1.820 

833 
1.163 

732 
2.214 

- 

2,72 
2,06 
1,61 
4,30 
3,40 
3,15 
4,38 
2,67 

- 
2,42 
2,57 
1,18 
0,57 
1,08 

- 
1,18 
2,15 
1,79 
2,65 
3,88 
2,32 
4,42 
1,60 
2,87 
1,42 
3,66 

- 
2,79 

- 
3,46 
3,02 

1,46 
1,32 
0,63 
4,35 
1,84 
2,39 
2,97 
1,17 
0,97 
0,17 
2,03 
0,94 
0,72 
0,70 
3,21 
1,31 
1,82 
1,64 
2,29 
2,99 
1,45 
2,81 
1,33 
2,57 
1,49 
3,15 
1,59 
0,08 
0,48 
3,22 

- 

Jumlah 147.490 179.379 205.843 2,32 1,49 

Sumber : BPS Jakarta.2002.Statistik Indonesia.Hal.46 

Prosentase laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil selain 

dikarenakan keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana, hal 

tersebut juga tidak dipungkiri dengan arus migrasi penduduk yang ke luar 

dari Pulau Jawa juga lebih besar daripada yang masuk ke Pulau Jawa, 

terutama pada propinsi–propinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa 
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Timur ataupun Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu berstatus migrasi 

netto negatif.  

Arus keluar penduduk dari Pulau Jawa tidak dipungkiri pula karena 

adanya harapan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik, bahkan 

kecenderungan penduduk untuk ke luar Pulau Jawa telah ada sejak zaman 

kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan melalui hubungan dagang dan 

keinginan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia mendorong 

berbagai suku bangsa tersebut untuk merantau ke berbagai wilayah yang ada 

di dalam dan di luar nusantara (Naim,1979 dalam Agus Dwiyanto, 

2002:238). 

 Mobilitas penduduk dari Jawa ke Luar Jawa pada zaman kolonial 

mulai mengalami fase baru diawali dengan pelaksanaan program irigasi, 

edukasi dan kolonisasi sebagai bagian dari politik balas budi pemerintah 

Belanda. Melalui program ini pemerintah Belanda memindahkan penduduk 

di Jawa ke berbagai daerah di luar Jawa untuk mengembangkan kegiatan 

pertanian. Pemerintah Belanda menyadari Pulau Jawa dan Madura sudah 

mengalami kelebihan penduduk dan menjadi salah satu penyebab kemiskinan 

di Pulau Jawa dan Madura, sehingga pemerintah Belanda membangun desa-

desa baru dengan jumlah sekitar 500 dengan fasilitas sosial ekonomi yang 

memadai di luar Jawa (Syamsu,1959; Swasono,1986 dalam Agus Dwiyanto, 

2002 : 239). 

Sementara itu Propinsi Jawa Tengah yang luas wilayahnya hanya 

1,77 % dari seluruh luas wilayah Indonesia, pada tahun 2000 sebanyak 15 % 

penduduk tinggal di propinsi ini dari luas keseluruhan pulau Jawa sekitar      
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7 %. Diikuti pula dengan kepadatan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2000 

sebesar 959 per km2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan 

penduduk di Pulau Jawa sendiri sebesar 951 per km2. Walaupun kepadatan 

penduduk di propinsi Jawa Tengah cukup tinggi, tetapi pada tahun 2000  

prosentase penduduk yang tinggal di propinsi Jawa Tengah mengalami 

penurunan dari 15,91 % menjadi 15,14 % (BPS, 2002). 

Penurunan jumlah penduduk di propinsi Jawa Tengah dipengaruhi 

juga oleh arus migrasi ke luar dari propinsi ini yang cukup besar. 

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 1971 sampai dengan tahun 2000, 

propinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dalam arus migrasi ke 

luar. 

Tabel 1.5. Perkembangan Arus Migrasi Ke Luar Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 1971-2000 ( Migrasi Seumur Hidup) 

 
Tahun Migran ke Luar Propinsi Jawa Tengah 
1971 
1980 
1990 
2000 

1.798.001 
3.227.892 
4.524.988 
5.354.459 

Sumber: BPS. 2000.Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi.Hal.93 
 

    Terlihat dari tabel 1.5, pada tahun 1971 migran yang ke luar 

sebesar 1,8 juta orang, tahun 1980 migran yang ke luar sebesar 3,2 juta 

orang, tahun 1990 migran yang ke luar sebesar 4,5 juta orang, dan terakhir 

pada tahun 2000 sebesar 5,4 juta orang . Trend perkembangan jumlah migran 

yang ke luar dari propinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan sejak 

tahun 1971, hal ini terjadi karena banyaknya penduduk yang pindah ke 

propinsi lain di luar Pulau Jawa karena dorongan diri sendiri untuk 
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melakukan migrasi dan juga adanya dukungan pemerintah melalui program 

transmigrasi baik lokal ataupun swakarsa.  

Besarnya jumlah migran yang ke luar dan kecilnya jumlah migran 

yang masuk ke propinsi Jawa Tengah setidaknya menandakan bahwa daerah 

ini memiliki daya dorong ke luar yang kuat sedangkan daya tariknya lemah. 

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang ada di daerah asal yang 

menyebabkan orang tidak betah tinggal di daerah tersebut dan ingin 

meninggalkan daerah tersebut untuk menetap di daerah lain, diantaranya 

potensi ekonomi dan alam yang relatif kurang menguntungkan, kepadatan 

penduduk yang tinggi ataupun hilangnya kesempatan kerja. Faktor-faktor 

penarik adalah faktor yang ada di daerah tujuan yang menyebabkan 

seseorang migran tertarik untuk bertempat tinggal di daerah yang baru, 

diantaranya adanya kesempatan kerja yang lebih baik, kesempatan 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi ataupun institusi ekonomi yang 

efisien.  

Potensi ekonomi alam yang relatif kurang menguntungkan, terkait 

pula dengan luas lahan yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan di 

sektor primer yaitu sektor pertanian yang mana cenderung mengalami 

penurunan di propinsi Jawa Tengah, pernyataan ini didukung dengan melihat 

tabel 1.6. sebagai berikut. 
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Tabel 1.6. Perkembangan Luas Lahan yang Digunakan Untuk Kegiatan 
Pertanian di Propinsi Jawa Tengah dari Tahun 1990-2000 

 
Tahun Lahan Untuk Pertanian ( Ha) 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1.009.351 
1.009.188 
1.009.980 
1.008.380 
1.008.705 
1.008.347 
1.006.617 

999.897 
1.000.385 
1.002.306 

998.008 
Sumber: BPS. Jawa Tengah Dalam Angka 1995,1997, dan 2001 

 
Terlihat dari tabel 1.6, luas lahan yang digunakan untuk kegiatan 

pertanian cenderung mangalami penurunan meskipun di beberapa tahun 

mengalami kenaikan. Pada tahun 1997 terjadi penurunan yang begitu drastis 

dalam pemanfaatan lahan dari 1.006.617 Ha menjadi 999.897 Ha di tahun 

1998, kemudian di tahun 2000 lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertanian pun kembali mengalami penurunan dari 1.002.306 Ha di tahun 

1999 menjadi 998.008 Ha di tahun 2000.  Penurunan pemanfaatan luas lahan 

untuk kegiatan pertanian dapat dijadikan sebagai alasan atau daya dorong 

bagi penduduk di propinsi Jawa Tengah untuk melakukan migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah, terutama terkait dengan penduduk di pedesaan. 

 Todaro (2000) menyatakan pula bahwa tingkat pendidikan merupakan 

faktor yang mendorong keinginan individu semakin kuat dalam bermigrasi, 

yang mana semakin tinggi tingkat pendidikan seorang individu maka 

semakin tinggi pula keinginan seseorang untuk bermigrasi. Selain daya 

dorong dan daya tarik, faktor intervening obstacles (penghambat) yaitu jarak 
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yang ditempuh antara daerah tujuan dan daerah asal pun terkadang menjadi 

pertimbangan penting bagi seorang migran dalam melakukan migrasi 

Melihat pemaparan di atas setidaknya dapat ditarik garis 

permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dan 

mendasari arus migrasi penduduk Jawa Tengah ke luar propinsi Jawa 

Tengah, terutama didasarkan dengan data sensus penduduk tahun 2000. 

Kecenderungan arus migrasi ke luar dari propinsi Jawa Tengah menarik 

untuk ditelaah lebih lanjut karena pergerakan penduduk Jawa Tengah selama 

tahun 2000 dengan beberapa indikator yang mempengaruhinya secara makro 

belum banyak diketahui. Sebagian besar studi migrasi yang ada lebih 

menyoroti arus migrasi masuk dan polanya lebih memusat menuju satu 

wilayah.  

Berdasarkan uraian di atas studi ini akan mengkaji tentang migrasi 

penduduk ke luar propinsi Jawa Tengah yang selengkapnya berjudul : 

“Analisis Migrasi Penduduk Propinsi Jawa Tengah  (Data Sensus Penduduk 

Tahun 2000)”.  

 

B.   Perumusan Masalah  

Timbul beberapa permasalahan dari pemaparan latar belakang di atas,  

terutama mengenai arus migrasi keluar dari propinsi Jawa Tengah yang 

terkait dengan pembangunan ekonomi di daerah Jawa Tengah. Maka timbul 

pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penduduk 

propinsi Jawa Tengah untuk bermigrasi ke luar propinsi Jawa Tengah. 

Adapun perumusan masalah secara jelas antara lain : 
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1. Bagaimanakah pengaruh besarnya rasio PDRB per kapita, rasio UMR 

(Upah Minimum Regional), rasio kesempatan kerja, dan rasio tingkat 

pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan kerja antara 

daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah tanpa menyertakan variabel 

kontrol yaitu jarak secara ekonomi antara daerah Jawa Tengah dan daerah 

tujuan migrasi terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah ? 

2. Bagaimanakah pengaruh besarnya rasio PDRB per kapita, rasio UMR 

(Upah Minimum Regional), rasio kesempatan kerja, rasio tingkat 

pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan kerja antara 

daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah dengan menyertakan 

variabel kontrol yaitu jarak secara ekonomi antara daerah Jawa Tengah 

dan daerah tujuan migrasi terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah ? 

3. Bagaimanakah pengaruh variabel kontrol yaitu jarak secara ekonomi baik 

pada jarak ekonomi dekat maupun jauh pada hubungan antara besarnya 

rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa 

Tengah, rasio UMR (Upah Minimum Regional) antara daerah tujuan 

migrasi dan daerah Jawa Tengah, rasio kesempatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah, dan rasio tingkat pendidikan 

dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan kerja antara daerah tujuan 

migrasi dan daerah Jawa Tengah dengan migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah ? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio PDRB per kapita, 

rasio UMR (Upah Minimum Regional), rasio kesempatan kerja, dan 

rasio tingkat pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan 

kerja antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah tanpa 

menyertakan variabel kontrol yaitu jarak secara ekonomi antara daerah 

Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi terhadap migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah  ? 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio PDRB per kapita, 

rasio UMR (Upah Minimum Regional), rasio kesempatan kerja, dan 

rasio tingkat pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan 

kerja antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah dengan 

menyertakan variabel kontrol yaitu jarak secara ekonomi antara daerah 

Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi terhadap migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol yaitu jarak secara 

ekonomi baik pada jarak ekonomi dekat maupun jauh pada hubungan 

antara besarnya rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi 

dan daerah Jawa Tengah, rasio UMR (Upah Minimum Regional) 

antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah, rasio 

kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa 

Tengah, dan rasio tingkat pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas 
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sebagai angkatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa 

Tengah dengan migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah terutama dalam 

upaya perencanaan pembangunan daerah terkait dengan masalah 

kependudukan dan ketenagakerjaan khususnya bagi pemerintah daerah 

Jawa Tengah sebagai daerah asal maupun juga pertimbangan bagi 

pemerintah daerah tujuan pada umumnya.  

2. Sebagai sarana untuk menambah khasanah pengetahuan tentang 

masalah kependudukan dan aplikasi ilmu ekonomi dalam dunia nyata.  
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A.  Landasan Teori   

1.  Definisi dan Konsep  Migrasi   

Migrasi diartikan sebagai bentuk gerak penduduk geografis, spasial 

atau teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat 

tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan (Said Rusli,1992:106). Lee 

(1966 dalam August Benu, 1987) mendefinisikan migrasi sebagai 

perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen, tidak ada 

pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya yaitu apakah 

tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan 

antara perpindahan dalam dan ke luar negeri. 

Kasto (2002:255) menyatakan bahwa mobilitas penduduk dalam hal 

ini migrasi merupakan semua gerak penduduk yang melintasi batas 

wilayah dalam periode waktu tertentu, dan pengertian ini mengandung dua 

dimensi yaitu mobilitas penduduk permanen, ditandai dengan adanya 

niatan untuk menetap di daerah tujuan, dan mobilitas penduduk non 

permanen (mobilitas sirkuler) yang dicirikan oleh tidak adanya niatan 

pelaku mobilitas untuk menetap di daerah tujuan.  

Terlepas dari keinginan seseorang untuk memilih bertempat tinggal 

di daerah tujuannya atau tidak, migrasi secara umum dapat didefinisikan 

menurut dua dimensi yaitu menurut wilayah atau ruang (space) yang 

mengacu kepada batas-batas wilayah yang dilewati, misalnya antardesa, 
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kecamatan, kabupaten, provinsi, dan antarnegara (internasional dan waktu 

(time), sedangkan dimensi kedua mengacu kepada lama waktu (duration) 

yang dihabiskan seseorang di wilayah tujuannya, misalnya dalam hitungan 

hari, minggu, bulan atau tahun (S. Muhidin, 2002:57). 

Menurut Suharyono dan Marthenn Doen (2003:56) secara 

konseptual migrasi merupakan salah satu unsur perubahan penduduk suatu 

wilayah yang cukup rumit, relatif mudah berubah serta lebih sulit diukur 

dibanding dengan elemen perubahan penduduk lain seperti fertilitas dan 

mortalitas. Snel dan Staring (2001 dalam Irwan Abdullah, 2002:17) 

menyatakan bahwa migrasi berparadigma sebagai suatu studi yang terkait 

untuk membuka peluang bagi perbaikan-perbaikan asumsi dasar, baik 

yang menyangkut aktor yang terlibat, konteks yang mendasari, sumber 

daya migrasi maupun agensi dan kepentingan. Kesemuanya itu melibatkan 

pelaku dari berbagai kelompok baik ekonomi bawah, menengah, ataupun 

atas, dengan model perpindahan serta alasan yang berbeda. 

Melalui sudut pandang lain mobilitas penduduk dapat dilihat sebagai 

konsep sekaligus mekanisme untuk mencari keseimbangan antara daerah 

yang kurang fasilitas sosial ekonominya dengan daerah-daerah yang         

memiliki kelebihan dalam fasilitas sosial ekonominya (Saefullah, 

2002:153).  

2. Jenis-jenis Migrasi 

Migrasi yang merupakan fenomena gerak perpindahan penduduk 

terbagi menjadi beberapa jenis, yang secara garis besar dapat dibedakan 
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dari sifat perpindahannya. Secara jelas berbagai jenis migrasi akan 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Migrasi Seumur Hidup (life time migran) 

Adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal 

sekarang tanpa melihat kapan pindahnya, atau mereka yang tempat 

tinggalnya sekarang bukan di wilayah tempat kelahirannya. Migrasi ini  

diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang, 

jika kedua keterangan ini berbeda, maka termasuk migrasi seumur 

hidup (BPS, 2000: 36). 

b. Migrasi Total (total migran) 
 

Adalah mereka yang pernah pindah, sehingga tempat tinggal 

sebelumnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Keterangan ini 

diperoleh dari tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal sekarang. 

Ada kemungkinan tempat tinggal sebelumnya sama dengan tempat 

lahir dan ada juga kemungkinan tidak sama sehingga migrasi semasa 

hidup termasuk migrasi total (BPS, 2000: 36). 

c. Migrasi Risen (recent migrant) 

Migrasi risen memiliki definisi yaitu mereka yang pernah pindah 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (mulai dari 5 tahun sebelum 

pencacahan), keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal 5 

tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat 

berlainan maka dikategorikan sebagai migrasi risen yang juga 

merupakan bagian dari migrasi total hanya saja waktunya dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir (BPS, 2000: 36). 
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d. Migrasi Kembali 

 Adalah orang yang dilahirkan di suatu propinsi, pernah pindah 

ke propinsi lain baik yang satu tahap maupun yang beberapa tahap, dan 

pada saat pencacahan yang bersangkutan kembali bertempat tinggal di 

propinsi asal tempat dia dilahirkan (BPS,1984). 

e.   Migrasi ke Daerah Frontier 

Wilayah frontier merupakan daerah yang menjadi tujuan utama 

dari arus migrasi penduduk di suatu wilayah, terutama terkait dengan 

kolonisasi pada masa penjajahan Belanda dan transmigrasi umum pada 

tahap-tahap awal pembukaan daerah baru dapat dikategorikan sebagai 

perpindahan ke daerah frontier.  

Mengapa daerah frontier menjadi tujuan utama ?, hal ini 

disebabkan wilayah ini memiliki daya tarik yaitu tersedianya sumber 

daya alam yang melimpah baik dalam bentuk minyak, gas, hutan 

ataupun batu bara. Selain itu daerah frontier cenderung mengalami 

kekurangan tenaga kerja sehingga kesempatan kerja pun dirasa sebagai 

aspek penting yang mempengaruhi perpindahan penduduk menuju 

daerah frontier (R.Rijanta, 2003:13-14). 

f.  Migrasi Sirkulasi (Menginap, Mondok, migrasi ulang alik (commuting)) 

Sebagai bagian dari negara berkembang, maka di Indonesia 

banyak ditemui kecenderungan terjadinya pola mobilitas yang sirkuler 

(non permanen). Berdasarkan imbangan antara kekuatan sentripetal 

dan sentrifugal yang ada di berbagai wilayah, maka yang terjadi di 

Indonesia kekuatan sentripetal hampir sama dengan kekuatan 
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sentrifugal sehungga penduduk cenderung melakukan mobilitas 

sirkuler. 

Mobilitas sirkuler menurut Mantra (dalam Kasto 2002:256)  

mengandung makna tingginya keterikatan penduduk dengan daerah 

asal, dengan adanya peningkatan sarana transportasi dan informasi, 

jangkauan mobilitas non permanen semakin jauh dari waktu yang 

ditempuh  dan semakin singkat. Tenaga kerja akan mencari pekerjaan 

di wilayah mana pun selama di wilayah tersebut dia mendapatkan upah 

(penghasilan).  

Berkembangnya metropolitan seperti Jabotabek dan pusat-pusat 

pertumbuhan lain seperti Joglosemar di propinsi Jawa Tengah atau 

Gerbangkertasusila di propinsi Jawa Timur secara tidak langsung 

menyebabkan mobilitas penduduk pun semakin meningkat. Didukung 

dengan semakin banyaknya sarana taransportasi dan informasi 

terutama di kota-kota besar tersebut setidaknya semakin mendukung 

mobilitas sirkuler (mobilitas non permanen) dari penduduk yang 

bertempat tinggal di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, terkait 

dengan hal tersebut maka mobilitas sirkuler dapat dipandang dari 

beberapa segi diantaranya apa yang disebut dengan menginap, mondok 

dan migrasi ulang alik (commuting) 

Menurut (Hugo dalam Spaan, 1999: 69) mobilitas sirkulasi 

dibedakan menjadi dua, diantaranya apa yang disebut dengan 

menginap dan mondok. Menginap didefinisikan sebagai tinggal di lain 

tempat selama beberapa hari, umumnya adalah kunjungan sosial 
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sebelum kembali ke rumah, sedangkan mondok didefinisikan sebagai 

menginap atau indekos pada masyarakat di daerah tujuan selama 

beberapa bulan atau beberapa tahun dengan tujuan untuk pendidikan 

atau bekerja. 

Menurut Mantra (1981 dalam Spaan 1999:70) commuting 

memiliki arti perpindahan dari dukuh (desa) dengan batasan minimal 

selama enam jam dalam jangka waktu sehari, dan dapat juga diartikan 

sebagai individu yang melakukan perjalanan ke suatu tempat (daerah 

tujuan) dan kembali pulang ke daerah asal (daerah tempat individu 

tersebut bertempat tinggal) dalam waktu yang sama. 

g. Migrasi Desa-Kota 

Ciri yang tak kalah menarik dari negara berkembang mengenai 

pola mobilitasnya adalah arus pergerakan penduduk menuju desa ke 

kota. Dorongan utama seseorang bermigrasi dari desa ke kota lebih 

disebabkan faktor ekonomi untuk memperoleh penghasilan yang lebih 

baik (indikasi upah dan pendapatan di kota cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan keadaan di pasar bebas) dan adanya 

kecenderungan kondisi kehidupan yang teramat parah di daerah 

pedesaan (kemiskinan di desa tetap meningkat).  

Kaitannya dengan migrasi dari desa ke kota tentunya tidak dapat 

dilepaskan dengan unsur urbanisasi yang tak terkendalikan, hal ini 

terkait dengan adanya suatu kelemahan yang menyolok dalam sistem 

ekonomi yang terlalu mementingkan modernisasi industri dan juga 

terlalu mengutamakan sektor modern di kota. Modernisasi industri 
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terkadang menimbulkan permasalahan di kota yaitu dengan semakin 

tingginya penawaran tenaga kerja namun sedikitnya lapangan 

pekerjaan yang menampung dan tak terelakkan terjadinya 

pengangguran dan berkurangnya proporsi tenaga kerja di sektor 

industri modern (Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi,  

1985:7-12). 

h. Migrasi Internasional 

             Keban (1998 dalam Kasto, 2002) menyatakan bahwa migrasi 

internasional pun merupakan bagian dari pola mobilitas yang terjadi di 

Indonesia, dimana migrasi internasional merupakan hasil dari 

perubahan-perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang kemudian 

mempengaruhi keputusan bermigrasi.  

Migrasi internsional tidak dilakukan oleh sembarang orang. 

Proses ini sangatlah selektif, dalam arti hanya orang dengan 

karakteristik tertentu dan dari daerah tertentu pula yang melakukan 

migrasi ini. Di samping itu dari sisi demand, migrasi internasional ini 

dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan tenaga kerja karena 

daerah tujuan mengalami perkembangan industri yang meminta 

banyak tenaga kerja (Kasto,2002:258) 

Stahl (2001 dalam Kasto, 2002) menyatakan bahwa penduduk 

Indonesia dapat dianggap kurang berminat untuk bermigrasi 

internasional. Angka mobilitas internasional penduduk Indonesia jauh 

lebih rendah bila dibandingkan antara lain dengan Filiphina, Thailand, 

India dan Pakistan. Fenomena mobilitas internasional yang dialami 
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Indonesia adalah kecenderungan arus ke luar tenaga terampil dan 

setengah terampil dari Indonesia dan adanya arus masuk tenaga 

profesional dan investor ke Indonesia. 

3.   Transmigrasi 

Gejala kelebihan penduduk di Pulau Jawa dan Madura serta 

kekurangan penduduk di luar Pulau Jawa telah disadari oleh Pemerintah 

Hindia Belanda, dan Van Deventer melalui tulisannya menghimbau agar 

pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya yang dapat membantu 

memperbaiki kehidupan rakyat Pulau Jawa diantaranya melaksanakan 

program irigasi, edukasi, dan kolonisasi sebagai bagian dari politik balas 

budi dari Pemerintah Hindia Belanda kepada penduduk di Pulau Jawa. 

Khusus untuk program kolonisasi maka setelah Indonesia merdeka, 

program ini terus dikembangkan dengan nama program transmigrasi. Pada 

tanggal 12 Desember 1950 diawali dengan diberangkatkannya 23 KK (77 

jiwa) dari propinsi Jawa Tengah menuju ke daerah Lampung. Program ini 

terus dikembangkan dengan berbagai pola dan cara (Yudhohusodo,1998 

dalam Ida Bagus Mantra dan Nasruddin Harahap, 2001: 157). 

Subroto (1972 dalam Ida Bagus Mantra dan Nasruddin Harahap, 

2001:169) menyatakan bahwa transmigrasi sebelumnya hanya 

menekankan pada aspek sosial dan kurang memperhatikan terhadap aspek 

ekonominya sehingga transmigrasi terkesan sebagai alat untuk 

memindahkan orang-orang miskin dari Jawa ke daerah lain selain itu 

kualitas migran yang diberangkatkan umumnya memiliki tingkat 

pendidikan rendah dan tidak memiliki ketrampilan di bidang non 
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pertanian, hampir dari mereka semua akan disalurkan ke sektor pertanian 

seperti migran sebelumnya . 

 Adanya revisi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1972 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, setidaknya 

memiliki tujuan berupaya untuk meningkatkan kesejahteran transmigran 

yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta 

kepedulian yang kuat pada perwujudan integrasi penduduk di daerah-

daerah transmigrasi (Ida Bagus Mantra dan Nasruddin Harahap, 

2001:171).  

Pemerintah banyak berharap program transmigrasi dalam 

perkembangan selanjutnya lebih bersifat mandiri dan tanpa bantuan 

pemerintah atau pihak lain yang biasa disebut sebagai transmigrasi 

swakarsa mandiri (TSM), harapan ini sejalan dengan tindakan pemerintah 

yang menghentikan program transmigrasi reguler antar pulau sejak bulan 

Agustus tahun 2000, dan berusaha sejalan dengan Undang-undang Nomor 

22 tahun 1999 soal Otonomi Daerah yang berusaha untuk memberikan 

kekuasaan pada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri                

( Kompas, 6 Desember 2000). 

4.  Pengelompokan Teori Migrasi 

Hubungan antara migrasi dan perkembangan wilayah secara teoritik 

memiliki dua arah yang berbeda terkait dengan faktor-faktor penyebab, 

sifat hubungan, dan implikasi kebijakan. Dua arah yang berbeda tersebut 

terbagi dalam dua pandangan yaitu Perspektif Ekuilbrium Neo-Klasik dan 

Perspektif Historis Struktural (R. Rijanta, 2003:4). 
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Pada tabel 2.1. di bawah ini dijelaskan secara lengkap mengenai 

perbandingan kedua perspektif ekonomi tersebut, baik perspektif ekonomi 

ekuilibrium neo klasik maupun perspektif historis struktural.  

Tabel 2.1. Ringkasan Perbandingan Perspektif Ekonomi Ekulibrium Neo Klasik 
dan Historis Struktural 

 
Aspek Yang Dibandingkan Perspektif Ekonomi Ekuilibrium Neo-

Klasik 
Perspektif Historis Struktural 

Penyebab Migrasi Internal 

Migrasi Internal merupakan respon 
atas kesenjangan distribusi spasial 

lahan, tenaga kerja, kapital, dan 
sumber daya alam. 

Kekuatan-kekuatan struktural 
seperti ekspansi modal produksi 
kapitalis, karakteristik kebijakan 

pembangunan pemerintah, 
kesenjangan antarwilayah dan 
negara serta ciri-ciri ekonomi 

politik negara. 

Pandangan Tentang 
Hubungan Migrasi Dengan 

Perkembangan Regional 

Migrasi internal memiliki dampak 
positif mempercepat laju 
perkembangan daerah karena 
intensitas kesenjangan spasial akan 
berkurang sebagai hasil dari 
redistribusi sumber daya manusia dari 
tempat rendah ke tempat dengan 
produktivitas tinggi 

 

 
Migrasi internal memilki dampak 

negatif. Konsentrasi yang 
berlebih akan memperlebar 
kesenjangan antarwilayah . 

Kesenjangan ini mengakibatkan 
efisiensi serta masalah-masalah 

sosial ekonomi orang-orang yang 
terpelajar, sumberdaya dan 

kapital di suatu tempat tertentu ( 
khususnya kota besarnomi ) baik 
di daerah asal maupun di daerah 

tujuan serta menghambat 
pembangunan nasional. 

Implikasi Kebijakan 

Membebaskan kekuatan –kekuatan 
pasar untuk beroperasi. Intervensi 

hanya digunakan untuk mempercepat 
atau mengatur arus migrasi antar 

daerah dengan cara menghilangkan 
hambatan-hambatan yang dapat 

mengahalangi arus gerakan penduduk. 

Intervensi diberikan sebagai 
bagian dari upaya-upaya untuk 

mengurangi kesenjangan. 
Kebijakan-kebijakan pemerintah 

dalam mempengaruhi migrasi 
sangat kecil peluangnya untuk 

berhasil , kecuali kekuatan-
kekutan ekonomi politik yang 

menjadi akar permasalahan 
kesenjangan dapat diatasi. 

Sumber: Hugo,1987 dalam R.Rijanta, 2003:5.  

Secara Umum Hugo (1987 dalam R.Rijanta, 2003) 

mengelompokkan teori migrasi ke dalam dua kategori yaitu teori neo-

klasik dan model struktural, pendekatan utama dari model migrasi yang 
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termasuk dalam kelompok teori neo klasik ini adalah perilaku individu 

atau perorangan dalam menyikapi situasi yang dihadapi. Teori perspektif 

historis struktural juga memandang migrasi sebagai bagian dari 

konsekuensi kinerja kekuatan-kekuatan struktural seperti ekspansi modal 

produksi kapitalis secara global, karakteristik kebijakan pembangunan 

yang berorientasi pertumbuhan dan bersifat urban bias, kesenjangan antar 

wilayah yang semakin besar dan terkait pula dengan sistem ekonomi 

politik yang kurang populis (Amin,1974; Titus,1992 dalam R. Rijanta, 

2003:7). 

 5.   Teori Migrasi Neo Klasik  

a. Teori  Migrasi Ravenstein 

Ravenstein mengungkapkan beberapa alasan mengenai perilaku 

mobilitas penduduk yang terkenal sebagai hukum-hukum migrasi 

penduduk, antara lain : 

1) Para migran cenderung untuk memilih tempat terdekat sebagai 
daerah tujuan. 

2) Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang dalam 
bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal, 
dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik 
di daerah tujuan. 

3) Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah pindah ke 
daerah lain merupakan informasi yang penting bagi orang yang 
ingin bermigrasi. 

4) Informasi negatif dari daerah tujuan mampu mengurangi niat atau 
keinginan penduduk untuk bermigrasi. 

5) Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang semakin 
besar tingkat mobilitas orang tersebut (BPS, 1984: 3). 

 
Hukum-hukum migrasi Ravenstein (1855) mengalami 

perkembangan pada tahun – tahun berikutnya, hal ini dibuktikan oleh 
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Lee yang mencoba untuk mengungkapkan kembali fenomena migrasi 

berdasarkan pemikiran Ravenstein lebih rinci, diantaranya: 

1) Migrasi dan Jarak 

a) Setiap individu akan melakukan migrasi dengan 

mempertimbangkan jarak yang ditempuh, para migran 

cenderung untuk memilih jarak yang pendek dan para migran 

inipun cenderung untuk mengukur kemampuan daerah 

tersebut dalam menyerap pertumbuhan tenaga kerja. 

b) Para migran secara umumpun cenderung mau melakukan 

perjalanan jauh menuju ke pusat daerah yang memiliki 

kegiatan industri dan perdagangan dalam skala besar. 

2) Migrasi dan Tahapan 

a) Adanya situasi pemilihan tempat sebagai pusat industri dan 

perdagangan merupakan sarana pemicu migrasi penduduk. 

b) Penduduk di suatu negara dengan segera akan mengelilingi 

kota atau wilayah yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, 

sekaligus hal tersebut didorong karena adanya rekan sejawat 

yang telah berkumpul di wilayah tersebut.  

3) Stream dan Counterstream 

Timbulnya arus migrasi antara dua daerah, maka akan timbul 

pula arus balik yang berlawanan sebagai gantinya.  

4) Penduduk dari desa dalam melakukan migrasi memiliki 

kecenderungan sangat tinggi, sedangkan penduduk asli dari daerah 
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tersebut memiliki kecenderungan untuk bermigrasi antar daerah 

dalam suatu negara sangatlah kecil. 

5) Kaum perempuan cenderung memilih untuk bermigrasi dengan 

jarak yang pendek . 

6) Migrasi dan Teknologi 

Teknologi mempengaruhi peningkatan angka migrasi 

penduduk. Ditemui adanya peningkatan arus penduduk di daerah 

yang mengembangkan industri manufaktur dan perdagangan, 

karena banyak menggunakan teknologi yang membutuhkan tenaga 

kerja untuk mengoperasikannya sehingga migrasi penduduk tidak 

terlepas dari efek teknologi.  

7) Dominasi migrasi penduduk karena adanya motif ekonomi yang 

melatarbelakangi 

Pengaruh baik atau buruknya hukum, perpajakan yang berat, 

kondisi iklim, ketidakramahan keadaan sekitar (tetangga), adalah 

beberapa aspek yang melaterbelakangi terjadinya migrasi. Namun 

terdapat aspek penting yang mampu melatarbelakangi terjadinya 

migrasi dengan motivasi semata-mata untuk membangun 

kehidupan yang lebih baik dalam hal ini aspek ekonomi ( Ida 

Bagus Mantra dan Agus Joko Pitoyo, 1998:1-2). 

b. Teori  Migrasi Arthur Lewis 

Pendekatan berikutnya yang patut untuk dicatat adalah 

pendekatan teori migrasi yang dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954 

dalam Todaro, 1994: 271) yang menekankan pentingnya migrasi intern 
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karena dianggap menguntungkan secara sosial. Sumber daya manusia 

mampu berpindah dari tempat dengan produk marjinal sosial yang 

kerap diasumsikan nol menuju tempat dengan produk marjinal yang 

bukan hanya positif, tetapi juga terus tumbuh cepat berkat adanya 

akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Lewis pun mengungkapkan 

adanya penekanan terhadap kepentingan perpindahan tenaga kerja 

melalui suatu kebijakan yang memungkinkan adanya pembebasan 

terhadap peningkatan aliran perpindahan tenaga kerja tersebut. 

 Teori dari Arthur Lewis ini kemudian dikembangkan oleh 

John Fei dan Gustav Ranis (1961 dalam Ida Bagus Mantra dan Agus 

Joko Pitoyo, 1998:12) dan dikenal dengan sebutan model Lewis-Fei-

Ranis (LFR), yang secara umum mengungkapkan tentang kelebihan 

penawaran tenaga kerja yang banyak terjadi di negara-negara 

berkembang. Secara garis besar model LFR mengemukakan adanya 

dua sektor penting dalam perekonomian yaitu pertama, sektor 

ekonomi di pedesaan memiliki kecenderungan untuk berproduktivitas 

selalu dalam keadaan rendah bahkan hingga nol (tidak 

berproduktivitas). Kedua, sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi 

adalah sektor ekonomi yang banyak terjadi di daerah industri sekaligus 

terletak di perkotaan. 

 Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa model LFR lebih 

banyak menyoroti fenomena transfer tenaga kerja dan juga banyaknya 

pengangguran di daerah perkotaan. Kedua hal tersebut merupakan 

konsekuensi yang timbul dari ekspansi sektor-sektor modern. 
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c. Teori  Migrasi Everett Lee (Push and Pull Factor) 

Teori penting berikutnya yang tak kalah menarik adalah teori 

yang dikemukakan oleh Everett Lee yang terkenal dengan pendekatan 

push pull factornya yang pada dasarnya bertolak pada analisa “law of 

migration” dari Ravenstein. Setidaknya secara makro hal tersebut 

lebih dikenal dengan adanya daya tarik dan daya dorong daerah asal. 

Adapun pengertian dari daya tarik (pull factor) dan daya dorong (push 

factor) sebagai berikut : 

1) Faktor di daerah asal yaitu faktor yang akan mendorong (push 
factor) seseorang untuk meninggalkan daerah di mana ia berada. 

2)  Faktor di daerah tujuan yaitu faktor yang ada di suatu daerah lain 
yang akan menarik (menjadi daya tarik) seseorang untuk pindah 
ke daerah tersebut (pull factor). 

3)  Faktor antara yaitu faktor yang dapat menjadi penghambat 
(intervening obstacles) bagi terjadinya migrasi antara dua daerah.  

4) Faktor personal atau pribadi yang mendasari terjadinya migrasi 
tersebut ( Ida Bagus Mantra dan Agus Joko Pitoyo, 1998:3). 

 
Teori migrasi seperti yang dikembangkan oleh Everet S Lee 

menjelaskan bahwa perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong 

(push) dari tempat asal dan faktor penarik (pull) dari tempat tujuan. 

Tempat lama menjadi kekuatan pendorong jika di tempat tersebut lebih 

banyak terdapat faktor negatif (kebutuhan yang tidak terpenuhi) 

dibandingkan dengan faktor positif (kebutuhan yang terpenuhi).  

Beberapa faktor penarik dan pendorong serta faktor yang dapat 

menjadi penghambat dari arus migrasi dapat dilihat secara skematis 

pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Faktor-faktor Daerah Asal, Daerah Tujuan serta 
Penghalang Antara dalam Migrasi 

 
   

 

 

Daerah asal                    Penghalang Antara                     Daerah Tujuan 

Sumber: Everett Lee Theory dalam Ida Bagus Mantra dan Agus Joko 
Pitoyo ,1998:4. 

 
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di setiap daerah 

terdapat faktor-faktor positif yaitu faktor-faktor yang dapat menarik 

orang luar daerah itu untuk tetap tinggal di daerah itu diantaranya 

terdapat peluang-peluang usaha, luasnya kesempatan kerja, lebih 

tingginya upah nyata, terdapatnya fasilitas sosial yang gratis, 

terdapatnya institusi ekonomi yang efisien, dan lain 

sebagainya.Terdapat pula terdapat faktor-faktor negatif yaitu faktor-

faktor yang kurang menyenangkan sehingga memicu seseorang atau 

penduduk untuk meninggalkan daerah itu untuk bermigrasi ke daerah 

lain diantaranya tidak adanya peluang usaha dan kesempatan kerja, 

upah rendah, biaya hidup tinggi, dan lain sebagainya. Terdapat pula 

faktor-faktor netral yang ditunjukkan oleh tanda o, yang berarti  adalah 

faktor-faktor yang tidak menjadi persoalan. 

Faktor  yang menjadi penghubung antara dua daerah tersebut 

merupakan point yang patut dipertimbangkan pula dalam tindakan 

bermigrasi. Faktor penghalang (intervening obstacles) biasanya 

dikaitkan dengan studi tentang jarak. Jarak dikatakan sebagai faktor 

- + o - + o 
- + o - + o 
- + o - + o 

+ o - + o - 
+ o - + o -  
+ o - + o - 
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penghalang bagi sebagian orang karena dapat diasumsikan dalam 

bentuk ekonomi, yaitu berupa biaya yang dikeluarkan selama 

melakukan perjalanan atau dengan kata lain dengan menggunakan 

ongkos transportasi yang seringkali menjadi pengahalang seseorang 

untuk pindah ke daerah lain (Ida Bagus Mantra dan Agus Joko Pitoyo, 

1998:3-4). 

d. Teori  Migrasi Donald  J. Bogue 

Secara garis besar teori yang diungkapakan oleh Bogue (1968 

dalam Ratno Agus,1995) senada dengan teori migrasi yang dilontarkan 

oleh Lee, Bogue pun menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mendorong 

para migran untuk bermigrasi yaitu faktor pendorong  (push factors) 

dan faktor penarik (pull factors).  

Donald J. Bogue, merinci faktor pendorong di suatu daerah 

antara lain berkurangnya sumber alam atau makin sulit dan makin 

mahal harga sumber alam itu, hilangnya kesempatan kerja, tekanan 

yang ditimbulkan oleh pertentangan politik, agama atau faktor etnis 

lainnya. Faktor penarik di suatu daerah oleh Bogue disebutkan antara 

lain adanya kesempatan kerja yang lebih baik, kesempatan 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, kesempatan memperoleh 

pendidikan yang diidam-idamkan, keadaan lingkungan hidup yang 

lebih menyenangkan, daya tarik gemerlapan lingkungan baru misal di 

kota besar dan sebagainya (Yunus,1985, dalam Ratno Agus,1995). 

Jarak adalah faktor antara yang penting namun demikian perlu 

diingatkan pula bahwa faktor penghambat itu sifatnya relatif karena 
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apa yang mungkin menjadi penghambat bagi seseorang belum tentu 

menjadi penghambat bagi orang lain. 

e. Teori Migrasi Akin L Mabogunje 

Teori migrasi yang diungkapkan oleh Mabogunje didasari tipe 

perpindahan besar-besaran yang terjadi di benua Afrika dari daerah 

pedesaan (rural) menuju area perkotaan (urban), sehingga teorinya 

dikenal juga sebagai theory of rural-urban migration. Selain itu 

dijelaskan bahwa terjadinya migrasi bermuara dari migran potensial, 

yaitu seseorang yang memiliki keberanian untuk bermigrasi dan 

didorong oleh pengaruh lingkungan sekitarnya yang terbentuk dari 

lingkungan yang bervariasi meliputi sistem ekonomi, sistem sosial, 

ataupun hubungan lain (merupakan mekanisme penyesuaian), adalah 

aspek penting sebagai bagian dari proses transformasi migran.  

Sistem yang bervariasi tersebut terdiri dari dua hal penting  

sub sistem yaitu sub sistem kontrol perkotaan dan pedesaan yang 

nantinya beroperasi menjadi suatu sistem umum dan ikut menentukan 

dimana serta bagaimana untuk meningkatkan atau menurunkan sistem 

tersebut. 
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Gambar 2.2. Skema dari Pendekatan Sistem Teori Migrasi Desa-Kota 

LINGKUNGAN 
 Kondisi Ekonomi  Upah, Harga, Kepuasan Konsumen, Perbandingan 

dari   Komersialisasi dan Pengembangan Industri 
 

 

     Lingkungan                                       Lingkungan 
         -            - 
Pengembangan                           Teknologi 
 Kesejahteraan Sosial                        
         -                                                                                                                                   - 
                         Transportasi 
     Pendidikan,             Komunikasi, 
     Kesehatan, dsb                           Mekanisasi 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

LINGKUNGAN 
Kebijakan Pemerintah  Praktek agriculture, Organisasi Pemasaran, 

dan   Perpindahan penduduk. 
 
Sumber : Ida Bagus Mantra dan agus Joko Pitoyo,1998:47 
 

Skema dari sistem migrasi desa dan kota yang diungkapkan 

oleh Mabogunje pada dasarnya terdiri dari interaksi elemen-elemen 

yang ada serta mendasari sistem migrasi desa–kota dan juga 

menerangkan segala implikasi dan percabangan (ramifications) dari 

suatu proses migrasi (Ida Bagus Mantra dan agus Joko 

Pitoyo,1998:47 ). 
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f. Teori  Migrasi Todaro 

Menurut Todaro (1994:274) menyatakan bahwa para migran 

memiliki karakteristik yang terbagi dalam tiga kategori yaitu 

demografi, pendidikan, dan ekonomi. Penjelasan ketiga karakteristik 

tersebut sebagai berikut:  

1)  Menurut karakteristik demografi dinyatakan bahwa para migran di 

negara-negara berkembang sebagian besar terdiri dari para 

pemuda usia produktif yang berumur antara 15-24 tahun dan 

proporsi wanita pun yang melakukan migrasi semakin bertambah, 

karena kesempatan pendidikan bagi mereka pun telah meningkat.  

2) Menurut karakteristik pendidikan dinyatakan bahwa dari studi-

studi mengenai migrasi ditemukan adanya korelasi atau hubungan 

yang positif antara pendidikan yang dicapai dengan migrasi dan 

adanya hubungan yang nyata antara tahap pendidikan yang 

diselesaikan dengan kemungkinan untuk bermigrasi, semakin 

tinggi tingkat pendidikan kecenderungan untuk bermigrasi lebih 

besar. 

3) Menurut karakteristik ekonomi dinyatakan bahwa selama 

beberapa tahun persentase terbesar dari migran adalah mereka 

yang miskin dengan sebagian besar kemiskinan mereka 

disebabkan karena tidak memiliki tanah, tidak memiliki keahlian, 

dan juga kesempatan yang hampir tidak ada sama sekali untuk 

berusaha di pedesaan. 
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 Menurut Todaro (1994:278) menyatakan bahwa apabila 

masih dipandang dari fenomena ekonomi maka akan berkembang 

karakteristik terjadinya migrasi sebagai berikut :  

1) Migrasi dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan ekonomi yang 
sifatnya lebih rasional termasuk di dalamnya mengenai manfaat 
dan biaya-biaya relatif yang dipengaruhi unsur psikologis. 

2) Salah satu alasan yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk 
untuk bermigrasi karena melihat adanya perbedaan upah riil yang 
diharapakan antara pedesaan dan perkotaan daripada upah yang 
sebenarnya, di mana perbedaan yang diharapkan ditentukan oleh 
dua variabel yaitu perbedaan antara upah di kota dan di desa yang 
sebenarnya, dan kemungkinan mendapat pekerjaan di perkotaan. 

3) Adanya kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik 
dengan tingkat pengagguran di perkotaan. 

4) Fenomena yang terjadi di negara berkembang, yaitu timbulnya 
tingkat migrasi yang melebihi tingkat kesempatan kerja terutama 
di perkotaan, hal ini bukan hanya mungkin tapi secara rasional 
dapat terjadi apabila terdapat kesenjangan pendapatan yang 
diharapkan sangat besar. Dengan demikian tingkat pengangguran 
yang tinggi di perkotaan merupakan akibat yang tidak 
terhindarkan dari adanya ketidakseimbangan kesempatan 
ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan di kebanyakan 
negara berkembang ( Todaro, 1994: 278). 

 
g. Teori  Place Utility Wolpert 

Wolpert (dalam Suharyono dan Marthen nDoen, 2003:61) 

memperkenalkan konsep place utility (kemanfaatan wilayah 

sebagai dasar pembuatan keputusan). Migrasi diartikan sebagai 

akibat dari tidak terpenuhinya keinginan atau aspirasi seseorang di 

daerah asal, artinya daerah asal tidak dapat memberikan 

kemanfaatan bagi kepentingan seseorang sehingga mendorong 

seseorang untuk berpindah ke wilayah lain yang dinilai mampu 

memenuhi keinginan mereka. 

Argumen dari Wolpert diperkuat dengan pernyataan nDoen 

(2000) yang menjelaskan bahwa selain karena kurangnya 
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kemanfaatan wilayah juga disebabkan adanya tekanan sosial yang 

dialami oleh sejumlah penduduk di daerah asal. Contoh kasus 

paling aktual adalah terjadinya pengungsian besar-besaran dari 

Kalimantan, Maluku dan Poso akibat konflik di daerah tersebut 

(Suharyono dan Martheen nDoen,2003:60). 

6.  Teori Migrasi Struktural 

Teori migrasi struktural lebih memberi perhatian terhadap hubungan 

antara pusat dan pinggiran yang bersifat eksploitatif, misalnya penguasan 

politik ekonomi oleh wilayah maju atas wilayah berkembang. Sebagai 

gambaran dari teori ini, yaitu adanya penggunaan teknologi atau proses 

produksi padat modal yang menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga 

kerja di sektor pertanian. Kelebihan tenaga kerja ini akan menyebabkan 

mengalirnya tenaga kerja ke sektor lain di perkotaan (Suharyono dan 

Marthen nDoen, 2003:63). 

Salah satu aplikasi dari teori historis struktural di Indonesia adalah 

seperti apa yang diungkapkan oleh Titus tahun 1978, dimana dia 

mengklasifikasikan propinsi dengan nilai yang positif dan juga negatif. 

Faktor migrasi akan menunjukkan mobilitas yang tinggi dan migrasi 

masuk yang besar di suatu tempat di sebuah propinsi yang memberi efek 

pengembangan modal berupa pengelompokan modal di suatu kota 

misalnya kota Jakarta. Tingginya tingkat mobilitas dan migrasi ke luar 

ditemukan di propinsi yang terletak di daerah peripheral (pinggiran) yang 

dapat dikatakan tertutup untuk pengembangan sebagai pusat daerah. 

Propinsi tersebut diantaranya Sumatra Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dan Jawa Timur yang dapat dikategorikan sebagai daerah peripheral 

dimana propinsi ini memiliki daya dorong yang cukup kuat dalam 

pelaksanaannya ( Ernst Spaan,1999: 29-30). 

7.   Konsep dan Variabel yang Berpengaruh Terhadap Migrasi 

a.  PDRB per kapita 

Dalam pembangunan regional partisipasi ekonomi penduduk, 

hasil-hasil pembangunan ekonomis dan sosio demografis dapat diukur 

dengan proporsi PDRB yang dimiliki oleh daerah tersebut. Produk 

Domestik Bruto merupakan suatu nilai dari barang dan jasa yang 

kesemuanya itu diproduksikan dalam negara dengan menggunakan 

faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut 

dan penduduk atau perusahaan negara lain (Sadono Sukirno,2000: 35).  

Produk Domestik Bruto per kapita dapat diartikan sebagai 

keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu 

daerah tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan 

tahun tersebut (Sadono Sukirno,1995:417).  

Studi yang dilakukan oleh Lai Wah dan Tan Sie Ee di Malaysia 

menunjukkan bahwa migrasi antar propinsi menunjukkan hubungan 

fungsional yang negatif dengan variabel pendapatan perkapita bruto 

(PKB) di daerah asal dan memiliki hubungan yang positif dengan 

pendapatan perkapita bruto (PKB) di daerah tujuan, dan dari 

pernyataan ini menunujukkan adanya pengaruh pendapatan perkapita 

bruto dengan migrasi antarpropinsi (Ratno Agus, 1995). 
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b. Upah 

Menurut Malthus upah didefinisikan sebagai harga penggunaan 

tenaga kerja, oleh karena itu tingkat upah yang terjadi adalah hasil 

bekerjanya permintaan dan penawaran di pasar. Bila penduduk 

bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah sehingga hal ini 

dapat dikatakan menekan tingkat upah, dan secara sistematis pun upah 

akan berkurang. Secara simetris tingkat upah pun akan menaik apabila 

jumlah penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun 

berkurang. 

Pendapat Malthus dibantah oleh kelompok neo klasik, mereka 

mengatakan bahwa tingkat upah dapat saja tinggi asal sesuai dengan 

produk marginalnya (produktivitasnya). Tingkat upah cenderung untuk 

sama dengan nilai pasar dari produk marginal, setidaknya mazhab ini 

menyatakan bahwa tenaga kerja pada tingkat mikro tidaklah homogen, 

karena tingkat upah juga tidak sama untuk setiap tenaga kerja, dimana 

setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk 

marginal dan satu tingkat upah ( Arfida, 2003:149-151). 

Seperti yang diungkapkan Todaro bahwa tenaga kerja akan 

senantiasa membanding-bandingkan pasar tenaga kerja dan cenderung 

memilih pekerjaan dengan upah yang lebih menguntungkan, maka dari 

hal tersebut timbul suatu keinginan untuk melakukan migrasi demi 

memenuhi harapan akan pekerjaan dan upah yang lebih 

menguntungkan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Susanto Tirtoprojo tahun 1994 

menyatakan upah berpengaruh terhadap mobilitas seseorang. Hal ini 

terlihat dari frekuensi berganti pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja 

migran yang bekerja di industri pengecoran logam di Batur.  Rata-rata 

mereka yang bekerja dengan upah di bawah atau sama dengan 75.000 

rupiah dan sebelumnya sudah pernah berganti pekerjaan sebanyak 1-2 

kali, menunjukkan prosentase paling besar yaitu 11,94 %. Pekerja yang 

memperoleh upah di antara 75.000-125.000 rupiah dan sudah pernah 

berganti pekerjaan sebanyak 3-4 kali ditunjukkan dengan prosentase 

sebesar 8,96 %. Bagi pekerja yang memperoleh upah diantara 125.000-

175.0000 rupiah dan diantara 175.000-300.000 rupiah dalam 

melakukan mobilitas pekerjaan cenderung menunjukkan prosentase 

yang relatif kecil, masing-masing 7,46 % dan 10,45 %. Jadi dari 

penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi 

tingkat upah maka kecenderungan seseorang untuk melakukan 

mobilitas semakin rendah (Susanto Tirtoprojo, et al, 1994 ). 

Selain itu penghasilan seorang migran (upah) juga dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya umur dan status pekerjaan 

migran. Penelitian migrasi terhadap enam kota besar di Indonesia 

didapat hasil bahwa pendapatan dan umur memiliki hubungan seperti U 

terbalik. Pendapatan terendah diterima oleh migran berumur 15 tahun 

dan pendapatan tertinggi diperoleh migran yang berumur 45-54 tahun, 

sedangkan mereka yang berumur 55 tahun menempati urutan kedua 

dalam perolehan pendapatan (Ratno Agus,1995:37). 
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Jenis kelamin juga ternyata berpengaruh terhadap pendapatan 

migran. Hasil penelitian dari Bisrat Akilu dan John R harris 

menunjukkan bahwa migran laki-laki menerima pendapatan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan migran perempuan. Hal inipun 

menunjukkan bahwa laki-laki biasanya lebih mobile dan lebih fleksibel 

dalam bekerja dibandingkan dengan perempuan (Mantra, 1986 dalam 

Ratno Agus, 1995:38).                                           

c.  Kesempatan Kerja 

 Menurut Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah (1999), kesempatan 

kerja adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai peluang 

untuk dapat masuk pada pasar tenaga kerja. Pada dasarnya penduduk 

dibagi dalam dua kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam 

kelompok angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja.  

Menurut sensus penduduk tahun 2000 penduduk yang termasuk dalam 

angkatan kerja yaitu,  

 Penduduk berumur sekitar 15 tahun yang selama seminggu lalu 
memiliki pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak 
bekerja karena suatu sebab seperti sedang menunggu panenan dan 
pegawai cuti. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjan 
tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan 
juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja (Sensus Penduduk, 
2000:xxi).   

 
Pernyataan di atas mengartikan bahwa angkatan kerja menurut 

sensus penduduk tahun 2000 terdiri dari golongan mereka yang bekerja 

dan sedang mencari pekerjaan. Individu yang tidak termasuk ke dalam 

dua kategori mereka yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, 

berarti tidaklah tergolong dalam angkatan kerja.   
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Penelitian Suharso (1978 dalam August Benu, 1987) menyatakan 

dari penelitian terhadap migran yang datang dari pulau Jawa dan 

Madura adalah mencari pekerjaan sedangkan bagi migran yang berasal 

dari luar pulau Jawa dan Madura adalah melanjutkan pendidikan.  

Penelitian Mantra (1982 dalam August Benu, 1987:11) di 

Kabupaten Bantul DIY mendapatkan hasil bahwa mobilitas penduduk 

dari desa ke kota disebabkan karena terdorong kondisi kemiskinan dan 

langkanya kesempatan kerja, selain itu kesempatan kerja di kota tersedia 

dan upah yang didapat per jam kerja relatif lebih tinggi daripada sektor 

pertanian di desa.  

Kesempatan kerja merupakan daya tarik utama yang dimiliki suatu 

daerah untuk menarik para migran menuju daerah tersebut. Mantra 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa alasan terpenting migran 

yang datang di Yogyakarta 51,01% ingin mendapatkan hasil yang lebih 

baik, 33,4 % ingin mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang datang di 

Bandung 41,5 % ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dan 31,8 % 

ingin mendapatkan pekerjaan, sedangkan mereka yang datang ke 

Samarinda 32,2 % ingin mendapatkan hasil yang lebih baik (Mantra, 

1994 dalam Ratno Agus, 1995:34). 

Penelitian yang diadakan atas kerja sama antara Kantor Menteri 

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat penelitian 

Kependudukan Yogyakarta tahun 1994 terhadap migrasi sirkuler di 

enam kota yaitu Surakarta, Surabaya, Denpasar, Ujung Pandang, 

Padang dan Palembang menunjukkan bahwa baik untuk faktor 
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pendorong maupun faktor penarik, motivasi ekonomi adalah merupakan 

faktor utama dalam melakukan migrasi. Penduduk menuju Surakarta 

sebesar 79,19 % karena tidak ada atau kurang pekerjaan di luar 

pertanian di daerah asal dan pengahasilan di daerah asal relatif rendah, 

sedangkan untuk alasan yang sama seperti di Denpasar sebesar 76,62 %, 

Ujung Pandang 89,2 % dan Palembang 79 % ( Ratno Agus, 1995:36). 

d. Pendidikan 

Secara luas telah diketahui bahwa terdapat kaitan erat antara 

migrasi dengan pendidikan. Pada umumnya penduduk yang 

meninggalkan daerahnya pernah duduk di bangku sekolah. Connel 

(1976 dalam Mantra 1986) menegaskan bahwa penduduk yang 

berpendidikan cenderung untuk pergi ke lain daerah sedangkan yang 

buta huruf kebanyakan tinggal di rumah. Sahota (1976 dalam Mantra 

1986) yang mengadakan penelitian di Brasilia juga berkesimpulan 

bahwa pendidikan berkorelasi postif dengan migrasi ke luar dari daerah 

asal. 

Sedangkan Lee (1979) berpendapat bahwa migran mempunyai ciri 

setengah-setengah, yaitu setengah ciri penduduk daerah asal dan 

setengah daerah tujuan. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan migran 

misalnya lebih tinggi daripada tingkat pendidikan penduduk daerah asal, 

namun lebih rendah daripada tingkat penduduk daerah tujuan ( Mantra, 

1986:226).   

Pendidikan merupakan salah satu karakteristik pribadi yang 

dimiliki oleh seorang migran sekaligus merupakan salah satu indikator 
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yang baik untuk mengetahui seseorang melakukan mobilitas di antara 

kelompok dalam umur tertentu. Adapun pernyataan ini berkaitan dengan 

teori modal manusia yang menyatakan bahwa seorang migran yang aktif 

dalam melakukan perpindahan cenderung orang yang masih muda 

umurnya dan memiliki modal berupa pendidikan yang tinggi sebagai 

(Ehrenberg dan Smith, 2000: 344) 

 Penelitian Todaro tahun 1998 menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan yang disandang maka semakin besar pula mobilitas 

seseorang untuk pindah ke daerah lain yang dianggap lebih 

menguntungkan. Tingkat pendidikan dapat menggambarkan penguasaan 

informasi, oleh karena itu mereka yang berpendidikan lebih mobile 

dibandingkan dengan mereka yang kurang berpendidikan (Mc 

Falls,1998; Hugo, et all,1999; dalam Suharyono dan Marthen nDoen, 

2003:67). 

e. Jarak 

 Ravenstein dalam teori migrasinya mengemukakan bahwa jarak 

merupakan salah satu indikator yang ikut mempengaruhi setiap individu 

untuk megambil keputusan bermigrasi ke daerah lain. Selain itu setiap 

individu akan melakukan migrasi dengan melihat sekaligus 

mempertimbangkan jarak yang ditempuh dan cenderung untuk 

mengukur kemampuan daerah tersebut dalam menyerap pertumbuhan 

tenaga kerja.  

Pernyataan ini didukung oleh teori modal manusia bahwa terdapat 

dua alasan yang berkaitan dengan jarak yang mempengaruhi seorang 
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individu untuk melakukan migrasi. Pertama, individu memperoleh 

informasi berkaitan dengan kesempatan kerja di daerah tujuan yang 

mana merupakan kesempatan langka dan begitu sulit didapat berita 

mengenai lowongan pekerjaan, sehingga seorang migran tidak 

mempertimbangkan mengenai masalah jarak yang akan ditempuh. 

Kedua, adanya pertimbangan mengenai jarak yang ditempuh sekaligus 

biaya yang dikeluarkan selama melakukan suatu perjalanan bagi 

seorang migran (Ehrenberg dan Smith, 2000: 346) 

Dalam konsep gravitasi terdapat hipotesa bahwa volume migrasi 

mempunyai hubungan langsung yang positif dan besarnya kaitan antara 

daerah asal dan tujuan memiliki hubungan yang terbalik (negatif)., 

Stouffer dalam penelitiannya tahun 1940 dan 1960 menyatakan bahwa 

perpindahan penduduk pada suatu jarak ditentukan oleh jumlah 

kesempatan yang tersedia (Mantra, 1984:113-114). 

Selain menerapkan jarak dalam kondisi sesungguhnya, maka 

variabel jarak inipun dapat diasumsikan pula dalam model ekonomi. 

Seperti yang telah diungkapakan di teori modal manusia bahwa adanya 

pertimbangan seorang migran untuk pindah dengan melihat biaya 

transportasi ke daerah tujuan, maka studi dari Yunus (1985), Yosephine 

(1989) dan Utama (1994) menggunakan jarak sebagai variabel ekonomi 

yang diterapkan dalam tiket pesawat antara ibukota di setiap propinsi.. 

Studi ketiga orang tersebut diperoleh hasil bahwa jarak memiliki 

pengaruh terhadap mobilitas penduduk ( Chatib, 2001: 48).  
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B.   Penelitian Sebelumnya 

Untuk memperkuat hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan, selain 

teori-teori yang telah dipaparkan di muka, maka akan dipaparkan pula 

beberapa penelitian sebelumnya yang diharapakan juga dapat menjadi 

penentuan arah yang akan ditempuh dari penelitian ini, diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratno Agus Indarto pada tahun 1995  

mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke propinsi 

DKI Jakarta dengan menggunakan data sensus penduduk tahun 1990.. 

Dari hasil regresi berganda diperoleh koefisien determinasi berganda 

sebesar 0,4598, artinya bahwa 45,98 % variasi atau proporsi migrasi yang 

masuk ke Jakarta benar-benar dijelaskan oleh besar kecilnya rasio PDRB 

per kapita, rasio UMR, rasio kesempatan kerja, proporsi tingkat 

pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan kerja daerah asal serta jarak 

antara daerah asal dan DKI Jakarta. Dari analisis data tersebut ternyata 

hanya tiga variabel independen yang berpengaruh secara bermakna 

terhadap migrasi masuk ke propinsi DKI Jakarta yaitu rasio kesempatan 

kerja, proporsi pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan kerja daerah 

asal dan jarak ekonomi antara daerah asal dan DKI Jakarta. 

 2.  Penelitian yang dilakukan oleh Yooce Yustiana dan Ratna Imanira tahun 

2001 yang berusaha menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Jawa Barat dalam kurun 

waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, setelah diregress maka 

diperoleh hasil hanya variabel rasio UMR yang signifikan, sehingga 
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hanya upah yang signifikan yang mempunyai arti penting dalam 

mempengaruhi kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Jawa Barat.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chatib tahun 2001 berusaha menganalisis 

migrasi antar propinsi di Indonesia periode 1990-1995 dengan 

menggunakan model survei penduduk antar sensus (Population Census or 

the Intercensal Population Survey) dan lebih mengedepankan karakteristik 

demografis. Setelah diregress diperoleh hasil dari uji t diketahui bahwa 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap migrasi antara lain jarak 

geografis antara propinsi satu dengan propinsi lainnya, area tujuan baik 

desa atau kota, kepadatan populasi propinsi asal (daerah asal), kepadatan 

populasi propinsi tujuan (daerah tujuan), daerah perbatasan baik yang 

berpengaruh langsung ataupun tidak langsung. Variabel jenis kelamin 

ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap migrasi, yang 

menandakan pola migrasi antar propinsi di Indonesia selama periode 1990-

1995 tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Koefisien 

determinasi menunjukkan hasil R2=0,13100 yang berarti bahwa 13,10 % 

variabel migrasi dijelaskan oleh besar kecilnya variabel independen 

4. Penelitian yang dilakukan oleh R. Rijanta tahun 2003 yang menggunakan 

data SUPAS tahun 1995  berusaha menganalisis hubungan antara migrasi 

dalam perkembangan regional dan faktor-faktor yang berpotensi 

menentukan peran migrasi dalam pembangunan regional di daerah dengan 

menggunakan analisis korelasi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil 

adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel-variabel migrasi di satu 

sisi dengan variabel-variabel pada kelompok perkembangan daerah baik 
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dari segi penduduk yang bekerja maupun PDRB yang dihasilkan secara 

sektoral. Hasil korelasi menunjukkan bahwa migrasi memiliki hubungan 

positif terhadap lapangan kerja di sektor-sektor modern dan negatif 

terhadap sektor pertanian. Selain itu migrasi secara konsisten berhubungan 

negatif dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) sektor 

pertanian dan tidak memiliki hubungan yang jelas terhadap PDRB sektor 

modern yang lain kecuali sektor perbankan. Hal ini berarti migrasi 

berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja, tetapi belum 

memiliki kontribusi yang bermakna dalam peningkatan kapasitas produksi 

daerah. 

 

C.   Kerangka Pemikiran 

Masalah pokok dalam kebijakan pembangunan yang tidak dapat 

dikesampingkan begitu saja adalah masalah kependudukan dan sumber daya 

manusia sebagai bagian penting terkait sebagai modal pembangunan suatu 

negara . Masalah migrasi atau mobilitas penduduk tidak akan berhenti selama 

masih terdapat upaya untuk dapat memanfaatkan segala potensi dan sumber 

daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru dan 

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi di daerah untuk mencapai suatu 

kemajuan.  

Namun terkadang arus migrasi yang berlebih-lebihan ke suatu 

daerah yang dianggap memiliki harapan lebih baik, membuat daerah tersebut 

pun menjadi kebingungan karena kelebihan penawaran tenaga kerja, oleh 

karena itu pembahasan masalah arus pergerakan penduduk tidak dapat 
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dikesampingkan begitu saja, karena hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan 

penting dalam merencanakan pembangunan. 

Variabel yang mempengaruhi migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah 

secara skematis digambarkan dalam kerangka pemikiran yang melandasi 

penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut : 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Analisis Migrasi Penduduk Propinsi Jawa 
Tengah ( Data Sensus Penduduk 2000) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran di atas ditunjukkan faktor-faktor yang 

diduga berpengaruh terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah, 

diantaranya : 

1. Variabel dependen (variabel endogenus atau variabel terikat) dalam 

penelitian ini adalah migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah dan jenis 

migrasi yang digunakan adalah migrasi risen. 

1.Rasio PDRB per Kapita 
Antara Daerah Tujuan 
Migrasi dan Jawa Tengah 

 

2. Rasio UMR Antara Daerah 
Tujuan Migrasi dan Jawa 
Tengah 

3. Rasio Kesempatan Kerja  
Antara Daerah Tujuan 
Migrasi dan Jawa Tengah 

4. Rasio Tingkat Pendidikan 
SLTA+ Sebagai Angkatan 
Kerja Daerah Tujuan 
Migrasi dan Jawa Tengah  5. Jarak Ekonomi Antara 

Propinsi Jawa Tengah dan 
Daerah Tujuan Migrasi  

  
 
 6.    Migrasi   

Ke Luar 
Propinsi  
Jawa 
Tengah 
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2. Variabel independen (variabel eksogenus atau variabel bebas) dalam       

penelitian ini meliputi rasio PDRB per kapita, rasio UMR (Upah 

Minimum Regional), dan rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan 

dan propinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai daya tarik (pull factor) 

bagi individu di daerah asal, sedangkan rasio tingkat pendidikan SLTA 

ke atas antara daerah tujuan dan propinsi Jawa Tengah merupakan 

variabel independen yang berperan sebagai daya dorong (push factor) 

bagi individu di daerah asal. 

3. Variabel jarak ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dengan daerah tujuan 

migrasi secara spesifik berdasarkan teori memiliki pengertian sebagai 

variabel kontrol yang merupakan himpunan sejumlah gejala yang memiliki 

berbagai aspek atau unsur di dalamnya yang berfungsi untuk 

mengendalikan agar variabel terikat (dependen) yang muncul bukan 

karena pengaruh variabel lain, tetapi benar-benar karena pengaruh variabel 

bebas (independen) yang tertentu (Nawawi dan Martini, 1993 : 52).  

Masuknya variabel jarak ekonomi ke dalam analisa ini setidaknya dapat 

makin memperjelas pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

 

D.   Hipotesis Penelitian 

Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Rasio PDRB per kapita, rasio UMR (Upah Minimum Regional), rasio 

kesempatan kerja daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah diduga 

memiliki pengaruh positif terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa 
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Tengah, dan rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan 

kerja daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah diduga memiliki 

pengaruh negatif terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah.  

2. Rasio PDRB per kapita, rasio UMR (Upah Minimum Regional), rasio 

kesempatan kerja daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah diduga 

memiliki pengaruh positif terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah, dan rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan 

kerja daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah serta jarak secara 

ekonomi dari Jawa Tengah ke daerah tujuan diduga memiliki pengaruh 

negatif terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah.  

3.  Jarak ekonomi baik jarak ekonomi dekat maupun jarak ekonomi jauh 

sebagai variabel kontrol diduga memiliki pengaruh pada hubungan antara 

besarnya rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan daerah 

Jawa Tengah, rasio UMR (Upah Minimum Regional) antara daerah 

tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah, rasio kesempatan kerja antara 

daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah, dan rasio tingkat 

pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan kerja antara 

daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah dengan migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan 

batasan analisis yaitu migrasi penduduk propinsi Jawa Tengah. Untuk 

analisis ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil Sensus 

Penduduk tahun 2000 serta data sekunder pendukung lainnya. 

 

B.    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistika, Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perusahaan Penerbangan dan literatur lain 

yang relevan dan  mendukung dalam penelitian ini. 

Data dari Badan Pusat Statistika meliputi data Sensus Penduduk 

tahun 2000 serta beberapa data kependudukan yang relevan, sedangkan data 

Upah Minimum Regional diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dan untuk data tarif pesawat udara diperoleh dari perusahaan 

penerbangan dengan menggunakan batasan tarif normal yang ditetapkan  

pemerintah.   

Data yang dipilih sebagai landasan penelitian adalah data hasil 

survai Sensus Penduduk tahun 2000 yang mampu menggambarkan arus 

migrasi dari penduduk Indonesia, selain itu data ini adalah data terbaru yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika setiap 10 tahun sekali, mengingat 
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biaya yang mahal yang dilakukan dalam survai ini sehingga diambil waktu 

10 tahun sekali untuk pencacahan penduduk Indonesia.  

Cara pencacahan yang digunakan dalam Sensus Penduduk 2000 

adalah kombinasi antara de jure dan de facto, bagi mereka yang bertempat 

tinggal tetap dipakai cara de jure, yaitu dicacah di tempat tinggal secara 

resmi, sedangkan untuk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah dengan 

cara de facto yaitu dicacah di tempat mereka ditemukan oleh petugas 

lapangan sensus. Sensus penduduk tahun 2000 ini dilaksanakan satu tahap 

saja yaitu pencacahan lengkap, tidak ada lagi pencacahan sampel.  

Pada beberapa propinsi yang rawan konflik dan kerusuhan, 

pencacahan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh yaitu propinsi 

Daerah Istimewa Aceh dan Maluku, selain itu ada juga penduduk yang 

menolak untuk diwawancara. Maka wilayah atau propinsi yang mengalami 

dua kasus di atas dilengkapi dengan catatan jumlah penduduk yang 

diestimasi dan jumlah penduduk yang diresponse (SP 2000 : xiii-xiv ). 

 

C. Instrumen Penelitian 

 Alat analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis di atas 

diantaranya menggunakan analisis regresi berganda, analisis regresi berganda 

dengan variabel dummy dan juga akan dilakukan beberapa uji seperti uji 

statistik dan uji ekonometrik (uji asumsi klasik). Selain itu untuk mengetahui 

pengaruh variabel kontrol terhadap hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen maka digunakan uji chi square.   
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Program SPSS 10 digunakan untuk membantu dalam pengolahan 

data untuk menyelesaikan regresi berganda, regresi berganda dengan variabel 

dummy, uji statistik, uji ekonometrik (uji asumsi klasik), maupun uji chi 

square. 

 

D.   Definisi Operasional Variabel 

 Penelitian migrasi dengan tujuan ke luar propinsi Jawa Tengah 

menggunakan enam variabel yaitu migrasi dalam hal ini migrasi risen ke luar 

propinsi Jawa Tengah, rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah, rasio UMR (Upah Minimum Regional) antara 

daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah, rasio kesempatan kerja 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah, rasio tingkat 

pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan kerja antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah, dan jarak dalam ekonomi antara propinsi 

Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi. Definisi operasional masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut:            

1.   Migrasi Risen 

Penelitian ini menggunakan variabel migrasi risen sebagai variabel 

dependen yang meiliki definisi yaitu mereka yang pernah pindah dalam 

kurun 5 tahun terakhir ini  (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan), 

keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal 5 tahun yang lalu 

dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka 

dikategorikan sebagai migrasi risen yang juga merupakan bagian dari 

migrasi total hanya saja waktunya dalam kurun 5 tahun terakhir.    
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Migrasi risen yang berperan sebagai variabel dependen dalam penelitian 

ini lebih dikhususkan menyoroti migrasi risen ke luar propinsi Jawa 

Tengah. Data dari migrasi risen ini merupakan data yang paling aktual 

karena membatasi diri pada periode lima tahun yang lalu saja. Selain itu 

perpindahan yang terjadi lebih memiliki suatu periode tertentu yang jelas.  

Bila dibandingkan dengan data migrasi selama hidup atau migrasi tempat 

tinggal terakhir, tentunya data kedua migrasi ini kurang dapat diandalkan 

terjadinya perpindahan, karena dapat satu tahun, mungkin tiga tahun yang 

lalu, atau mencakup periode yang panjang, sehingga arus perpindahan 

penduduk tidak dapat teranalisis secara optimal. 

2. Rasio PDRB Per Kapita Antara Daerah Tujuan Migrasi dengan Propinsi 

Jawa Tengah  

Produk Domestik Regional Bruto adalah keseluruhan nilai dari barang 

dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu.  

Produk Domestik Regional Bruto per kapita dengan demikian dapat 

diartikan keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

suatu daerah tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan 

tahun tersebut (Sadono Sukirno,1995:417).  

 PDRB per kapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah atas dasar 

harga konstan supaya tidak berfluktuasi atas perubahan harga. Selain itu 

PDRB per kapita yang digunakan inipun didasarkan tanpa migas supaya 

lebih mencerminkan kegiatan ekonomi di suatu daerah.  

Sedangkan untuk mengukur gap PDRB per kapita antara daerah tujuan 

migrasi dan daerah Jawa Tengah dipergunakan ukuran rasio. Rasio 
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PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 

sebagai variabel independen, diukur berdasarkan rasio yaitu 

perbandingan antara PDRB per kapita daerah tujuan migrasi dan PDRB 

per kapita propinsi Jawa Tengah.  

3. Rasio Upah Minimum Regional Antara Daerah Tujuan Migrasi dengan 

Propinsi Jawa Tengah 

Upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku untuk 

semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum adalah upah 

pokok ditambah dengan tunjangan tetap, dengan ketentuan upah pokok 

serendah-rendahnya 75% dari upah minimum (PER-01/MEN/1990). 

Upah yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah upah minimum 

regional tahun 2000, dimana setelah otonomi daerah berlaku upah 

minimum regional ini berubah namanya menjadi upah minimum 

propinsi. Penggunaan data upah minimum regional tahun 2000 adalah 

untuk homogenitas data dari variabel yang akan diregres, karena pada 

prinsipnya regresi yang digunakan adalah regresi berganda dengan 

menggunakan data cross section sehingga suatu kejadian haruslah berada 

pada tahun yang sama. 

Namun dalam upah minimum regional tahun 2000 tidak dijumpai adanya 

data upah minimum regional untuk empat propinsi baru diantaranya 

Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara. Data upah 

minimum regional keempat propinsi baru ini baru ditetapkan setelah 

otonomi daerah berlaku tahun 2001, berdasarkan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.226/ 
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MEN/2000, sedangkan dalam data sensus penduduk tahun 2000 keempat 

propinsi ini telah terdata untuk arus migrasi, angkatan kerja dan tingkat 

pendidikan serta data PDRB per kapita tahun 2000 dari Badan Pusat 

Statistika. 

Maka data upah minimum regional tahun 2000 tetap digunakan dengan 

memproxy terlebih dahulu propinsi baru tersebut ke dalam propinsi induk 

sebelum terbentuknya propinsi baru, yang mana propinsi Banten masuk 

ke dalam propinsi Jawa Barat, propinsi Bangka Belitung masuk ke dalam 

propinsi Sumatera Selatan ( diwakili oleh data propinsi Sumatera Selatan 

bagian kepulauan), Gorontalo masuk ke propinsi Sulawesi Utara, dan 

propinsi Maluku Utara masuk ke dalam propinsi Maluku. Cara tersebut 

merupakan proxy yang baik untuk mengganti data upah minimum 

regional dari  keempat propinsi yang tidak ada. 

Rasio upah minimum regional antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah sebagai variabel independen, diukur berdasarkan rasio yaitu 

perbandingan antara upah minimum regional daerah tujuan migrasi dan 

upah minimum regional propinsi Jawa Tengah.  

4.  Rasio Kesempatan Kerja Antara Daerah Tujuan Migrasi dengan Propinsi 

Jawa Tengah  

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai 

peluang untuk dapat masuk pada pasar tenaga kerja. Kesempatan Kerja 

diperoleh melalui perbandingan antara bekerja  dengan angkatan kerja. 
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Kesempatan Kerja =
KerjaAngka
jaBe

tan
ker

 

Angkatan kerja adalah kelompok penduduk 10 tahun ke atas yang selama 

seminggu yang lalu mencari pekerjaan, baik yang bekerja maupun 

sementara yang tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu 

panen, pegawai cuti dan sejenisnya. Di samping itu mereka yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau mengharap pekerjaan 

termasuk angkatan kerja (Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 

1999). 

Bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan 

melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh 

penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam selama seminggu 

yang lalu dan tidak boleh terputus (SP 2000:xiii–xxii). 

Mencari Pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan atau 

memperoleh pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjan tidak terbatas dalam 

jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi dapat dilakukan beberapa 

waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. 

Jadi dalam kategori ini termasuk mereka yang telah memasukkan 

lamaran dan sedang menunggu hasilnya (SP 2000:xiii–xxii). 

  Rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah sebagai variabel independen, diukur berdasarkan rasio yaitu 

perbandingan antara kesempatan kerja di daerah tujuan migrasi dan 

kesempatan kerja di propinsi Jawa Tengah. 
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5. Rasio Tingkat Pendidikan dalam Hal Ini SLTA Ke Atas Sebagai 

Angkatan Kerja Antara Daerah Tujuan Migrasi dengan Propinsi Jawa 

Tengah 

Keadaan pendidikan yang ingin dijabarkan di sini adalah tingkat 

pendidikan penduduk dari masing-masing propinsi di Indonesia. Adapun  

keadaan pendidikan yang dipakai adalah data SLTA ke atas yaitu data 

penduduk yang berhasil tamat SLTA sampai dengan perguruan tinggi. 

Untuk hal tersebut diambil asumsi bahwa penduduk yang tamat SLTA 

sampai dengan perguruan tinggi yang berpotensi sebagai angkatan kerja . 

 Angkatan kerja yang berpendidikan tinggi ini (SLTA ke atas) disebut  

brain dain  atau orang-orang yang berpendidikan tinggi tetapi mereka 

tidak puas akan daerah asalnya, sehingga ada keinginan dari mereka 

untuk meninggalkan daerahnya tersebut. 

Adapun rasio tingkat pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai 

angkatan kerja daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah sebagai 

variabel independen, diukur berdasarkan rasio yaitu perbandingan jumlah 

penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas dari daerah tujuan 

migrasi dan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas 

dari propinsi Jawa Tengah  

6. Variabel Jarak Ekonomi antara Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Tujuan 

Migrasi 

Jarak dalam konteks migrasi adalah faktor antara yang berpengaruh 

sekali. sebagai penghambat terjadinya migrasi, jarak yang semakin jauh 

akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah arus migrasi.   
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 Variabel jarak dalam penelitian ini adalah jarak dalam pengertian 

ekonomi dari propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan migrasi. Jarak 

ekonomi sebagai variabel kontrol adalah jarak yang dihitung bukan 

dengan ukuran sebenarnya menggunakan skala geografis tetapi dihitung 

berdasarkan tarif yang dikenakan pada angkutan sampai daerah tujuan, 

maksudnya adalah dengan menggunakan biaya angkutan antara dua titik 

yang dimaksud dan diukur dalam satuan rupiah.  

Tarif angkutan yang digunakan adalah tarif normal pesawat udara antara 

ibukota propinsi. Tarif dengan menggunakan pesawat udara dihitung 

seperti tarif alat angkutan yang lain, yaitu berdasarkan jarak tempuh atau 

jauhnya perjalanan, sehingga tarif di sini adalah proxy yang baik yang 

digunakan untuk mengganti ukuran jarak yang sesungguhnya. 

Tarif pesawat udara dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua 

kategori yaitu tarif tinggi ( proxy dari jarak jauh) dan tarif rendah ( proxy 

dari jarak dekat). Pengkategorian data tersebut berdasarkan dari nilai 

rata- rata ( X ) dengan asumsi sebagai berikut : Biaya atau tarif  pesawat 

udara tinggi = X ³  X dan biaya atau tarif pesawat udara rendah = X< X , 

dan secara bertingkat (ordinal) maka tarif pesawat udara tinggi = 1,  dan 

tarif pesawat rendah = 0 (Masidjo, 1995:124) 

 

E.   Metode Analisis Data 

Beberapa hal yang telah dikemukakan sebelumnya di atas bahwa 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah model 

analisis untuk mengetahui pengaruh yaitu model regresi berganda (multiple 
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regression). Namun sebelum melakukan pengestimasian dengan model 

tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan pemilihan bentuk fungsi model 

empirik.  

1.   Pemilihan Model Regresi 

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan masalah 

empiris yang sangat penting, hal ini dikarenakan teori ekonomi tidak 

secara spesifik menunjukkan atau menyatakan apakah sebaiknya bentuk 

fungsi suatu model empiris dinyatakan dalam bentuk linier atau log 

linier.  

Penelitian ini akan menggunakan Akaike Information Criterion       

(AIC) dalam memilih bentuk fungsi model empirik yang terbaik dengan 

rumus sebagai berikut : 

AIC =
( )T

k
ex

T
RSS 2

úû
ù

êë
é  

Keterangan : RSS = Residual Sum of Squares 

T     =   Jumlah observasi 

K    =  Jumlah variabel penjelas ditambah dengan konstanta 

Setelah kedua model tersebut baik regresi linier maupun regresi log linier 

diestimasi maka kita bandingkan hasil AIC kedua model tersebut,   

dimana : 

a. Bila AIC model linier > AIC model log linier maka model regresi 

yang tepat adalah model log linier. 

b. Bila AIC model linier < AIC model log linier maka model regresi 

yang tepat adalah model linier. 
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2.   Regresi Berganda  

a. Untuk menguji hipotesis pertama, digunakan alat analisis ekonometrik    

“persamaan regresi linier berganda“, dengan persamaan matematis 

sebagai berikut. 

Mat =  f (R PDRB/k ta , R UMR ta , R Kker ta, RTp ta) 

Adapun model persamaan regresinya sebagai berikut : 

Mat =  a0+ a1 X1+ a2 X2 + a3 X3+  a4 X4+  ei 

dimana : 
Mat  = Migrasi risen dari propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan 

migrasi  

a0   =  Konstanta 

a1,a2,a3,a4 = Koefisien Regresi 

X1               = Rasio PDRB/Kap. antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah  

X2      =Rasio upah minimum regional antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah  

X3    = Rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan   

propinsi Jawa Tengah  

X4    = Rasio tingkat pendidikan (dalam hal ini SLTA ke atas) 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah  

Mat   =  Variabel Dependen  

X1, .. ,X4 = Variabel Independen  

ei   =  Kesalahan Pengganggu 

b. Untuk menguji hipotesis kedua digunakan alat analisis ekonometrik” 

persamaan regresi linier berganda dengan variabel dummy”, karena 

adanya tambahan satu variabel yaitu jarak ekonomi yang diukur secara 

nominal. Persamaan matematisnya sebagai berikut : 

Mat =  f (R PDRB/k ta , R UMR ta , R Kker ta, RTp ta, Jat) 

Adapun model persamaan regresinya sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Mat =  a0+ a1 X1+ a2 X2 + a3 X3+  a4 X4+ a5 D X5+  ei 

dimana : 
Mat = Migrasi risen dari propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan 

migrasi  

a0  = Konstanta 

a1…,,a5  =  Koefisien Regresi 

X1  = Rasio PDRB/Kap. antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah. 

X2  = Rasio upah minimum regional antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah. 

X3  =  Rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan   

propinsi Jawa Tengah. 

X4  = Rasio tingkat pendidikan (dalam hal ini SLTA ke atas) 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah. 

DX5 = Jarak ekonomi antara daerah Jawa Tengah dan daerah 

tujuan migrasi diproxy dengan tarif angkutan (Rupiah). 

D1 = 0, jika tarif rendah dan D2 =1, jika tarif tinggi  

Mat =  Variabel Dependen  

 X1, .. ,X4 = Variabel Independen  

DX5  = Variabel Kontrol 

ei   = Kesalahan Pengganggu 

a0= Konstanta 

a1……,,a5 =  Koefisien Regresi 

 

Langkah-langkah analisis, pengujian model, maupun pengujian hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

3.  Uji  Statistik 

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dilakukan uji statistik yang terdiri dari : 
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- t a/2 

a. Uji t statistik 

Uji t adalah uji secara individual dari semua koefisien regresi ( Two 

Tail ): 

1) Hipotesis: H0:  a1,a2,a3,a4,a5 = 0, berarti tidak ada pengaruh   

variabel independen terhadap variabel  

dependen. 

Ha:  a1,a2,a3,a4,a5¹0, berarti ada pengaruh   variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2)  t tabel® t 2
a  ; N-K 

di mana a  =    Derajat signifikansi 

              N  =    Jumlah sampel /observasi 

 K =   Banyaknya Parameter atau koefisien regresi plus  

konstanta. 

 t hitung =
)(a

a
Se

 

dimana :  a = Koefisien regresi 

Se(a) = Standar error koefisien regresi 

 

Gambar 3.1.  Daerah Terima dan Daerah Tolak Dari Uji t ( t 2
a ) 

 

 

 

 

 

Kriteria Pengujiannnya : 

ta/2 

daerah   terima 
daerah tolak daerah tolak 
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(1) Apabila -t tabel < t hitung < +t tabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Kesimpulannya  a1 tidak berbeda dengan nol (a1 

tidak signifikan pada tingkat a). Hal ini dapat dikatakan 

bahwa variabel independen (bebas) secara statistik tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) pada 

derajat keyakinan tertentu.  

(2) Apabila t  hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya a1 berbeda dengan 

nol (a1 signifikan pada tingkat a). Maka hal ini dapat 

dikatakan bahwa variabel independen (bebas) secara statistik 

berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) pada 

derajat keyakinan tertentu.   

Terdapat cara lain untuk menguji signifikan tidaknya 

koefisien regresi yaitu dengan melihat probabilitasnya : 

a) Jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka koefisien regresi itu 

signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. 

b) Jika nilai probabilitasnya < 0,10 maka koefisien rgresi itu   

signifikan pada tingkat signifikansi 10 %. 

c) Jika nilai probabilitasnya < 0,15 maka koefisien regresi itu 

signifikan pad tingkat signifikansi 15 %. 

b. Uji F (Analisis Varians) 

Uji F (Analisis Varians) digunakan untuk menguji tingkat 

signifikansi secara bersama-sama dari semua koefisien regresi, atau 

dapat juga dikatakan sebagai pengujian variabel-variabel independen 
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secara keseluruhan dan serentak dalam mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

1) Hipotesis yang akan diuji adalah: 

 H0: a1=a2=a3=a4=a5= 0, berarti tidak ada pengaruh secara 

bersama-sama dari semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ha: a1 ¹a2 ¹ a3¹ a4¹ a5¹0, berarti ada pengaruh secara 

bersama-sama dari semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2)  F tabel a; 
1-

-
K

KN
 

F Hitung = F Statistik 

F hitung =
)(/)1(

)1(/
2

2

KNR
KR

--
-

 

Kriteria Pengujiannya adalah :  

a) Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya a1 ,a2, a3,a4,dan a5, tidak berbeda dengan 

nol. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang serentak dari semua variabel independen 

terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan 

tertentu. 

b)  Jika F hitung >F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya a1 ,a2, a3,a4,dan a5 berbeda dengan nol. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang 
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serentak dari semua variabel independen terhadap variabel 

dependen pada derajat keyakinan tertentu. 

c.  Uji Koefisien Determinasi R 2 

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi 

variabel dependen (terikat) dapat dijelaskan oleh variabel independen 

(bebas). R2 yang digunakan adalah R2 yang telah memperhitungkan 

jumlah variabel independen dalam suatu model regresi atau disebut 

dengan adjusted R2 . 

R2 diperoleh dengan rumus :  R2=
KN

NR
-

--- )1()1(1 2

 

Dimana :   N= Banyaknya observasi/populasi 

K= Banyaknya variabel 

4.   Uji  Ekonometrik (Uji Asumsi Klasik) 

Agar model regresi yang diajukan menunjukkan persaman 

hubungan yang valid atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), 

model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik Ordinary 

Least Square (OLS). Asumsi-sumsi tersebut adalah: Pertama, tidak 

terjadi multikolinearitas. Kedua, tidak ada heteroskedastisitas (adanya 

variance yang tidak konstan dan variabel pengganggu ). Ketiga, tidak 

terdapat autokorelasi (Gujarati , 2000).  

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas (Gujarati, 2000:342) adalah suatu situasi 

adanya korelasi antar variabel-variabel bebas atau dengan kata lain 

adalah hubungan linear yang sempurna dan pasti diantara beberapa 

atau semua variabel yang menjelaskan dari suatu model regresi. 
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Tanda yang paling jelas dari multikolinearitas adalah ketika R2 sangat 

tinggi (missal antara 0,7 dan 1) tetapi tak satupun koefisien regresi 

signifikan secara statistik atas dasar pengujian t yang konvensional. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, maka dapat 

dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor), dan 

tolerance value. Jika nilai VIF > 10 atau nilai tolerance value < 0,01 

maka dalam model tersebut terdapat masalah multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul jika terjadi gangguan yang muncul 

dalam fungsi regresi yang memiliki varian yang tidak sama sehingga 

penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam 

sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten) 

(Gujarati,2000: 387). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Park 

yaitu : 

a) Dari hasil regresi OLS akan diperoleh nilai residualnya. 

b) Nilai residual tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan 

variabel bebas sehingga akan diperoleh persamaan sebagai 

berikut : 

ei
2 =a0 + a1 X1 + a2 X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5  

Dari Hasil residu di atas diperoleh asumsi : 

Jika a1, a2 ,a3, a4, dan a5 signifikan, maka terjadi masalah 

heteroskedastisitas, sedangkan jika a1, a2, a3, a4, dan a5tidak 
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signifikan, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam 

model tersebut. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antara variabel 

gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel 

kecil maupun dalam sampel besar (Gujarati, 2000:442). Salah satu 

cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan melihat nilai d             

( Durbin Watson ) test.d = 2 ú
û

ù
ê
ë

é
å
å- -

2
11

i

ii

e

ee
 

Gambar 3.2. Daerah Uji Statistik d Durbin-Watson 

 

Autoko         Ragu                   Tidak Ada                   Ragu       Autoko                                                                                            

relasi            ragu                   autokorelasi                   ragu           relasi 

                      (+)                                                                                                 (-) 

                  0              dl               du                   2                 4-du            4-dl          4             

Hipotesisnya, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial autokorelasi 

baik positif maupun negatif, maka: 

0< d<dl    = menolak Ho 

 4-dl <d< 4    = menolak Ho 

 du <d< 4-du   = menerima Ho 

 dl£ d £ du atau 4-du £ d £ 4-dl = maka pengujian tidak meyakinkan. 

5. Analisis Statistik Chi Square. 

 Untuk menguji hipotesis ketiga digunakan alat analisis statistik  

chi square untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol terhadap 
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hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Mengingat jenis data yang digunakan adalah variabel kuantitatif, maka 

pada pengujian chi square untuk menentukan pengaruh variabel kontrol 

dari hubungan variabel independen terhadap dependen yang dilihat 

adalah nilai dari linear by linear association, yaitu fungsi koefisien 

korelasi pearson yang mempunyai fungsi sama dengan chi square dan 

hanya digunakan untuk jenis variabel kuantitatif ( Singgih Santoso, 187: 

2002). 

a. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif rendah tidak 

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif tinggi tidak 

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Ha : Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif rendah    

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif tinggi 

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 
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0 X2 

Daerah Terima 

H0 

b.  Kriteria Pengujiannya adalah :  

        Gambar 3.3. Daerah Uji Chi Square  

               

 

                              

 

 
                                                                                         

1) Jika nilai dari chi square hitung < chi square tabel, maka Ho diterima.  

2) Jika nilai dari chi square hitung > chi square tabel, maka Ho ditolak. 

Asumsi : Dalam kriteria pengujian ini nilai dari chi square hitung 

digantikan dengan nilai dari linear by linear association, karena jenis 

data yang digunakan bersifat kuantitatif. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Propinsi Jawa Tengah    

1.  Pendahuluan 

Menurut kajian pustaka dalam bab dua, telah diungkapkan bahwa 

arus mobilitas penduduk terjadi sebagai bagian dari keadaan dan situasi 

penduduk di suatu daerah yang dipicu dengan adanya daya tarik di daerah 

lain (daerah tujuan) dan daya dorong dari daerah asal. Pembahasan ini 

menjadi menarik karena pola pergerakan penduduk merupakan sesuatu 

yang sulit diukur dikarenakan sifatnya yang mobile, namun dengan data 

Sensus Penduduk Tahun 2000, setidaknya kita mencoba untuk mengetahui 

sampai sejauh mana pola pergerakan penduduk selama kurun waktu lima 

tahun  dengan batasan migrasi risen 

Pada bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai gambaran 

umum keadaan dan potensi dari obyek penelitian yaitu propinsi Jawa 

Tengah. Keadaan dan potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang diantaranya sudut pandang geografis, perekonomian dan 

kependudukan. Setidaknya pembahasan mengenai keadaan dan potensi 

dari propinsi Jawa Tengah dapat berperan sebagai parameter dalam 

pembahasan arus migrasi penduduk  propinsi Jawa Tengah. 

2. Kondisi Geografis 

a. Letak Geografis 

Jawa Tengah sesuai dengan namanya merupakan salah satu 

propinsi di Jawa yang letaknya diapit oleh tiga propinsi dan satu laut 
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yaitu di sebelah barat berbatasan dengan propinsi Jawa Barat, di sebelah 

selatan berbatasan dengan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di 

sebelah timur berbatasan dengan propinsi Jawa Timur, sedangkan di 

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah Jawa Tengah secara 

geografis terletak antara 6030’ dan 8030’ Lintang Selatan dan antara 

180030’ dan 111030’ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak 

terjauh dari arah barat ke timur adalah 263 Km dan dari arah utara ke 

selatan adalah 226 Km (tidak termasuk Pulau-Pulau di Karimunjawa), 

sehingga dapat dikatakan secara geografis propinsi Jawa Tengah sangat 

strategis karena dilalui lalu lintas perdagangan dari daerah timur 

(khusunya Jawa Timur) ke daerah barat  (Jawa Barat dan DKI Jakarta) 

atau sebaliknya. 

Kondisi alam di propinsi Jawa Tengah terbagi dalam tiga jenis 

menurut ketinggiannya, yaitu daerah dataran tinggi dan pegunungan 

(>1000 m) yang membujur sejajar dengan panjang Pulau Jawa di bagian 

tengah. Selain itu juga ada daerah pantai (0-200 m) yaitu pantai utara dan 

pantai selatan, dan yang terakhir adalah dataran rendah (200m – 1000 m). 

Dataran rendah ini tersebar hanpir di seluruh Jawa Tengah terutama pada 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi DAS Pemali Comal, DAS 

Jratumseluna, DAS bengawan Solo, DAS Opak Progo, dan DAS Serayu 

Luk Ulo. 

Keadaan alam ini berkaitan dengan potensi suatu daerah, seperti 

daerah pantai yang berpotensi untuk perikanan, dataran tinggi dan 

pegunungan untuk perkebunan serta dataran rendah untuk pertanian dan 
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tanaman pangan. Apabila dikaitkan dengan arus mobilitas penduduk 

berdasarkan kondisi alam maka pada umumnya manusia lebih menyukai 

untuk tinggal di tempat yang bersuhu sedang, yaitu di dataran rendah. 

Hal ini karena di daerah pantai dirasa terlalu panas dan di daerah 

pegunungan terlalu dingin. Tetapi dengan semakin bertambahnya 

populasi manusia, semakin menyempitnya lahan tempat tinggal dan juga 

adanya kemajuan teknologi maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. 

Di dataran tinggi orang dapat memanfaatkan teknologi dengan memasang 

pemanas jika hawa dingin menyerang, dan di daerah pantai orang pun 

dapat menyalakan Air Conditioner (AC) apabila hawa panas menyerang. 

Intinya dengan kemajuan teknologi, keadaan yang tadinya 

membuat penduduk enggan pindah ke daerah tersebut karena kondisi 

alamnya yang kurang mendukung berbalik menjadi suatu daya tarik bagi 

para pendatang baik yang membuka usaha, mencari kerja, mencari 

tempat tinggal atau yang lainnya.  

b. Iklim 

Terdapat empat jenis iklim yang meiliki sifat dan karakteristik 

yang berbeda di propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Direktorat program Kehutanan (BPS, 

Jawa Tengah Selayang Pandang 1992). Dalam tabel 4.1 ditunjukkan 

mengenai hasil penelitian tersebut, yaitu : 
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Tabel 4.1.  Tipe Iklim di Propinsi Jawa Tengah 

Tipe 
Iklim 

Sifat Penyebaran 

A 1 bulan kering dan 
minimal 7 bulan basah 

Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa 
Barat, sekitar Pulau Nusakambangan 
dan Pegunungan sekitar Gunung 
Slamet 

B 1 s.d. 2 bulan kering dan 
3 s.d. 10 bulan basah 

Sekitar daerah Cilacap sampai daerah 
Ungaran 

C 1 s.d. 4 bulan kering dan 
9 bulan basah 

Hampir seluruh propinsi Jawa Tengah 

D 1 s.d. 6 bulan kering dan 
1 s.d. 7 bulan basah 

Daerah pantai utara bagian barat dan 
timur serta daerah hulu Bengawan Solo 

Sumber : BPS,1992 a. 

c. Pembagian Daerah Administrasi 

Secara administrasi daerah tingkat satu propinsi Jawa Tengah 

terbagi dalam 35 Daerah Tingkat II yaitu 6 kota dan 29 kabupaten. Ke 35 

daerah tersebut dikelompokkan dalam enam wilayah administrasi. 

Propinsi Jawa Tengah memiliki 532 kecamatan dari 6 kota dan 29 

kabupaten. Dari 532 kecamatan terdiri dari 7848 desa dan 617 kelurahan. 

Adapun pembagian menurut daerah Tingkat II secara lengkap dapat 

dilihat dalam tabel 4.2  sebagai berikut :  
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Tabel 4.2. Pembagian Menurut Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa 

Tengah  

No Daerah Tingkat II Kec Desa Kel. Ket. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Kota Semarang 
Kota Salatiga 
Kabupaten Semarang 
Kabupaten Kendal 
Kabupaten Demak 
Kabupaten Grobogan 

16 
4 

14 
17 
13 
19 

- 
- 

233 
265 
241 
273 

177 
9 

15 
20 

6 
7 

 
 
Wilayah 
Semarang 

7 
8 
9 

10 
11 

Kabupaten Pati 
Kabupaten Kudus 
Kabupaten Jepara 
Kabupaten Rembang 
Kabupaten Blora 

21 
9 

12 
14 
16 

400 
123 
180 
288 
271 

5 
7 

11 
6 

24 

 
 
Wilayah 
Pati 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Kota Pekalongan 
Kota Tegal 
Kabupaten Pekalongan 
Kabupaten Batang 
Kabupaten Pemalang 
Kabupaten Tegal 
Kabupaten Brebes 
Kabupaten Banyumas 
Kabupaten Cilacap 
Kabupaten Purbalingga 
Kabupaten Banjarnegara 

4 
4 

16 
12 
13 
18 
17 
27 
22 
16 
18 

24 
17 

284 
240 
211 
272 
285 
299 
247 
222 
273 

22 
10 
14 

6 
5 
6 
5 

29 
11 
15 

5 

Wilayah 
Pekalongan 
 
 
 
 
 
Wilayah 
Banyumas 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

Kota Magelang 
Kabupaten Magelang 
Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Wonosobo 
Kabupaten Purworejo 
Kabupaten kebumen 

2 
21 
13 
13 
16 
22 

- 
364 
280 
262 
469 
449 

14 
5 
8 
1 

25 
11 

 
 
Wilayah Kedu 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Kota Surakarta 
Kabupaten Klaten 
Kabupaten Boyolali 
Kabupaten Sragen 
Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Wonogiri 

5 
26 
19 
20 
12 
17 
24 

- 
396 
263 
204 
150 
162 
251 

51 
5 
4 
3 

17 
15 
43 

 
 
 
Wilayah 
Surakarta 

 Jumlah 532 7848 617  
Sumber: BPS, Selayang Pandang, 1992 

 

3. Keadaan Demografi 

a. Pertumbuhan Penduduk 

Jumlah penduduk di propinsi Jawa Tengah terus mengalami 

kenaikan setiap tahunnya, hal ini dapat diketahui dalam jangka waktu 

sepuluh tahun sekali yang mana pada tahun 1961, penduduk di 

propinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 18,4 juta jiwa dan jumlah 
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penduduk ini naik cukup tajam menjadi 21,9 juta jiwa di tahun 1971 

dan 25,4 juta jiwa di tahun 1980. Di tahun 1990 pertumbuhan 

penduduk menjadi 28,5 juta jiwa sedangkan di tahun 2000 

menunjukkan jumlah sebesar 30,9 juta jiwa.  

Gambar 4.1. Grafik Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1961-2000 
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Pertambahan jumlah penduduk di propinsi Jawa Tengah 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 1961 ke tahun 1971 

yang mana dapat dilihat dari selisih pertambahan jumlah penduduk 

sebanyak 3,5 juta jiwa, sedangkan dari tahun 1980 ke tahun 1990 

pertambahan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan 

menjadi 3,1 juta jiwa. Pada tahun 1990 ke tahun 2000 pun jumlah 

penduduk di propinsi Jawa Tengah cenderung mengalami pertambahan 

yang sedikit sebesar 2,3 juta jiwa. 

 

 

1961 1971 1980 1990 2000 

Tahun 
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 Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa penduduk di 

propinsi Jawa Tengah walaupun jumlahnya semakin bertambah tetapi 

dimulai dari tahun 1980 ke tahun 2000 jumlah pertambahannya 

semakin menurun, hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk 

yang dapat dilihat pula melalui angka fertilitas yang terus mengalami 

penurunan pada tabel 4.3 di bawah ini 

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Fertilitas Total 

Laju Pertumbuhan/Tahun Angka Fertilitas Total (TFR) 
Periode % Periode % 

1961-1971 
1971-1980 
1980-1990 
1990-2000 

1,74% 
1,66% 
1,18% 
0,84% 

1968-1971 
1976-1980 
1986-1990 
1991-1995 

5,33% 
4,37% 
3,05% 
2,58% 

Sumber:Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 

Laju pertumbuhan penduduk pada periode 1961-1971 masih 

tercatat sebesar 1,74 % per tahun, lalu periode 1971-1980 laju 

pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,66 %. Pada 

periode 1980-1990 dan juga periode 1990-2000, laju pertumbuhan 

penduduk di propinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup 

tajam masing-masing 1,18 % dan 0,84 % per tahun, penurunan ini 

tidak dapat dipungkiri sebagai akibat turunnya angka fertilitas yang 

cukup berarti. Hal ini terlihat pada periode 1968-1971 (estimasi hasil 

SP 1971), angka fertilitas total (TFR) yang menggambarkan rata-rata 

kelahiran setiap satu wanita di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,33 %, 

maka pada periode 1991-1995 (estimasi hasil SUPAS 1995), angka 

TFR turun lebih dari separuh menjadi 2,58 %.  
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Selain angka fertilitas yang mengalami penurunan maka arus 

migrasi ke luar dari propinsi Jawa Tengah pun dianggap sebagai 

penyebab laju pertumbuhan penduduk di propinsi Jawa Tengah 

cenderung mengalami penurunan. Perpindahan yang dilakukan oleh 

migran selain didasari oleh keinginan pribadi untuk pindah ke daerah 

tujuan maka hal ini pula didukung oleh program transmigrasi yang 

dicanangkan oleh pemerintah. Tabel 4.4 menunjukkan besarnya jumlah 

transmigran yang dipindahkan dari tahun 1950 hingga tahun 1986 dari 

Pulau Jawa dan Bali    

Tabel 4.4. Jumlah Transmigran yang Dapat Dipindahkan dari Tahun 
1950 Hingga 1986. 

 
Periode Tahun Jumlah Jiwa Yang Dipindahkan 

1950-1960 
1961-1968 
1968-1974 
1974-1979 
1979-1984 
1984-1986 

238.279 
162.777 
210.600 
364.164 

1.256.030 
1.163.771 

Total 3.395.621 
Sumber: Swasono,1986 dalam Ida Bagus Mantra dan Nasrudin Harahap 

Terlihat dalam kurun waktu dari tahun 1979 hingga tahun 1984 

jumlah migran yang dapat dipindahkan mengalami peningkatan yang 

cukup tajam dari tahun sebelumnya sebesar 364.164 jiwa menjadi 

1.256.030 jiwa yang terjadi di sekitar Pelita III. Sejak Pelita III inilah 

model transmigrasi swakarsa (transmigrasi yang dibiayai sendiri oleh 

migran) meningkat dan model transmigrasi umum (transmigrasi yang 

cenderung difasilitasi oleh pemerintah) menurun. Melihat dari 

fenomena tersebut maka banyak penduduk dalam melakukan migrasi 
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lebih didorong pula oleh faktor- faktor personal bukan hanya karena 

pengaruh pemerintah ( Ida Bagus Mantra dan Harahap, 2001:165). 

b. Rasio Jenis Kelamin 

Berdasar rasio jenis kelamin, penduduk di propinsi Jawa 

Tengah rata-rata mempunyai rasio jenis kelamin sebesar 0,983 %. Hal 

ini berarti bahwa setiap 1000 orang perempuan terdapat penduduk laki-

laki sebanyak 983 orang.  

Pada tabel 4.5 dapat dilihat jumlah penduduk paling banyak 

terdapat di kabupaten Brebes sebesar 5,49 %, disusul oleh kabupaten 

Cilacap sebesar 5,20 %, kabupaten Banyumas sebesar 4,70 %, 

kabupaten Tegal sebesar 4,47 %, dan kota Semarang sebesar 4,36 %. 

Kabupaten Brebes yang memiliki jumlah penduduk paling banyak 

memiliki rasio jenis kelamin sebesar 0,981 % yang menunjukkan 

persentase jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk wanita 

hampir sama.  

Rasio jenis kelamin di kabupaten Banyumas memiliki rasio 

paling tinggi sebesar 1,041 %, yang menunjukkan jumlah penduduk 

wanita lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-

laki. Kota Semarang adalah daerah di Jawa Tengah dengan jumlah 

penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang cukup besar yaitu 

4,36 %, namun rasio jenis kelamin di kota Semarang hanya 0,907 

%.dan paling rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten ataupun 

kota lain di propinsi Jawa Tengah. Persentase jumlah penduduk laki-

laki di kota Semarang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah 
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penduduk wanita. Tabel 4.5 akan menunjukkan data selengkapnya 

mengenai banyaknya jumlah penduduk tiap kecamatan menurut jenis 

kelamin di propinsi Jawa Tengah tahun 2000 

Tabel 4.5. Banyaknya Jumlah Penduduk Tiap kabupaten/ Kota Menurut Jenis 
Kelamin di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000. 

 
Banyaknya Penduduk Kabupaten 

atau Kota Laki-laki % Perempuan % Jumlah % 
Rasio 
Jenis 
Ke 

lamin 
Kab.Cilacap 
Kab.Banyumas 
Kab.Purbalingga 
Kab.Banjarnegara 
Kab.Kebumen 
Kab.Purworejo 
Kab.Wonosobo 
Kab.Magelang 
Kab. Boyolali 
Kab.Klaten 
Kab. Sukoharjo 
Kab. Wonogiri 
Kab.Karanganyar 
Kab.Sragen 
Kab.Grobogan 
Kab. Blora 
Kab.Rembang 
Kab.Pati 
Kab.Kudus 
Kab.Jepara 
Kab.Demak 
Kab.Semarang 
Kab.Temanggung 
Kab.Kendal 
Kab.Batang 
Kab. Pekalongan 
Kab.Pemalang 
Kab.Tegal 
Kab. Brebes 
Kota Magelang 
Kota Surakarta 
Kota Salatiga 
Kota Semarang 
Kota Pekalongan 
Kota Tegal 

794.010 
738.584 
381.240 
423.938 
577.885 
358.270 
369.009 
541.931 
431.277 
539.711 
381.589 
482.723 
379.235 
417.075 
614.312 
409.663 
273.140 
554.019 
350.985 
488.602 
483.049 
411.878 
331.252 
410.419 
318.245 
395.296 
621.792 
684.796 
836.446 

56.724 
237.709 

74.396 
638.207 
126.176 
119.855 

5,21 
4,84 
2,50 
2,78 
3,79 
2,35 
2,42 
3,55 
2,83 
3,54 
2,50 
3,16 
2,49 
2,73 
4,03 
2,69 
1,79 
3,63 
2,30 
3,20 
3,17 
2,70 
2,17 
2,69 
2,09 
2,59 
4,08 
4,49 
5,48 
0,37 
1,56 
0,49 
4,18 
0,83 
0,79 

806.824 
709.281 
401.474 
407.389 
583.037 
345.421 
361.668 
550.845 
460.086 
567.766 
387.163 
483.548 
375.567 
425.684 
643.646 
398.780 
281.550 
590.281 
350.552 
474.307 
482.450 
416.291 
328.629 
434.951 
340.076 
399.748 
631.914 
689.586 
852.565 

59.521 
251.659 

75.805 
703.523 
134.638 
116.183 

5,20 
4,57 
2,59 
2,62 
3,76 
2,23 
2,33 
3,55 
2,96 
3,66 
2,49 
3,12 
2,42 
2,74 
4,15 
2,57 
0,18 
3,80 
2,26 
3,06 
3,11 
2,68 
2,12 
2,80 
2,19 
2,58 
4,07 
4,44 
5,49 
0,38 
1,62 
0,49 
4,53 
0,87 
0,75 

1.600.384 
1.447.865 

782.714 
831.327 

1.160.922 
703.691 
730.677 

1.092.776 
891.363 

1.107.477 
768.752 
966.271 
754.802 
842.759 

1.257.958 
808.443 
554.690 

1.144.300 
701.537 
962.909 
965.499 
828.169 
659.881 
845.370 
658.321 
795.044 

1.253.706 
1.374.382 
1.689.011 

116.245 
489.368 
150.201 

1.341.730 
260.814 
236.038 

5,20 
4,70 
2,54 
2,70 
3,77 
2,29 
2,37 
3,55 
2,90 
3,60 
2,50 
3,14 
2,45 
2,74 
4,09 
2,63 
1,80 
3,72 
2,28 
3,13 
3,14 
2,69 
2,14 
2,75 
2,14 
2,58 
4,07 
4,47 
5,49 
0,38 
1,59 
0,49 
4,36 
0,85 
0,77 

0,984 
1,041 
0,950 
1,041 
0,991 
1,037 
1,020 
0,984 
0,937 
0,951 
0,986 
0,998 
1,009 
0,980 
0,954 
1,027 
0,970 
0,939 
1,001 
1,030 
1,001 
0,989 
1,008 
0,944 
0,936 
0,989 
0,984 
0,993 
0,981 
0,953 
0,945 
0,981 
0,907 
0,937 
1,032 

Jumlah/Total 15.253.438 100 15.522.408 100 15.522.408 100 0,983 
Sumber: BPS. Jawa Tengah Dalam Angka 2001 
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c. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1996-

2000) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah 

penduduk. Pada tahun 2000 tercatat sebesar 946 jiwa setiap kilometer 

persegi, dan di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata. 

Kepadatan penduduk di wilayah kota secara umum lebih tinggi 

dibandingkan kepadatan penduduk di kabupaten. 

Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 32.544,12 

km2, sebanyak 12.166.426 jiwa atau 39,34 % dari total penduduk Jawa 

Tengah tinggal di perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan di 

Jawa Tengah terus meningkat sejak tahun 1971 (10,73 %), 1980 (18,75 

%), dan 1990 (26,98 %). Namun perlu dicatat selain adanya migrasi 

penduduk dari pedesaan ke perkotaan, pertumbuhan penduduk di 

perkotaan juga disebabkan adanya perluasan wilayah perkotaan 

maupun adanya perubahan status wilayah dari pedesaan menjadi 

perkotaan. 

Di propinsi Jawa Tengah pada tahun 2000, kepadatan 

penduduk per km2 sebagai indikator untuk melihat daya tampung suatu 

wilayah ditunjukkan pada angka 950 jiwa per km2. Angka ini 

memposisikan propinsi Jawa Tengah sebagai propinsi terpadat 

keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta, 

sedangkan secara nasional (Indonesia) secara rata-rata kepadatan 

penduduk sebesar 106 jiwa per km2 ( Hasil Sensus Penduduk Tahun 

2000). 
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Adapun jumlah penduduk perkotaan dan kepadatan penduduk 

di propinsi Jawa Tengah setiap10 tahun diterangkan dalam tabel 4.6 di 

bawah ini 

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Perkotaan dan Kepadatan Penduduk di 
Propinsi Jawa Tengah 

 
Penduduk Perkotaan Kepadatan 

(Jiwa/Km2) 
Tahun Jumlah 

Penduduk 
Jumlah %  

1971 
1980 
1990 
2000 

21.865.263 
25.367.344 
28.515.737 
30.924.164 

2.345.190 
4.756.007 
7.693.490 

12.166.426 

10,73% 
18,75% 
26,98% 
39,34% 

634 
735 
876 
950 

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000. 
 

Terlihat dari tabel di atas, jumlah penduduk di propinsi Jawa 

Tengah sebagian besar memilih untuk tinggal di perkotaan dengan 

perkembangan yang semakin meningkat setiap sepuluh tahun sekali, 

jumlah penduduk di perkotaan meningkat tajam dari 7.693.490 jiwa di 

tahun 1990 menjadi 12.166.426 di tahun 2000 atau naik 1,5 kali lipat 

dari sepuluh tahun sebelumnya. 

Pada tabel 4.7 dijelaskan mengenai kepadatan penduduk per 

km 2 di setiap kabupaten atau kota di propinsi Jawa Tengah untuk 

tahun 2000.  Kabupaten Brebes tetap merupakan daerah dengan jumlah 

penduduk terbanyak di antara 35 daerah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah, yakni 1.689.011 jiwa atau 5,49 % dari total penduduk Jawa 

Tengah. Kota Magelang dan kota Salatiga merupakan dua daerah yang 

berpenduduk tidak lebih dari 200 ribu jiwa, masing-masing sebesar 

116.245 dan 150.201 jiwa, namun kedua kota ini memiliki kepadatan 

penduduk yang tinggi masing –masing 6.415,29 dan 2.836,12 per km2 
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dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten Brebes yang 

kepadatan penduduknya hanya 1.018,87 per km2. 

Tabel 4.7. Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/ Kota 
Tahun 2000 

 
Kabupaten/Kota Luas Daerah 

(Km2) 
Jumlah Penduduk Kepadatan 

Penduduk per Km2 

Kab.Cilacap 
Kab. Banyumas 
Kab. Purbalingga 
Kab. Banjarnegara 
Kab. Kebumen 
Kab. Purworejo 
Kab. Wonosobo 
Kab. Magelang 
Kab. Boyolali 
Kab. Klaten 
Kab. Sukoharjo 
Kab. Wonogiri 
Kab. Karanganyar 
Kab. Sragen 
Kab. Grobogan 
Kab. Blora 
Kab. Rembang 
Kab. Pati 
Kab. Kudus 
Kab. Jepara 
Kab. Demak 
Kab. Semarang 
Kab. Temanggung 
Kab. Kendal 
Kab. Batang 
Kab. Pekalongan 
Kab. Pemalang 
Kab. Tegal 
Kab. Brebes 
Kota Magelang 
Kota Surakarta 
Kota Salatiga 
Kota Semarang 
Kota Pekalongan 
Kota Tegal 

2.138,51 
1.327,59 

777,65 
1.069,74 
1282,74 
1034,82 

984,68 
1085,73 

1.015,07 
655,56 
466,66 

1.822,37 
772,20 
946,49 

1.975,85 
1.794,40 
1.014,10 
1491,20 

425,17 
1.004,16 

897,43 
946,86 
870,23 

1002,27 
788,95 
836,13 

1.011,90 
879,70 

1.657,73 
18,12 
44,03 
52,96 

373,67 
44,96 
34,49 

1.600.834 
1.447.865 

782.714 
831.327 

1.160.922 
703.691 
730.677 

1.092.776 
891.363 

1.107.477 
768.752 
966.271 
754.802 
842.759 

1.257.958 
808.443 
554.690 

1.144.300 
701.537 
962.909 
965.499 
828.169 
659.881 
845.370 
658.321 
795.044 

1.253.706 
1.374.382 
1.689.011 

116.245 
489.368 
150.201 

1.341.730 
260.814 
236.038 

748,57 
1.090,60 
1.006,51 

777,13 
905,03 
680,01 
742,05 

1.006,49 
878,13 

1.689,36 
1.647,35 

530,23 
977,47 
890,40 
636,67 
450,54 
546,98 
767,37 

1.650,02 
958,92 

1.075,85 
874,65 
758,28 
843,46 
834,43 
950,86 

1.238,96 
1.562,33 
1.018,87 
6.415,29 

11.114,42 
2.836,12 
3.590,68 
5.801,02 
6.843,66 

Jumlah 32.544,12 30.775.846 945,67 
Sumber :  BPS. Jawa Tengah Dalam Angka 2001 
 

Walaupun demikian daerah dengan tingkat kepadatan 

penduduk tertinggi di Jawa Tengah adalah kota Surakarta dengan 

tingkat kepadatan 11.114,42 jiwa per km 2, sedangkan yang terendah 
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adalah kabupaten Blora dengan tingkat kepadatan 450,54 jiwa           

per km 2. 

 Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa penyebaran 

penduduk di propinsi Jawa Tengah sendiri belum sepenuhnya merata. 

Walaupun rata-rata luas daerah perkotaan kecil hanya berkisar puluhan 

sampai di bawah empat ratusan per km2, tetapi kepadatan penduduk 

sangat tinggi yang tercermin dari lima kota di propinsi Jawa Tengah 

yaitu kota Magelang, kota Surakarta, kota Salatiga, kota Pekalongan, 

kota Tegal dan kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa sebagian 

besar penduduk propinsi Jawa Tengah cenderung memadati dan 

menyebar di daerah-daerah perkotaan. 

4. Keadaan Perekonomian 

a. PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 didasarkan 

Atas Lapangan Usaha tahun 2000 

Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dari propinsi di Indonesia 

yang terletak di Pulau Jawa memiliki corak yang beragam dari lapisan 

perekonomian masyarakat di propinsi-propinsi lainnya. Selain sektor 

pertanian yang masih menjadi primadona utama, ternyata sektor-sektor 

perekonomian di luar sektor pertanian mulai menjadi alternatif yang 

dapat diandalkan bagi masyarakat di propinsi ini.  

Pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 

ditandai dengan adanya suatu peningkatan dari produk domestik 

regional bruto dengan harga konstan tahun 2000 yang tercatat sebesar 

40.941.667,09 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2000 bila 
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 1999 yang 

menunjukkan produk domestik regional bruto sebesar 39.394.513,74 

juta rupiah, dapat dikatakan mengalami suatu peningkatan yang cukup 

signifikan. Hal inipun terbukti dengan melihat laju pertumbuhan PDRB 

di tahun 2000 atas dasar harga konstan tahun 1993, yang mengalami 

kenaikan dari 3,49 % di tahun 1999 menjadi 3,93 % di tahun 2000, dan 

juga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

nasional yang hanya sebesar 3,65 %. 

Laju pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah tahun 2000 yang 

mengalami peningkatan dari 3,49 % menjadi 3,93 %, tidak lepas dari 

peranan beberapa lapangan usaha (per sektoral). Mengenai keadaan per 

sektoral dari lapangan usaha akan dijelaskan pada tabel 4.8 di bawah 

ini.  

Tabel 4.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 
1993 Menurut Lapangan Usaha, Peranan dan Laju 
Pertumbuhannya, Tahun 2000 

 
Lapangan Usaha Nilai PDRB per 

Sektoral Tahun 2000 
atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 1993 

Peranan Laju 
Pertumbuhan 
tahun 2000 

1. Pertanian 
2. Pertambangan dan 

Galian  
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik, Gas, Air 

Bersih 
5. Bangunan 
6. Perdagangan, hotel 

dan Restauran 
7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 
8. Keuangan, Persewaan 
9. Jasa-jasa 

8.455.973,17 
5.413.544,95 

503.154,30 
1.613.449,84 

317.086,46 
608.737,62 
589.963,73 

12.421.426,24 
493.724,43 

1.650.463,27 
9.632.603,63 
2.053.018,42 
1.605.968,13 
4.038.526,07 

20,65% 
1,44% 

 
30,34% 
1,21% 

 
4,03% 

23,53% 
 

5,02% 
 

3,92% 
 

9,86% 

3,31% 
2,49% 

 
3,19% 
9,66% 

 
1,49% 
6,71% 

 
5,45% 

 
2,99% 

 
1,27% 

PDRB 40.941.667,09 100% 3,93% 
Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2001 (Diolah). 
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Dilihat dari tabel 4.8 di atas, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi 

dinikmati oleh sektor listrik, gas, air bersih dan juga sektor 

perdagangan, hotel dan restauran masing-masing sebesar 9,66 % dan 

6,71 %. Namun peranan dari sektor listrik, gas, dan air bersih yang 

menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi di antara sektor-sektor lain 

tidak cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di propinsi 

Jawa Tengah secara keseluruhan hingga mencapai 2 digit, berbeda 

dengan sektor perdagangan, hotel, dan restauran yang mampu 

memberikan peranan bagi pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah 

sebesar 23,53 %.  

 Dibandingkan dengan sektor gas, listrik dan air bersih laju 

pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian hanya 

3,19 % dan 3,31 %, tetapi kedua sektor ini di tahun 2000 mampu 

mengangkat pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa tengah. Hal ini  

terbukti dari segi peranan yang memberikan andil besar bagi 

perekonomian Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan memberikan 

peranan sebesar 30,34 % dan sektor pertanian berperan sebesar 20,65 %. 

Pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sedikit 

banyak tergantung oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian 

serta sektor perdagangan, hotel dan restauran . 

b. Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio 

Tujuan pokok pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, 

tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita tetapi juga untuk 

meningkatkan kesejahteran masyarakat dan mampu mengurangi 
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kemiskinan, sehingga dari semua hal itu akan tercapailah pemerataan 

dan juga keserasian pembangunan dengan lingkungannya. 

Gambaran untuk tercapainya suatu pemerataan pendapatan 

penduduk dapat dilihat dari indikator kemiskinan berupa distribusi 

pembagian pendapatan penduduk dan gini ratio serta pendapatan 

perkapita penduduk. 

Tabel 4.9 mendeskripsikan tentang indikator kemiskinan berupa 

distribusi pembagian pendapatan penduduk dan gini ratio yang terjadi 

hingga tahun 2000. Ketimpangan pendapatan di propinsi Jawa Tengah 

terlihat masih ada meskipun termasuk dalam kategori ketimpangan 

rendah, selama empat tahun terakhir penduduk dengan 40 % pendapatan 

terendah sekitar 25 % dan proporsi ini relatif tidak berubah. Sebaliknya 

mereka dengan 20 % pendapatan tertinggi cenderung mengalami 

penurunan setiap tahunnya yaitu dari 37,16 % di tahun 1997 menjadi 

35,57 % di tahun 2000.  

Tabel 4.9. Pembagian Pendapatan dan Gini Ratio Beberapa Tahun Dari 
Tahun 1997-2000 Propinsi Jawa Tengah 

 
Kriteria 1997 

(%) 
1998 
(%) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

I.Pembagian Pendapatan 
1. 40 % Pendapatan Terendah 
2. 40 % Pendapatan Menengah 
3. 20 % Pendapatan Tertinggi 

II. Gini Ratio 

 
24,96 
37,88 
37,16 

0,2519 

 
25,81 
37,31 
36,88 

0,2530 

 
24,40 
39,27 
36,33 

0,2601 

 
24,88 
39,55 
35,57 

0,2495 
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2000, Pemerataan Pendapatan dan Pola 

Konsumsi Penduduk Jawa Tengah. 
 

Kemudian pemerataan pendapatan melalui gini rasio 

memperlihatkan kecenderungan ketimpangan yang memburuk dalam 

kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, bila tahun 1997 gini 
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rasio propinsi Jawa Tengah sebesar 0,2519 maka dua tahun kemudian 

angka ini naik menjadi 0,2601. Namun di  tahun 2000, gini ratio distribusi 

pengeluaran penduduk di propinsi Jawa Tengah kembali mengalami 

penurunan dan tercatat sebesar 0,2495 yang berarti masih berada pada 

tingkat ketimpangan yang rendah.  

Indikator kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita penduduk dapat 

dilihat dari gambaran yang tertera pada tabel 4.10 di bawah ini : 

Tabel 4.10. Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 
di Propinsi Jawa Tengah  

 
Tahun Pendapatan per Kapita 

Propinsi Jawa Tengah 
(dalam Jutaan Rp) 

Pendapatan per Kapita Indonesia 
(dalam Jutaan Rp) 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1.064.542,98 
1.140.536,46 
1.215.832,66 
1.226.211,35 
1.076.921,19 
1.102.823,33 
1.132.931,26 

1.577.743,2 
1.674.867,7 
1.819.811,4 
1.851.611,6 
1.632.512,9 
1.639.116,0 
1.770.626.4 

 
 Sumber:  1. Jawa Tengah dalam Angka  tahun 1995, 1997 dan 2001 

    2. BPS,1995 : Statistik Indonesia Tahun 1995 
        BPS,1999 : Statistik Indonesia Tahun 1999 

  BPS,2001 : Statistik Indonesia Tahun 2001 

Pendapatan per kapita di propinsi Jawa Tengah atas dasar harga 

konstan tahun 1993 memperlihatkan kecenderungan kenaikan hingga 

tahun 2000 meskipun sempat pula terjadi penurunan di sebagian tahun. 

Pada tahun 1994 pendapatan per kapita Jawa Tengah tercatat sebesar 

1.064.542,98 juta rupiah dan tiga tahun berikutnya terus mengalami 

peningkatan dengan puncaknya di tahun 1997 pendapatan per kapita 

propinsi Jawa Tengah mencapai  1.226.211,35 juta rupiah atau mengalami 

peningkatan hingga 0,87 % per tahun. Namun di tahun 1998 terlihat 
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pendapatan per kapita propinsi Jawa Tengah mengalami penurunan hingga 

1,14 %, secara langsung hal ini setidaknya dipengaruhi oleh krisis 

ekonomi yang berlangsung pada pertengahan tahun 1997. 

Pada tahun 1999 dan 2000, pendapatan per kapita propinsi Jawa 

Tengah kembali menggeliat naik yang dipengaruhi oleh indikasi 

perekonomian yang mulai membaik. Hal ini terbukti dengan naiknya 

kembali pendapatan perkapita di tahun 1999 menjadi 1.102.823,33 juta 

rupiah dan di tahun 2000 sebesar 1.132.931,26 juta rupiah. 

Pendapatan per kapita propinsi Jawa tengah menunjukkan nilai 

yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan per kapita 

nasional. Pada tahun 1994, pendapatan per kapita propinsi Jawa Tengah 

sekitar 1,5 lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan per kapita 

Indonesia. Kesenjangan ini terus berlanjut hingga 6 tahun berikutnya dan 

kecenderungan trend terlihat tetap pada kisaran angka 1,5 meskipun pada 

tahun 1997 menuju tahun 1998 pendapatan per kapita propinsi Jawa 

Tengah maupun pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan. 

 Pada tahun 2000, terlihat pendapatan per kapita propinsi Jawa 

Tengah tercatat sebesar 1.132.931,26 juta per tahun atau sekitar satu 

setengah lebih kecil dari pendapatan per kapita nasional. Kesenjangan 

pendapatan per kapita dan kecilnya pendapatan per kapita propinsi Jawa 

Tengah dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan 

migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah semakin besar.   
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5. Ketenagakerjaan 

a. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja 

Tingkat partisipasi angkatan kerja  (TPAK) merupakan suatu 

indikator yang menunjukkan seberapa banyak penduduk yang aktif 

secara ekonomi, dan terutama memberikan informasi tentang 

penduduk usia kerja yaitu 10 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi. 

Kelompok ini terdiri dari penduduk yang bekerja atau mencari 

pekerjaan selama seminggu yang lalu dari saat pencacahan. Sisa dari 

kelompok ini dapat dikategorikan sebagai proporsi penduduk yang 

dianggap tidak aktif secara ekonomi, mereka terdiri dari penduduk 

yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. 

TPAK di Jawa Tengah pada tahun 2000 tercatat sebesar 58,96 %, 

angka ini tidak banyak mengalami perubahan dibanding sepuluh tahun 

yang lalu yang tercatat sebesar 58,57 %. Gambaran ini menunjukkan 

bahwa perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja selama 

sepuluh tahun terakhir relatif sama. 

TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan 

yakni 72,00 % berbanding 46,16 % dan kondisi inipun relatif sama 

seperti keadaan tahun 1990, kondisi yang sama pun terlihat pada 

TPAK di perkotaan maupun di pedesaan. 

Tingginya TPAK laki-laki dibandingkan dengan TPAK 

perempuan diduga karena masih kuatnya pandangan masyarakat 

bahwa mencari nafkah hanya menjadi tanggung jawab laki-laki 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sementara perempuan bekerja di lingkungan domestik (mengurusi 

rumah tangga). 

Tabel 4.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah 
Perkotaan atau Pedesaan dan Jenis Kelamin Propinsi 
Jawa Tengah Tahun 1990 dan 2000 

 
Uraian 1990 2000 

Perkotaan 
Laki-laki 
Perempuan 

52,00 
64,40 
40,36 

55,63 
67,71 
44,05 

Pedesaan 
Laki-laki 
Perempuan 

61,07 
75,87 
46,88 

61,16 
74,80 
47,59 

Perkotaan +Pedesaan 
Laki-laki 
Perempuan 

58,57 
72,70 
45,10 

58,96 
72,00 
46,16 

Sumber:   BPS, 1992 
BPS Jawa Tengah, hasil Pengolahan Survei Model 
Kependudukan SP 2000 
 

TPAK di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan dengan 

perbandingan 61,16 % berbanding 55,63 %. Tingginya TPAK 

pedesaan dibanding perkotaan dapat dikarenakan lapangan pekerjaan 

yang ada di pedesaan khusunya pertanian memberikan peluang yang 

lebih besar bagi penduduk untuk bekerja dibandingkan lapangan 

pekerjaan yang tersedia di perkotaan. Pekerjaan di lapangan pertanian 

dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan keahlian dan 

ketrampilan khusus. 

Namun perkembangan TPAK perempuan dapat dikatakan 

mengalami peningkatan selama periode 1990-2000, baik di perkotaan 

maupun di pedesaan. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, 

mengingat partisipasi dalam pembangunan tidak hanya melibatkan 

laki-laki tetapi juga memerlukan partisipasi perempuan. Makin 
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tingginya tingkat pendidikan perempuan, diharapkan partisipasinya di 

bidang tenaga kerja juga meningkat. 

TPAK biasanya rendah untuk kelompok usia muda, kemudian 

naik secara bertahap sejalan dengan kenaikan usia sebelum akhirnya 

turun karena pengaruh usia lanjut. Pola umum seperti ini  berlaku juga 

di Jawa Tengah sebagaimana tampak pada tabel 4.12. Pada tabel 

tersebut terlihat bahwa TPAK relatif kecil pada kelompok usia muda 

(10-14 tahun ), yakni 4,86 %. Kondisi ini dapat dipahami mengingat 

pada usia ini sebagian besar penduduk masih berstatus sekolah. 

Selanjutnya TPAK mengalami kenaikan cepat pada kelompok usia 15-

24 tahun dan naik terus pada kelompok usia berikutnya sebelum 

mencapai puncak pada kelompok usia produktif dan akhirnya 

mengalami penurunan sampai pada kelompok usia lanjut (65+). 

Tabel  4.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok 
Usia dan Jenis Kelamin Propinsi Jawa Tengah Tahun 
2000. 

 
Kelompok Usia Laki-laki Perempuan Laki-laki 

dan Perempuan 
10-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65+ 

5,29 
57,80 
95,88 
98,06 
96,98 
85,84 
57,65 

4,41 
41,70 
53,48 
64,93 
66,17 
50,48 
27,67 

4,86 
49,92 
73,75 
81,11 
81,91 
67,12 
42,16 

Jumlah 72,00 46,16 58,96 
Sumber: BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Survei Modul 

Kependudukan SP 2000. 
 

Pola yang sama terlihat pada kelompok laki-laki dan perempuan, 

namun untuk semua kelompok usia menunjukkan bahwa TPAK laki-

laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Khusus perempuan, TPAK 
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tertinggi terlihat pada kelompok usia 45-54. Hal ini dimungkinkan 

karena usia tersebut mereka sudah melewati masa-masa dimana 

mereka umunya bertindak sebagai ibu rumah tangga yaitu merawat dan 

membesarkan anak-anaknya. 

TPAK juga dipengaruhi oleh tingginya pendidikan yang 

ditamatkan serta jenis sekolah kejuruan. Secara umum semakin tinggi 

pendidikan maka semakin tinggi TPAK, dan bagi mereka yang 

berpendidikan rendah lebih banyak terlibat dalam kegiatan sekolah, 

mengurus rumah tangga dan lainnya. 

Pada tabel 4.13 ditunjukkan bahwa TPAK tertinggi berasal dari 

mereka yang berpendidikan Diploma IV atau Universitas ke atas 

dengan TPAK sebesar 91,25 %. Kondisi yang sama terjadi baik pada 

laki-laki maupun perempuan, bahkan dari 100 orang penduduk usia 

kerja laki-laki hampir 96 orang terlibat dalam pasar kerja. 

Tabel 4.13. Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Menurut Daerah 
Perkotaan atau Pedesaan dan Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 

 
Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan 
Laki-laki Perempuan Laki-laki+ 

Perempuan 

Tdk/Belum Pernah Sekolah 
Tidak/ Belum Tamat SD 
SD/MI/Sederajat 
SLTP/MTs/Sederajat 
SMU/MA/Sederajat 
SM Kejuruan 
Diploma I/II/III/SM 
Diploma IV/Universitas +  

75,95 
58,91 
75,10 
67,26 
81,23 
89,13 
89,48 
95,93 

49,00 
42,23 
46,40 
36,65 
49,88 
65,79 
79,37 
83,32 

57,05 
50,48 
60,89 
53,09 
67,75 
79,89 
84,92 
91,25 

Jumlah 72,00 46,16 58,96 
Sumber: BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Survei Modul    

Kependudukan SP 2000. 
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Hal yang menarik untuk dicatat adalah tingginya TPAK yang 

berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dibandingkan dengan 

SMU, Madrasah Aliyah, atau pendidikan sederajat lainnya. TPAK 

yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Umum tercatat 

sebesar 79,89 % sedangkan yang berpendidikan SMU/ sederajat hanya       

67,75 %. 

Kondisi ini menyiratkan bahwa pasar kerja lebih terbuka bagi 

mereka yang memiliki keahlian khusus dibandingkan lulusan SMU 

sederajat yang hanya memperoleh kurikulum formal yang sifatnya 

umum, selain itu Sekolah menengah Kejuruan Umum memang lebih 

diarahkan untuk memasuki dunia kerja dibandingkan dengan sekolah 

umum. Kondisi ini terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. 

Hal lain yang perlu dicatat adalah lebih rendahnya TPAK yang 

tidak atau belum tamat SD dibandingkan TPAK yang tidak atau belum 

pernah bersekolah. Kemungkinan hal ini terkait dengan perbedaan 

perilaku mereka dalam menerima pekerjaan. Mereka yang tidak atau 

belum sekolah mungkin lebih dapat menerima pekerjaan apapun yang 

mereka dapat daripada mereka yang tidak atau belum tamat sekolah 

dasar (SD).  Secara keseluruhan bahwa TPAK di propinsi Jawa Tengah 

di tahun 2000 rata-rata berpendidikan tinggi yaitu SLTA ke atas 

memiliki prosentase lebih banyak apabila dibandingkan dengan 

mereka yang berpendidikan SLTP ke bawah, setidaknya hal ini 

merupakan suatu daya dorong yang kuat atau sebagai modal lebih bagi 
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penduduk Jawa Tengah untuk melakukan migrasi ke luar propinsi 

Jawa Tengah. 

b. Perubahan Struktural 

Komposisi struktural ketenagakerjaan, pada umumnya dirinci 

berdasarkan sektor atau lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status 

dalam pekerjaan dan pendidikan usia 10 tahun atau lebih yang bekerja. 

Komposisi struktural ketenagakerjaan tersebut diperlihatkan pada tabel 

4.14 yang mencantumkan banyaknya penduduk yang bekerja menurut 

sektor atau lapangan usaha pada tahun 1990 dan 2000, sehingga dapat 

diamati pula banyaknya penyerapan tenaga kerja menurut sektor.  

Pada tahun 2000, sektor pertanian masih merupakan sektor yang 

paling dominan menyerap tenaga kerja baik seperti halnya pada tahun 

1990. Namun terjadi pula penurunan prosentase yang bekerja di sektor 

pertanian selama sepuluh tahun terakhir dari 48,2 % pada tahun 1990 

menjadi 42,3 % pada tahun 2000. Menurunnya prosentase penduduk 

yang bekerja di sektor pertanian selama tahun 1990-2000 besar 

kemungkinan dikarenakan makin meyempitnya lahan pertanian.Di 

pedesaan sekitar 50 % penduduknya bekerja pada sektor pertanian 

dimana pada tahun 1990 sebesar 59,2 % dan tahun 2000 sebesar 58,8 

%, sedangkan di perkotaan sektor ini hanya menyerap tenaga kerja 

kurang dari 15 %, baik di tahun 1990 maupun tahun 2000. 

Sektor lain yang cukup mempunyai peranan dalam penyerapan 

tenaga kerja adalah sektor perdagangan. Selama tahun 1990-2000 

presentasenya mengalami kenaikan dari 16,4 % pada tahun 1990 
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menjadi 20,8 % pada tahun 2000. Bahkan untuk daerah perkotaan 

sektor ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar mencapai 

27,8 % pada tahun 1990 dan 20,8 % pada tahun 2000. 

Tabel 4.14. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan 
Pekerjaan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990 dan 2000 

 
Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pede 

saan 
Lapangan Usaha Utama 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Sektor Primer 

Pertanian 
Sektor Sekunder 

Pertamb. dan Galian 
Industri Pengolahan 
Listrik/Gas/ Air 
Kostruksi 

Sektor Tersier 
Perdagangan 
Angkutan dan 
Komunikasi 
Keuangan 
Jasa 
Lainnya 

13,1 
13,1 
26,4 

0,6 
19,5 

0,3 
6,0 

60,5 
27,8 

6,1 
 

1,6 
24,8 

0,1 

13,9 
13,9 
26,5 

0,3 
21,0 

0,1 
5,1 

59,7 
32,6 

6,7 
 

1,9 
18,3 

0,1 

59,2 
59,2 
17,5 

0,9 
12,1 

0,1 
4,4 

23,33 
12,8 

2,3 
 

0,3 
7,9 
0,0 

58,8 
58,8 
17,5 

0,5 
12,8 

0,1 
3,8 

23,33 
13,9 

3,2 
 

0,4 
6,4 
0,1 

48,2 
48,2 
19,6 

0,9 
13,8 

0,1 
4,8 

32,20 
16,4 

3,2 
 

0,6 
11,9 

0,0 

42,3 
42,3 
20,6 

0,4 
15,8 

0,1 
4,3 

37,1 
20,8 

4,5 
 

0,9 
10,8 

0,1 
Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Sumber: BPS,1992 
   BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Modul Kependudukan SP 2000 

 
Selain kedua sektor di atas yaitu sektor pertanian dan sektor 

perdagangan, masih terdapat sektor lain yang menyerap tenaga kerja 

lebih dari 10 % yaitu sektor industri dan sektor jasa, sedangkan sektor 

lainnya yaitu pertambangan dan galian, sektor konstruksi, sektor 

angkutan, sektor keuangan, dan lainnya hanya mampu menyerap 

tenaga kerja masing-masing kurang dari 5 %. 

Perkembangan penyerapan tenaga kerja dapat diamati lebih jauh 

lagi dengan melihat perkembangan sektor-sektor yang dikelompokkan 

dalam tiga golongan besar yaitu sektor primer (pertanian); sektor 

sekunder yaitu pertambangan atau penggalian,industri, listrik atau air 
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atau gas, konstruksi; dan sektor tersier yaitu perdagangan, angkutan 

atau komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. 

Penduduk yang bekerja pada sektor primer tahun 2000 tercatat 

sebesar 42,3 % atau turun dibandingkan tahun 1990 yang tercatat 

sebesar 48,2 %. Sektor sekunder dan tersier tampak mengalami 

peningkatan, namun sektor tersier terlihat menununjukkan kenaikan 

yang cukup besar selama sepuluh tahun terakhir. Gambaran ini 

menunjukkan terjadinya pergeseran kontribusi dari sektor primer ke ke 

sektor sekunder dan tersier, dengan kata lain terjadi perubahan 

pembangunan dari agraris ke arah industri sesuai dengan proses 

industrialisasi yang dituju oleh pembangunan di Jawa Tengah. 

c. Upah Minimum Regional 

Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang berlaku 

untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Regional adalah suatu 

wilayah yang dapat meliputi satu propinsi atau bagian dari satu 

propinsi atau suatu wilayah yang oleh karena kekhususannya diatur 

tersendiri.  

Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke 

tahun meningkat mengikuti kebutuhan hidup minimum penduduk Jawa 

Tengah. Namun apabila dibandingkan dengan seluruh propinsi di 

Indonesia, UMR dari propinsi Jawa Tengah dapat dikatakan rendah, 

bahkan untuk ruang lingkup di Pulau Jawa, selain propinsi DIY maka 

propinsi Jawa Tengah termasuk paling rendah UMR nya. Pada tahun 

2000 pun kondisi belum berubah, UMR Jawa Tengah masih rendah 
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dan lebih rendah dari propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sebagaimana yang diperlihatkan dalam data pada tabel 4.15 di bawah 

ini.  

Tabel 4.15. Perkembangan Upah Minimum Regional di Seluruh 
Indonesia Tahun 1996-2000 

 
UMR Daerah 

1996 1997 1998 1999 2000 
Aceh 
Sumut 
Riau 
Sumbar 
Jambi 
Bengkulu 
Lampung 
Sumsel 
Kep. Banbel 
DKI 
Jabar 
Jateng 
Yogyakarta 
Jatim 
Banten 
Bali 
NTB 
NTT 
Kalsel 
Kalteng 
Kalbar 
Kaltim 
Sulsel 
Sulteng 
Sultra 
Sulut 
Gorontalo 
Maluku 
Maluku Utara 
Irja 

115.500 
138.000 
138.000 
108.000 
108.000 
115.500 
114.000 
115.500 

0 
156.000 
139.875 
102.000 

96.000 
112.200 

0 
127.500 

97.500 
96.000 

114.000 
124.500 
114.000 
138.000 
102.000 

96.000 
109.500 
108.000 

0 
123.000 

0 
154.500 

128.000 
151.000 
151.500 
119.000 
119.500 
127.500 
126.000 
127.500 

0 
172.500 
153.625 
113.000 
106.500 
124.375 

0 
141.600 
108.000 
106.500 
125.000 
138.000 
126.500 
153.000 
112.500 
106.500 
121.000 
118.000 

0 
136.000 

0 
170.000 

 

147.000 
174.000 
174.000 
137.000 
137.500 
146.500 
145.000 
146.500 

0 
198.500 
176.750 
130.000 
122.500 
143.000 

0 
162.500 
124.000 
122.500 
144.000 
158.500 
145.500 
176.000 
129.500 
122.500 
139.000 
135.500 

0 
156.500 

0 
195.500 

171.000 
210.000 
218.000 
160.000 
150.000 
150.000 
160.000 
170.000 

0 
231.000 
208.750 
153.000 
130.000 
170.500 

0 
176.500 
145.000 
143.000 
166.000 
195.000 
175.000 
194.000 
148.000 
150.000 
160.000 
155.000 

0 
180.000 

0 
225.000 

265.000 
254.000 
250.700 
200.000 
173.000 
173.000 
192.000 
196.000 
209.000 
286.000 
242.500 
185.000 
194.500 
242.500 
242.500 
202.300 
180.000 
184.000 
200.000 
285.000 
228.000 
233.000 
200.000 
203.000 
210.000 
186.000 
186.000 
180.000 
180.000 
315.000 

Jumlah 3.063.100 3.382.600 3.889.750 4.494.750 6.478.000 
Rata-rata 117, 811 130,1 149, 61 172,88 223,38 

Sumber : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia 
 

d. Pengangguran 

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang 

mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi 

kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan ataupun kesempatan kerja 
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berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis. 

Pengertian pengangguran mungkin perlu dipahami sehingga 

mempunyai satu pandangan. Pengangguran tidak hanya berarti bagi 

mereka yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. 

Pengangguran dalam konsep ketenagakerjaan diidentikkan dengan 

mereka yang sedang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan dan 

juga sedang melakukan kegiatan mencari kerja. Secara jelas akan 

digambarkan keadaan pengangguran di propinsi Jawa Tengah dilihat 

dari pengangguran terbuka dan pengangguran terdidik.  

1) Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan 

proporsi antara penduduk yang tergolong mencari pekerjaan 

terhadap angkatan kerja Jawa Tengah untuk tahun 2000 tercatat 

sebesar 5,00 %. 

Tabel 4.16. Tingkat pengangguran Terbuka Menurut Kelompok 
Usia dan Jenis Kelamin Propinsi Jawa Tengah Tahun 
2000 

 
Kelompok 

Usia 
Laki-laki Perempuan Laki-laki & 

Perempuan 
10-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

7,98 
16,96 
5,17 
1,43 
0,67 
0,61 
0,23 

9,81 
17,28 
4,32 
0,80 
0,38 
0,11 
0,00 

8,79 
17,09 

4,85 
1,17 
0,56 
0,41 
0,16 

Jumlah 5,10 4,86 5,00 
Sumber: BPS Jawa Tengah Hasil Pengolahan Survei Modul 

Kependudukan SP 2000 
 

Angka ini berarti bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, 

sebanyak 5 orang merupakan pencari kerja, atau secara fungsional 
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bararti bahwa hanya 95 dari 100 angkatan kerja yang baru 

memperoleh kesempatan kerja. Perbandingan tingkat 

pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan tidaklah terlalu 

jauh berbeda yaitu 5,10 berbanding 4,86. 

Bila dilihat menurut umur pencari kerja, maka tabel 4.16 

menunujukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi 

terdapat pada kelompok umur 15-24 tahun, diikuti oleh kelompok 

termuda 10-14 tahun dengan angka tingkat pengagguran terbuka 

tertinggi berturut-turut adalah 17,09 % dan 8,79 %. Tingkat 

pengangguran terbuka memperlihatkan penurunan sejalan dengan 

makin naiknya umur, tercatat hanya 1 dari 100 angkatan kerja 

mulai usia 35 tahun yang mencari kerja. Hal ini terkait dengan 

kesempatan kerja yang pada umumnya tidak lagi menerima tenaga 

kerja yang usianya semakin tua.  

Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditamatkan, maka semakin tinggi angka pengangguran. Hal ini 

ditunjukkan pada tabel 4.17, terlihat pada kelompok yang tidak 

pernah sekolah sama sekali tingkat pengangguran terbuka tercatat 

di bawah 1% (0,44 %), baik untuk laki-laki sebesar 0,74 % maupun 

perempuan sebesar 0,24 %, sedangkan pendidikan tamat SD hanya 

sekitar 3 %. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka di propinsi Jawa Tengah sangat tinggi pada angkatan kerja 

yang berpendidikan SMU ke atas, dimana yang tertinggi berasal 
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dari pendidikan Diploma IV atau Universitas dengan angka 14,87 

%. Pola ini terlihat pada kelompok laki-laki maupun perempuan. 

Tabel 4.17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Propinsi 
Jawa Tengah Tahun 2000 

 
Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan 
Laki-laki Perempuan Laki-laki+ 

Perempuan 
Tidak/ Belum Pernah Sekolah 
Tidak/Belum tamat SD 
SD/MI/Sederajat 
SLTP/Mts/Sederajat 
SMU/MA/Sederajat 
SM Kejuruan 
Diploma I/II/III/SM 
Diploma IV/ Univ + 

0,74 
1,72 
3,06 
7,35 

11,67 
12,60 
9,88 

12,47 

0,24 
1,36 
3,26 
9,57 

15,33 
12,70 
13,56 
19,57 

0,44 
1,57 
3,14 
8,06 

12,83 
12,63 
11,43 
14,87 

Jumlah 5,10 4,86 5,00 
Sumber: BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Survei Modul   

Kependudukan 2000 
 

  Perlu dicatat pula bahwa tingkat pengangguran terbuka laki-

laki pada kelompok pendidikan SMU ke atas ini cukup jauh 

apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka 

perempuan. Kondisi ini dapat dikarenakan beberapa faktor 

misalnya norma kehidupan masyarakat yang mengandalkan laki-

laki sebagai pencari nafkah, kompetisi kerja yang lebih tinggi pada 

kelompok laki-laki, sikap selektif laki-laki dalam mendapatkan 

pekerjan yang sesuai atau banyak perempuan yang berada pada 

pendidikan ini siap untuk menikah. 

2) Pengangguran Terdidik 

Tingkat pengangguran terdidik merupakan proporsi antara 

mencari pekerjaan yang berpendidikan SLTA ke atas (sebagai 

kelompok terdidik) terhadap jumlah angkatan kerja kelompok 

tersebut. Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa pada tahun 2000 
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terdapat 13 dari 100 angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke 

atas di perkotaan tercatat sebagai pencari kerja, dan angka di 

perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. 

Namun apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka terlihat 

bahwa angkatan kerja perempuan yang berpendidikan SLTA ke 

atas di pedesaan memiliki prosentase yang cukup tinggi sebesar 

17,07 % dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah 

perkotaan yang hanya memiliki prosentase sebesar 13,99 %. 

Tabel 4.18. Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin 
dan Daerah Perkotaan/ Pedesaan Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 1990 dan 2000 

 
1990 2000 Jenis Kelamin 

Kota Desa Kota+
Desa 

Kota 
 

Desa Kota 
+Desa 

Laki-laki 
Perempuan 
Laki-laki 
& Perempuan 

8,63 
11,69 

9,66 
 

5,85 
11,53 

7,42 

7,36 
11,63 

8,69 

12,68 
13,99 
13,16 

 

10,45 
17,07 
12,28 

11,85 
14,86 
12,86 

Sumber :    BPS, 1992 
BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Survei Modul 
Kependudukan SP 2000. 

 
Dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, tingkat 

pengangguran terdidik pada tahun 2000 menunujukkan kenaikan, 

hal ini terlihat pada tahun 1990 tingkat pengangguran terdidik  

tercatat sebesar 8,69 % dan pada tahun 2000 mengalami kenaikan 

menjadi 12,86 %. Kenaikan ini kemungkinkan disebabkan oleh 

semakin banyaknya kelompok terdidik seiring dengan kemajuan 

dunia pendidikan, namun tidak diimbangi dengan tersedianya 

lapangan pekerjaan. Kemungkinan lain adalah banyaknya 
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kelompok terdidik yang terkena PHK dan belum memperoleh 

pekerjaan kembali. 

Tingkat pengangguran terdidik selama sepuluh tahun terakhir 

menunujukkan adanya peningkatan yang pesat di pedesaan, baik 

pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Argumentasi yang 

sama seperti sebelumnya dapat digunakan untuk menjawab adanya 

kenaikan tersebut . Selain pendidikan yang makin tinggi, penduduk 

pedesaan terpaksa menganggur karena lapangan pekerjaan yang 

tersedia di pedesaan tidak sesuai dengan pendidikan yang diperoleh 

maupun kualifikasi yang diinginkannya.  

Semakin langkanya kesempatan kerja terutama di sektor 

modern maka para pelajar akan terdorong untuk melanjutkan 

sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, akan tetapi besar 

kemungkinan mayoritas pelajar tersebut akan menjadi bagian dari 

kelompok penganggur berpendidikan yang jumlahnya dari tahun 

ke tahun meningkat seperti yang terjadi di propinsi Jawa Tengah 

dan ditunjukkan dalam tabel 4.18.  

Melalui uraian di atas diketahui bahwa pendidikan memainkan 

peranan penting atas masalah migrasi di kalangan tenaga-tenaga 

terdidik yang mana sebagian besar dari mereka akan senantiasa 

membandingkan tingkat pendidikan yang mereka miliki dengan 

besar kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di daerah 

tujuan dengan daerah asal sesuai dengan kualifikasi yang 

diinginkannya. Tentu saja apabila daerah tujuan dianggap mampu 
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memberikan penghidupan dan pekerjaan yang dianggap lebih baik 

dari daerah asal maka setidaknya akan mendorong para 

pengangguran terdidik tetap hijrah ke daerah lain yang dianggap 

mampu memberikan penghidupan dan pekerjaan yang dianggap 

lebih baik dari daerah asal.  

Adanya kenaikan jumlah penganggur terdidik pada tahun 2000 

sebesar 12,86 % dan tentunya terkait dengan langkanya 

kesempatan kerja yang diperoleh dapat dianggap sebagai salah satu 

faktor pendorong yang menyebabkan migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah semakin besar. 

6. Tinjauan Migrasi Propinsi Jawa Tengah 

a. Migrasi Masuk ke Propinsi Jawa Tengah 

Sebelum berbicara mengenai migrasi ke luar dari propinsi Jawa 

Tengah, maka kita perlu mengetahui secara singkat kondisi arus 

perpindahan penduduk dari daerah lain menuju propinsi Jawa Tengah, 

karena selain diduga sebagai daerah pengirim migran terbesar propinsi 

Jawa Tengah pun memiliki potensi sebagai daerah tujuan migran dari 

propinsi-propinsi lainnya. Tolak ukur migrasi yang sering digunakan 

dalam analisis kependudukan adalah migrasi risen karena membatasi 

waktu yang sama yakni lima tahun yang lalu, kaitannya dengan migrasi 

masuk ke propinsi Jawa Tengah maka akan disinggung sedikit hanya 

berkisar pada migrasi risen. 
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Tabel 4.19. Persentase Migran Risen Masuk Ke Propinsi Jawa Tengah Menurut 
Daerah Perkotaan atau Pedesaan, Jenis Kelamin, dan Propinsi Tempat 
Tinggal Lima Tahun Yang Lalu Pada Tahun 2000 

 
Propinsi Tempat Tinggal Lima Tahun yang 

Lalu 
Uraian 

DKI 
Jakarta 

Jabar DIY Jatim Lainnya 

Jumlah ( Ribu) 

Perkotaan 
Laki-laki 
Perempuan 

Pedesaan 
Laki-laki 
Perempuan 

Kota+Desa 
Laki-laki 
Perempuan 

29,44 
32,60 
26,13 
39,57 
40,96 
37,80 
34,49 
36,96 
31,64 

25,22 
25,63 
24,79 
21,99 
22,09 
21,86 
23,61 
23,78 
23,41 

9,24 
8,75 
9,76 
4,57 
3,82 
5,51 
6,91 
6,18 
7,75 

16,60 
16,62 
16,58 
7,19 
5,78 
8,99 

11,91 
10,97 
13,00 

19,50 
16,40 
22,74 
26,68 
27,35 
25,83 
23,08 
22,11 
24,20 

100,00 (250,9) 
100,00 (128,2) 
100,00 (122,7) 
100,00 (249,1) 
100,00 (139,4) 
100,00 (109,7) 
100,00 (500,0) 
100,00 (267,6) 
100,00 (232,4) 

Tahun 1995 28,54 22,80 8,77 12,03 27,86 100,00 (351,9) 
Tahun 1990 29,69 17,40 7,16 12,52 33,23 100,00 (384,8) 

Sumber :  BPS, 1992 
BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Survei Modul Kependudukan SP 
2000 
 
Jumlah migran risen pada tahun 2000 yang masuk ke propinsi 

Jawa Tengah tercatat sebanyak 500 ribu jiwa dan angka ini lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan tahun 1990 yang tercatat sebesar 385 ribu 

jiwa dan tahun 1995 sebesar 352 ribu jiwa. Hal ini menguatkan dugaan 

bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu alternatif tujuan migran. 

 Dearah tujuan migran risen yang masuk ke propinsi Jawa Tengah, 

ternyata angka masuk ke daerah perkotaan relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang masuk ke daerah pedesaan. Migran laki-laki 

lebih banyak dibanding dengan perempuan, baik di daerah perkotaan 

maupun pedesaan. Demikian pula halnya asal migran banyak berasal 

dari daerah DKI Jakarta sebesar 34,49 % disusul migran yang berasal 

dari propinsi Jawa Barat sebesar 23,61 %. Kondisi ini relatif sama 

dibanding dengan kondisi pada tahun 1990 dan 1995, yang mana 

migran dari propinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 29,69 %  pada tahun 
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1990, dan 28,54 % pada tahun 1995. Migran yang berasal dari propinsi 

Jawa Barat pada tahun yang sama masing-masing adalah 17,40 % dan 

22,80 %. Migran masuk dari DKI Jakarta banyak terlihat berada di 

daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, sebaliknya migran 

yang berasal dari Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur lebih 

banyak terdapat di daerah perkotaan dibanding pedesaan. 

Migran dari propinsi lain yang masuk ke kabupaten dan kota di 

propinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada tabel 4.20, menunjukkan 

bahwa arus migran banyak memasuki wilayah kabupaten Kebumen 

(43.000 migran), disusul oleh kota Semarang (36.000 migran), 

kabupaten Cilacap (31.000 migran), kabupaten Banyumas (28.000 

migran), kabupaten Purworejo (26.000 migran) dan kabupaten Klaten 

(25.600 migran). 

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki daya tarik 

lebih diantaranya selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat 

industri, pusat perdagangan bahkan pendidikan sehingga arus migrasi 

masuk menuju daerah ini begitu besar. Begitu halnya dengan kabupaten 

Cilacap yang terkenal akan hasil minyak buminya dan kabupaten Klaten 

yang merupakan daerah subur sekaligus terkenal sebagai lumbung 

beras, dapat dikatakan keduanya sebagai daerah frontier yang memiliki 

daya tarik tersendiri bagi para migran. Namun untuk daerah Kebumen, 

Purworejo, dan Banyumas perlu telaah lebih lanjut akan potensi yang 

dimiliki daerah ini, apakah migran yang masuk adalah mereka yang 
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pulang kampung atau ketiga daerah tersebut memang memiliki daya 

tarik tersendiri 

Tabel 4.20. Migrasi Masuk Risen Menuju Kabupaten atau Kota di Propinsi 
Jawa Tengah dari Propinsi Lain Tempat Tinggal Lima Tahun 
yang Lalu Pada  Tahun 2000 

 
Asal Migran 
Propinsi Lain 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah 
(Ribu) 

%*) 

1. Kab. Cilacap 
2. Kab. Banyumas 
3. Kab. Purbalingga 
4. Kab. Banjarnegara 
5. Kab. Kebumen 
6. Kab. Purworejo 
7. Kab. Wonosobo 
8. Kab. Magelang 
9. Kab.Boyolali 
10. Kab. Klaten 
11. Kab. Sukoharjo 
12. Kab. Wonogiri 
13. Kab. Karanganyar 
14. Kab. Sragen 
15. Kab. Grobogan 
16. Kab. Blora 
17. Kab.Rembang 
18. Kab. Pati 
19. Kab. Kudus 
20. Kab. Jepara 
21. Kab.Demak 
22. Kab.Semarang 
23. Kab. Temanggung 
24. Kab. Kendal 
25. Kab. Batang 
26. Kab. Pekalongan 
27. Kab. Pemalang 
28. Kab. Tegal 
29. Kab. Brebes 
30. Kota Magelang 
31. Kota Surakarta 
32. Kota Salatiga 
33. Kota Semarang 
34. Kota Pekalongan 
35. Kota Tegal 

31,4 
27,5 
23,2 
13,2 
43,1 
26,3 

7,9 
16,7 

7,0 
25,6 
16,6 

4,1 
16,9 
15,5 
11,2 

9,7 
4,5 

12,0 
1,8 
6,8 
8,0 

10,1 
3,9 

14,8 
5,9 

13,1 
23,5 
18,1 
14,7 

3,2 
18,0 

3,2 
35,7 

2,1 
4,7 

1,96 
1,90 
2,96 
1,58 
3,71 
3,74 
1,09 
1,53 
0,79 
2,31 
2,16 
0,42 
2,24 
1,84 
0,89 
1,20 
0,81 
1,05 
0,26 
0,70 
0,83 
1,22 
0,59 
1,75 
0,90 
1,65 
1,87 
1,32 
0,87 
2,75 
3,68 
2,14 
2,66 
0,81 
2,00 

Propinsi Jawa Tengah 500,0 1,62 

Sumber : *) Persentase Terhadap Total Penduduk 
 BPS Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Survei Modul Kependudukan SP 
2000 
 

 Daerah yang paling sedikit menerima migran dari propinsi lain 

adalah kabupaten Kudus, yaitu kurang dari 2 ribu migran, padahal di 
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kabupaten Kudus ini berdiri pusat industri rokok di Jawa Tengah, 

tentunya hal ini besar kemungkinan karena pekerja industri rokok di 

Kudus merupakan penduduk asli dari kabupaten Kudus sendiri.  

b. Migrasi ke Luar Propinsi Jawa Tengah 

Propinsi Jawa Tengah selain sebagai alternatif daerah tujuan 

migran, propinsi ini juga memiliki predikat sebagai propinsi yang 

mengirim migran dalam jumlah yang besar ke propinsi – propinsi lain di 

Indonesia, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah 

migran yang ke luar dari propinsi ini meningkat dari tahun ke tahun 

setiap diadakan pencacahan penduduk setiap sepuluh tahun sekali.  

Pada sensus penduduk tahun 2000, arus migrasi khusunya migrasi 

risen ke luar dari propinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 1,0 juta dan 509 

ribu diantaranya tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi 

migran perempuan pun ikut mengambil peranan penting yang mana 

tercatat sebesar 509 ribu yang keluar dari propinsi Jawa Tengah.  

Migran perempuan yang keluar dari propinsi Jawa Tengah dan khusus 

menuju wilayah perkotaan jumlahnya sekitar 385 ribu jiwa lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan jumlah migran laki-laki yang hanya 

berjumlah 361 ribu jiwa. Hal ini semakin menguatkan pernyataan 

Todaro bahwa para migran di era sekarang tidak hanya didominasi oleh 

kaum pria tetapi proporsi wanita pun yang melakukan migrasi semakin 

bertambah, karena kesempatan pendidikan bagi mereka pun telah 

meningkat. Namun untuk wilayah pedesaan, migran yang ke luar dari 

propinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh migran laki-laki dengan 
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jumlah sekitar 148 ribu jiwa lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

migran perempuan yang hanya berjumlah 124 ribu jiwa. 

Daerah tujuan migran risen yang ke luar dari propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4.21, masih didominasi di 

sekitar Pulau Jawa dimana paling banyak menuju propinsi Jawa Barat 

sebesar 26,65 % diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 24,11 % dan Banten 

sebagai propinsi baru namun telah mampu menarik migran dari propinsi 

Jawa Tengah sebesar 10,28 %, sedangkan untuk propinsi Jawa Timur 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta menerima migran dari Jawa Tengah 

masing-masing sebesar 9,53 % dan 7,35 %. Khusus untuk keempat 

propinsi di Pulau Jawa yaitu Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung menerima migran dengan 

persentase migran wanita lebih besar daripada migran laki-laki, 

sedangkan untuk propinsi Jawa Timur tetap banyak menerima migran 

dengan persentase migran laki-laki lebih besar dari migran wanita. 

Migran ke luar dari propinsi Jawa Tengah masuk ke propinsi 

Jawa Timur banyak terlihat berada di daerah pedesaan sebanyak     

19,99 %, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan yang 

hanya menerima migran sebanyak 5,72 %. Sebaliknya untuk ketiga 

propinsi yang lain yaitu Jawa Barat, Banten dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta migran ke luar dari propinsi Jawa Tengah banyak memilih 

tinggal di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan.  

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1990 maka 

terlihat pola perpindahan yang berbeda dengan tahun 2000. Pada tahun 
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2000, Jawa Barat menjadi propinsi yang banyak dipilih oleh migran dari 

propinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan propinsi DKI Jakarta yang 

semula menjadi tujuan utama para migran dari Jawa Tengah. Hal ini 

terlihat dari lebih besarnya jumlah migran di propinsi Jawa Barat 

sebesar 26,65 % dibandingkan dengan DKI Jakarta yang didatangi 

migran hanya sebesar 24,11 %. 

Tabel 4.21. Persentase Migran Risen Ke luar dari Propinsi Jawa Tengah Menurut 
Daerah Perkotaan atau Pedesaan, Jenis Kelamin, dan Propinsi Tempat 
Tinggal Sekarang  Pada Tahun 2000 

 
Uraian (Dalam Ribuan) Prop. 

Tmpt 
Tgl Skrng 

Kota L P Desa L P Kodes L P Thn 
1990 

NAD 
Sumut 
Sumbar 
Riau 
Jambi 
Sumsel 
Bgkl. 
Lampug 
Banbel 
DKI 
Jabar 
DIY 
Jatim 
Banten 
Bali 
NTB 
NTT 
Kalbar 
Kalteng 
Kalsel 
Kaltim 
Sulut 
Sulteng 
Sulsel 
Sultra 
Grtlo 
Maluku 
Malut 
Papua 

0,04 
0,62 
0,30 
3,90 
0,49 
0,68 
0,23 
0,56 
0,17 

32,88 
27,73 

9,28 
5,72 

12,13 
0,86 
0,27 
0,17 
0,45 
0,64 
0,68 
0,89 
0,12 
0,12 
0,54 
0,09 
0,01 
0,04 
0,04 
0,37 

0,05 
0,72 
0,36 
3,66 
0,59 
0,79 
0,30 
0,65 
0,21 

29,03 
27,93 

9,49 
7,12 

12,50 
1,06 
0,33 
0,22 
0,58 
0,79 
0,83 
1,11 
0,16 
0,16 
0,68 
0,12 
0,02 
0,06 
0,06 
0,44 

0,03 
0,52 
0,24 
4,13 
0,40 
0,57 
0,16 
0,47 
0,14 

36,49 
27,54 

9,08 
4,40 

11,78 
0,67 
0,21 
0,13 
0,32 
0,50 
0,54 
0,69 
0,08 
0,08 
0,40 
0,07 
0,01 
0,02 
0,03 
0,30 

0,53 
1.59 
1,02 
8,97 
4,34 
3,46 
1,10 
3,72 
0,89 

0 
23,67 

2,04 
19,99 

5,22 
0,14 
0,25 
0,60 
3,12 
7,24 
3,97 
2,30 
0,06 
0,88 
1,20 
0,33 
0,02 
0,38 
0,06 
2,92 

0,52 
1,58 
1,10 
9,43 
4,56 
3,60 
1,14 
3,87 
0,97 

0 
21,57 

1,76 
21,26 

4,73 
0,17 
0,26 
0,53 
3,22 
7,43 
4,04 
2,39 
0,06 
0,90 
1,23 
0,33 
0,03 
0,34 
0,06 
2,92 

 

0,56 
1,61 
0,92 
8,41 
4,07 
3,26 
1,03 
3,52 
0,81 

0 
26,22 

2,37 
18,50 

5,81 
0,11 
0,23 
0,70 
3,01 
7,01 
3,90 
2,21 
0,05 
0,82 
1,77 
0,33 
0,02 
0,41 
0,04 
2,91 

0,17 
0,88 
0,49 
5,25 
1,52 
1,42 
0,46 
1,40 
0,37 

24,11 
26,65 

7,35 
9,53 

10,28 
0,67 
0,26 
0,29 
1,16 
2,40 
1,56 
1,27 
0,10 
0,32 
0,71 
0,16 
0,02 
0,13 
0,04 
1,05 

0,19 
0,97 
0,58 
5,34 
1,75 
1,61 
0,54 
1,59 
0,43 

20,59 
26,08 

7,24 
11,23 
10,24 

0,80 
0,32 
0,31 
1,35 
2,72 
1,76 
1,48 
0,13 
0,37 
0,84 
0,18 
0,02 
0,14 
0,06 
1,16 

0,16 
0,79 
0,40 
5,17 
1,29 
1,22 
0,37 
1,21 
0,30 

27,62 
27,22 

7,45 
7,83 

10,33 
0,54 
0,21 
0,26 
0,97 
2,09 
1,35 
1,06 
0,08 
0,27 
0,59 
0,13 
0,01 
0,12 
0,03 
0,94 

0,38 
1,37 
0,84 
2,86 
4,30 
5,14 
1,24 
4,94 

0 
29,30 
27,46 

5,92 
6,44 

0 
0,46 
0,26 
0,15 
0,93 
1,09 
1,61 
1,73 
0,17 
0,38 
0,84 
0,26 

0 
1,06 

0 
0,86 

Jumlah 
(Ribu) 

100 
(745, 

89) 

100 
(360, 

63) 

100 
(385, 
26) 

100 
(271, 

70) 

100 
(147, 

91) 

100 
(123, 

68) 

100 
(1017, 

49) 

100 
(508, 

53) 

100 
(508, 

97) 

100 
(1151, 

27 
Sumber: BPS Jawa Tengah, Sensus Penduduk 2000 ( Data Diolah) 
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Namun jumlah migran risen dari Jawa Tengah yang masuk ke 

Jawa Barat dapat dikatakan mengalami penurunan di tahun 2000 apabila 

dibandingkan dengan tahun 1990 yang berkisar 27,46 %, hal inipun 

terjadi dengan propinsi DKI Jakarta yang mengalami penurunan jumlah 

migran masuk yang semula di tahun 1990 sebesar 29,30 % menjadi 

24,11 %.  

Turunnya migran yang masuk ke propinsi Jawa Barat dan DKI 

Jakarta diduga karena munculnya propinsi baru di tahun 2000 yaitu 

propinsi Banten hasil dari pemekaran wilayah propinsi Jawa Barat yang 

mana di propinsi inipun telah tumbuh berbagai industri baru yang 

mampu menjadi daya tarik bagi migran di Jawa Tengah untuk menetap 

di Banten. Propinsi Jawa timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap 

menjadi primadona bagi penduduk Jawa Tengah untuk menetap, hal ini 

terlihat dari jumlah migran yang masuk mengalami peningkatan yang 

mana di tahun 1990 untuk propinsi Jawa Timur sebesar 6,44 % menjadi 

9,53 % pada tahun 2000, sedangkan bagi propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta pun mengalami peningkatan dari 5,92 % di tahun 1990 

menjadi 7,35 % di tahun 2000. 

Pola perpindahan para migran dari propinsi Jawa Tengah pun 

mengalami perubahan untuk daerah yang dituju di luar Pulau Jawa di 

tahun 2000. Pada sensus penduduk tahun 2000 dapat dikatakan Propinsi 

Riau merupakan propinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan utama 

bagi migran dari propinsi Jawa Tengah, hal ini terlihat dari besarnya 

migran Jawa Tengah yang menetap di Riau sebanyak 5,25 %. Pada 
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tahun 1990 jumlah migran dari propinsi Jawa Tengah yang masuk ke 

Riau hanya 2,86 %, namun diduga seiring dengan tumbuhnya industri di 

Pulau Batam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan juga Riau 

sebagai daerah frontier yang kaya akan minyak bumi setidaknya mampu 

menjadi daya tarik bagi para migran khususnya di Jawa Tengah untuk 

pindah ke Riau.  

Pada sensus penduduk tahun 1990 propinsi Lampung , Sumatera 

Selatan, dan Jambi adalah propinsi yang banyak dituju oleh migran 

risen dari Jawa Tengah masing – masing sebesar 4,94 %, 5,14 %, dan 

4,30 %, hal ini dikarenakan ketiga propinsi ini adalah daerah frontier 

dan juga adanya dukungan untuk program transmigrasi yang 

memungkinkan kesempatan kerja bagi penduduk di Jawa Tengah. 

Namun di tahun 2000 persentase migran risen Jawa Tengah yang masuk 

menuju ketiga propinsi ini mengalami penurunan yaitu Lampung (1,40 

%), Sumatera Selatan (1,42 %) dan Jambi (1,40 %), hal ini diduga telah 

terjadi pola perpindahan migran tidak hanya ke bagian barat atau ke  

Pulau Sumatera saja namun kini telah merambah ke pulau–pulau yang 

lain di bagian timur yang tentunya lebih memberi pengharapan baru 

bagi para migran dari Jawa Tengah.  

Propinsi-propinsi di Pulau Kalimantan rata-rata mengalami 

peningkatan dalam arus migrasi risen dari propinsi Jawa Tengah yaitu 

propinsi Kalimantan Barat yang semula 0,93 % maka di tahun 2000 

menjadi 1,16 % dan propinsi Kalimantan Tengah yang semula 1,09 % 

maka di tahun 2000 menjadi  2,40 %. Tetapi untuk propinsi Kalimantan 
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Timur yang terkenal sebagai daerah kaya minyak bumi terjadi 

penurunan jumlah migran dari propinsi Jawa Tengah dari 1,73 % 

menjadi 1,27 % di tahun 2000, hal ini diduga terjadinya gesekan antara 

pendatang dari pulau Madura dengan penduduk asal dari propinsi ini 

sehingga mempengaruhi migran dari Jawa Tengah untuk bermigrasi ke 

propinsi Kalimantan Timur.  

Maluku yang pada tahun 1990 sebagai propinsi penerima migran 

dari propinsi Jawa Tengah sebesar 1,06 % karena potensinya yang baik 

di bidang ekonomi, maka di tahun 2000 mengalami penurunan yang 

drastis menjadi 0,13 %. Penurunan jumlah migran risen Jawa Tengah ke 

propinsi ini disinyalir pula karena timbulnya kerusuhan di propinsi ini 

sehingga membuat para penduduk ataupun migran menjadi tidak 

nyaman dalam kegiatan perekonomian dan sebagian besar cenderung 

untuk pindah atupun mengungsi ke propinsi atau daerah lain yang lebih 

aman. 

Propinsi Papua sebagai propinsi paling timur di Indonesia dan 

kaya akan hasil bumi juga mengalami peningkatan dalam arus migrasi 

risen dari propinsi Jawa Tengah yaitu dari 0,86 % di tahun 1990 

menjadi 1,05 % pada tahun 2000. Hal ini menandakan bahwa pola 

migrasi penduduk Jawa Tengah di tahun 2000 telah mulai merambah 

daerah timur dengan semakin banyaknya sarana transportasi yang 

tersedia membuat migran dari Jawa Tengah tidak hanya berorientasi 

untuk pindah menuju ke daerah bagian barat. 
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7. Karakteristik Migran Propinsi Jawa Tengah 

a. Pendidikan 

Data Supas 1995 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

di Jawa Tengah pernah duduk di bangku sekolah. Dari jumlah tersebut 

ternyata penduduk yang berpendidikan SD paling tinggi jumlahnya 

yaitu 35,74 %, sedangkan penduduk yang pendidikannya SLTA ke atas 

jumlahnya 11,06 % yang mampu diimbangi dengan jumlah penduduk 

yang berpendidikan SLTP dengan jumlah  10,95 %. Demikian pula 

penduduk yang belum tamat SD dan belum sekolah jumlahnya cukup 

tinggi mencapai 42,24 %. Pernyataan di atas ditunjukkan oleh data pada 

tabel 4.22  di bawah ini : 

Tabel 4.22. Penduduk Migran yang Berumur 10 Tahun ke Atas di Jawa 
Tengah Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 
1995 

 
Pendidikan Persen 
Belum Sekolah 
Belum Tamat SD 
SD 
SLTP 
SLTA 
Diploma ke Atas 

13,89 
28,35 
35,74 
10,95 
9,37 
1,69 

Jumlah 100,00 
(23.660.340) 

Sumber : Diolah dari Publikasi Khusus SUPAS 1995, BPS 
 
b. Kegiatan Ekonomi 

Dapat diketahui dari data SUPAS 1995 bahwa penduduk di Jawa 

Tengah sebagian besar bekerja (43,10 %), dan terlihat pula bahwa 

migran yang kegiatannya mencari pekerjaan sebesar 5,08 %. Migran 

yang mempunyai kegiatan sekolah dan mengurus rumah tangga 

jumlahnya 1,0 % dan 7,24 %. Sedangkan migran yang merasa tidak 
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perlu mencari kerja, merasa putus asa dan lainnya masing-masing 

diwakili oleh persentase 40,52 %, 0,99 % dan 2,07 %. Pernyataan di 

atas ditunjukkan pada tabel 4.23 di bawah ini 

Tabel 4.23. Karakteristik Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Jawa 
Tengah Menurut Kegiatan Ekonomi Tahun 1995. 

 
Kegiatan Ekonomi Persen 
Mencari pekerjaan 
Sekolah 
Mengurus RT 
Merasa Tidak Perlu Mencari Kerja 
Putus Asa 
Lainnya  
Bekerja 

5,08 
1,00 
7,24 
40,52 
0,99 
2,07 
43,10 

Jumlah 100,00 
(23.660.340) 

Sumber : Diolah dari Publikasi Khusus SUPAS 1995, BPS 

c. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja 

Maksud untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja      

(TPAK) adalah guna mengetahui sejauh mana keterlibatan migran 

dalam kegiatan ekonomi. Dari data SUPAS 1995 dapat diketahui bahwa 

secara keseluruhan TPAK migran laki-laki sebesar 81,50 % dan TPAK 

migran wanita sebesar 53,13 %, sedangkan TPAK migran laki-laki 

maupun perempuan berjumlah 67,32 % . 

d. Pendapatan 

Pendapatan yang diperoleh dianggap cukup realistis dalam 

mengungkapkan keadaan ekonomi seseorang. Pada tabel 4.24. diketahui 

bahwa sebesar 50,95 % rumah tangga migran mempunyai pendapatan  

di bawah Rp 200.000,00., dan sebesar 19,43 % memiliki pendapatan di 

bawah Rp 150.000,00. Migran yang mempunyai pendapatan antara Rp 

200.000,00 sampai Rp 299.000,00 jumlahnya relatif kecil yaitu sebesar 
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13,67 %, sedangkan migran yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 

300.000,00 jumlahnya hanya 8,96 %. Deskripsi di atas ditunjukkan 

dalam tabel 4.24 di bawah ini. 

Tabel 4.24. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Migran di Jawa 
Tengah Tahun 1995  

 
Rata-rata Pendapatan ( Rp) Per Bulan 
 

Persentase 

75.000-99.999 
100.000-149.999 
150.000-199.999 
200.000-249.999 
250.000-299.999 
>300.000 

15,75 
19,43  
15,77  
8,67 
5,00 
8,96 

Sumber : Diolah dari Publikasi Khusus SUPAS 1995, BPS 
 
 

B. Analisis Faktor-Faktor Migrasi Penduduk Ke Luar Propinsi Jawa 

Tengah 

1. Pemilihan Model Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

model analisis untuk mengetahui pengaruh yaitu model regresi berganda 

(multiple regression), namun sebelum melakukan pengestimasian dengan 

model tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan pemilihan bentuk fungsi 

model empirik, hal ini dikarenakan teori ekonomi tidak secara spesifik 

menunjukkan atau menyatakan apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu 

model empiris dinyatakan dalam bentuk linier atau log linier.  

Penelitian ini akan menggunakan Akaike Information Criterion       

(AIC) dalam memilih bentuk fungsi model empirik yang terbaik dengan 

rumus sebagai berikut : 

AIC =
( )T

k
ex

T
RSS 2

úû
ù

êë
é  
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Keterangan : RSS = Residual Sum of Squares 

T     =   Jumlah observasi 

K    =  Jumlah variabel penjelas ditambah dengan konstanta 

Setelah itu kita melakukan estimasi dengan menggunakan model  

sebagai  berikut :  

Model linier 

Mat =  a0+ a1 X1+ a2 X2 + a3 X3+  a4 X4+  ei 

Model log linier 

Ln Mat =  a0+  a1 Ln X1+ a2 Ln X2 + a3 Ln X3+  a4 Ln  X4+  ei 

 Kedua model tersebut baik regresi linier maupun regresi log linier kita 

bandingkan hasil AIC nya,dimana : 

a. Bila AIC model linier > AIC model log linier maka model regresi yang 

tepat adalah model log linier. 

b. Bila AIC model linier < AIC model log linier maka model regresi yang 

tepat adalah model linier. 

Kemudian kita perhatikan nilai RSS-nya ( Residual Sum of Squares ) dan 

dimasukkan ke dalam persamaan, sehingga diperoleh hasil sebagai   

berikut : 

a. RSS model linier = 3,22 E +10, T = 29 dan k = 5 

AIC = úû
ù

êë
é +

29
1022,3 E

 x 
÷
ø
öç

è
æ 295.2

e  

                 =  1.110.344.828 x  e 0,345 

                 =  1.565.586.207 

b. RSS model log linier = 20,814, T=29 dan k=5 
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AIC =
( )29

5.2

29
814,20

exúû
ù

êë
é  

                     = 0,717724 x e 0,345 

                    = 1,011991 

Kedua hasil AIC (Akaike Information Criterion) di atas, kemudian 

dibandingkan sehingga hasil yang diperoleh sebagai berikut : 

 AIC model linier = 1.565.586.207 > AIC model log linier =1,011991, 

sehingga dari kriteria penentuan tersebut model regresi yang tepat 

digunakan adalah model log linier. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat dua persamaan 

regresi yang akan dilakukan yaitu regresi berganda tanpa menyertakan 

variabel kontrol dan regresi berganda dengan menyertakan variabel kontrol.  

Model log linier adalah model regresi yang tepat digunakan untuk analisis 

berikutnya, sehingga model regresi berganda tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Analisis Regresi Berganda Tanpa Variabel Kontrol 

Ln Mat =  a0+  a1 Ln X1+ a2 Ln X2 + a3 Ln X3+  a4 Ln  X4+  ei 

Ln Mat  = Migrasi risen dari propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan 

migrasi  

a0   =  Konstanta 

a1,a2,a3,a4      = Koefisien Regresi 

Ln X1          = Rasio PDRB/kapita antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah  
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Ln X2           = Rasio upah minimum regional antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah  

Ln X3         = Rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan   

propinsi Jawa Tengah  

Ln X4          = Rasio tingkat pendidikan (dalam hal ini SLTA ke atas 

sebagai angkatan kerja) antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah  

ei   =  Kesalahan Pengganggu 

Hasil perhitungan analisis regresi berganda tanpa variabel kontrol 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 10 disajikan dalam tabel 

4.25 berikut : 

Tabel 4.25. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tanpa Variabel Kontrol 
 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10,884 0,469 23,183 0,000 
Ln Rasio PDRB/kapita (X1) 0,800 0,428 1,871 0,074 
Ln Rasio Upah Minimum Regional                   
(X2) 

1,216 1,406 0,865 0,395 

Ln Rasio Kesempatan Kerja   (X3)    25,648 12,138 2,113 0,045 
Ln Rasio Tingkat Pendidikan 
SLTA ke atas (X4)          

1,194 0,180 6,638 0,000 

R2 0,725 Prob. 0,000 
F-statistic 19,479   
Durbin-Watson stat 1,673   

Sumber : Hasil Pengolahan data komputer program SPSS versi 10 

Hasil analisis regresi pada tabel di atas dapat dibuat persamaan sebagai 

berikut : 

Ln Mat =  10,884 + 0,800 Ln X1+1,216 Ln X2 + 25,648 Ln X3 +1,194 Ln 

X4   

Model persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1) Jika variabel rasio PDRB per kapita, rasio UMR, rasio kesempatan 

kerja, dan rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan 
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migrasi dan propinsi Jawa Tengah sama dengan nol maka besarnya 

migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah sama dengan 

konstantanya yaitu 10,884. 

2) Koefisien regresi rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah sebesar 0,800 artinya jika rasio PDRB per 

kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah  

bertambah 1 % maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah akan 

bertambah sebesar 0,800 % dan begitu pula sebaliknya, dengan 

asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. 

3) Koefisien regresi rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah sebesar 1,216 artinya jika rasio UMR antara 

daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah bertambah 1 % 

maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah akan bertambah 

sebesar 1,216 % dan begitu pula sebaliknya , dengan asumsi variabel-

variabel lain bersifat konstan 

4) Koefisien regresi rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah sebesar 25,648 artinya jika rasio 

kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah bertambah 1 % maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa 

Tengah akan bertambah sebesar 25,648 % dan begitu pula sebaliknya, 

dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan 

5) Koefisien regresi rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas sebagai 

angkatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah sebesar 1,194 % artinya jika rasio tingkat pendidikan SLTA 
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ke atas sebagai angkatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah bertambah 1 % maka migrasi risen ke luar 

propinsi Jawa Tengah akan bertambah sebesar 1,194 % dan begitu 

pula sebaliknya, dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat 

konstan. 

b.  Analisis Regresi Berganda Dengan Variabel Kontrol 

Ln Mat =  a0+ a1Ln X1+ a2 Ln X2 + a3 Ln X3+  a4 Ln X4+ a5  D X5+  ei 

Ln Mat = Migrasi risen dari propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan 

migrasi  

a0   =  Konstanta 

a1……,a5  = Koefisien Regresi 

Ln X1    = Rasio PDRB/kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah  

Ln X2    = Rasio upah minimum regional antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah  

Ln X3  = Rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan   

propinsi Jawa Tengah  

Ln X4   = Rasio tingkat pendidikan (dalam hal ini SLTA ke atas sebagai 

angkatan kerja) antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah  

DX5      = Jarak ekonomi antara daerah Jawa Tengah dan daerah tujuan 

migrasi sebagai variabel kontrol diproxy dengan tarif angkutan. D1 = 0, 

jika tarif rendah dan D2 =1, jika tarif tinggi  

ei      =  Kesalahan Pengganggu 
  

Jarak ekonomi antara daerah Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi 

(DX5) sebagai variabel kontrol diproxy dengan tarif angkutan. D1 = 0, 

jika tarif rendah dan D2 =1, jika tarif tinggi. Adapun penentuan kategori 

sebagai biaya rendah atau tinggi tersebut berdasarkan dari nilai rata- rata 

( X ) dengan asumsi sebagai berikut : Biaya atau tarif  pesawat udara 
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tinggi = X ³  X dan biaya atau tarif pesawat udara rendah = X< X , dan 

secara bertingkat (ordinal) maka tarif pesawat udara tinggi = 1,  dan tarif 

pesawat rendah = 0 (Masidjo, 1995:124). Dari penghitungan yang telah 

dilakukan maka diperoleh nilai rata-rata ( X ) dari semua data tarif 

dengan N= 29 adalah 1.023.207, sehingga apabila X ³  1.023.307 

termasuk kategori tarif pesawat udara tinggi  (jarak ekonomi yang jauh), 

dan apabila X< 1.023.207 termasuk kategori tarif pesawat udara rendah 

(jarak ekonomi yang dekat). 

Hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan variabel kontrol  

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 10 disajikan dalam 

tabel 4.26 berikut : 

Tabel 4.26 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Variabel Kontrol 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10,846 0,397 27,308 0,000 
Ln Rasio PDRB/ Kapita (X1) 0,336 0,389 0,864 0,397 
Ln Rasio Upah Minimum Regional           
(X2) 

2,708 1,274 2,125 0,045 

Ln Rasio Kesempatan Kerja (X3)             14,453 10,826 1,335 0,195 
Ln Rasio Tingkat Pendidikan SLTA 
ke atas (X4)                

0,971 0,167 5,814 0,000 

Jarak (X5) -1,174 0,361 -3,250 0,004 

R2 0,804 Prob. 0,000 
F-statistic 23,905   
Durbin-Watson stat 1,618   

Sumber : Hasil Pengolahan data komputer program SPSS versi 10 

Hasil analisis regresi pada tabel di atas dapat dibuat persamaan sebagai 

berikut : 

Ln Mat =  10,846 + 0,336 Ln X1+ 2,708 Ln X2+ 14,453 Ln X3 +0,971 Ln 

X4-1,174 X5 + ei 

Model persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
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1) Jika variabel rasio PDRB per kapita, rasio UMR, rasio kesempatan 

kerja, dan rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah serta jarak ekonomi antara daerah 

Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi sama dengan nol maka 

besarnya migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah sama dengan 

konstantanya yaitu 10,846. 

2) Koefisien regresi rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah sebesar 0,336 artinya jika rasio PDRB per 

kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah  

bertambah 1 % maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah akan 

bertambah sebesar 0,336 % dan begitu pula sebaliknya, dengan asumsi 

variabel-variabel lain bersifat konstan. 

3) Koefisien regresi rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah sebesar 2,708 artinya jika rasio UMR antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah bertambah 1 % maka migrasi 

risen ke luar propinsi Jawa Tengah akan bertambah sebesar 2,708 %  

dan begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel-variabel lain 

bersifat konstan 

4) Koefisien regresi rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah sebesar 14,453 artinya jika rasio 

kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah bertambah 1 % maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa 

Tengah akan bertambah sebesar 14,453 % dan begitu pula sebaliknya, 

dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan 
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5) Koefisien regresi rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah sebesar 0,971 % artinya jika 

rasio tingkat pendidikan antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah  bertambah 1 % maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa 

Tengah akan bertambah sebesar 0,971 % dan begitu pula sebaliknya, 

dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. 

6) Koefisisen regresi jarak ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dan 

daerah tujuan migrasi sebesar –1,174 % artinya jika jarak ekonomi 

antara propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi  bertambah      

1 % maka migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah akan turun 

sebesar 1,174 %  dan begitu pula sebaliknya , dengan asumsi variabel-

variabel lain bersifat konstan. 

3. Interpretasi Hasil Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel 

Dependen 

Uji statistik dilakukan dua tahap yaitu tanpa variabel kontrol dan 

dengan variabel kontrol dengan tujuan untuk mengetahui dan 

membandingkan apakah terdapat perbedaan pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen sebelum dan sesudah menggunakan 

variabel kontrol dalam hal ini adalah jarak ekonomi.   

a. Uji Statistik dan Interpretasi Hasil Regresi Berganda Tanpa Variabel 

Kontrol 

1) Uji t statistik 

Uji t adalah uji secara individual dari semua koefisien regresi ( Two 

Tail ): 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



- t a/2 ta/2 

daerah   terima 
daerah tolak daerah tolak 

Hipotesis: H0: a1,a2,a3,a4 = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel  dependen. 

Ha: a1,a2,a3,a4¹0, berarti ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 t tabel® t 2
a  ; N-K 

Di mana a  =    Derajat signifikansi 

 N  =    Jumlah sampel /observasi 

 K = Banyaknya Parameter atau koefisien regresi plus  

konstanta. 

 t hitung =
)(a

a
Se

 

Dimana :  a = Koefisien regresi 

Se(a)= Standar error koefisien regresi 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Uji t Statistik 

Kriteria Pengujiannnya : 

a) Apabila -t tabel < t hitung < +t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Kesimpulannya  a1 tidak berbeda dengan nol (a1 tidak 

signifikan pada tingkat a). Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel 

independen (bebas) secara statistik tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (terikat) pada derajat keyakinan tertentu.  

b)  Apabila t  hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Kesimpulannya a1 berbeda dengan nol (a1 
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-1,711 1,711 

daerah   terima 
daerah tolak daerah tolak 

signifikan pada tingkat a). Maka hal ini dapat dikatakan bahwa 

variabel independen (bebas) secara statistik berpengaruh terhadap 

variabel dependen (terikat) pada derajat keyakinan tertentu.   

Uji t yang dilakukan pada masing-masing variabel independen adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengujian terhadap variabel rasio PDRB per kapita antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1) 

Hipotesis : 

 H0 : a1 = 0, artinya variabel Ln X1 tidak signifikan mempengaruhi Ln 

Mat 

Ha: a1 ¹ 0, artinya variabel Ln X1 signifikan mempengaruhi Ln Mat 

Level of significance a= 0,10 

Nilai t tabel =1,711  (a/2=0,025, N-K=29-5=24) 

Nilai t hitung = 1,871 

 

 
Gambar 4.3. Uji t untuk Variabel Ln X1 Tingkat a= 10 % , Tanpa 

Variabel Kontrol 
 
- t tabel < t hitung < t tabel , H0 diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya variabel Ln X1 (rasio PDRB per kapita antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah) signifikan mempengaruhi 

variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah) pada 

derajat signifikansi 10 %, ini berarti bahwa rasio PDRB per kapita 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah secara statistik  

1,871 
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berpengaruh terhadap migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah pada 

taraf signifikansi 90 %. Selain dilihat dari nilai t nya, uji t juga dapat 

dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,074 yang lebih kecil dari 

0,10, hal ini berarti koefisien regresi dari rasio PDRB antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah signifikan pada derajat 

signifikansi 10 %.  

Variabel rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah berpengaruh atau signifikan terhadap variabel 

jumlah migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah dengan tingkat 

signifikansi 10 %. Jika dilihat dari uji tanda koefisien regresi maka 

variabel rasio PDRB per kapita sesuai dengan hipotesa yaitu positif 

sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Lai Wah dan Tan Sie Ee di Malaysia yang 

menunjukkan adanya hubungan fungsional yang positif dengan 

pendapatan per kapita bruto di daerah tujuan. Produk Domestik 

Regional Bruto per kapita merupakan konsep yang paling sering 

dipakai sebagai tolak ukur kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu 

daerah, selain itu PDRB per kapita merupakan indikator atas besar 

kecilnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.  Migrasi sendiri 

lebih menyoroti arus perpindahan seseorang atau dapat dikatakan 

sebagai produktivitas seorang pekerja. Jadi dapat disimpulkan PDRB 

per kapita memiliki implikasi bagi perpindahan migran karena adanya 

kecenderungan seorang migran untuk pindah dengan membandingkan 
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-2,064- 2,064 

daerah   terima 
daerah tolak daerah tolak 

besar kecilnya aktivitas ekonomi yang dimiliki di daerah asal dengan 

aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan di daerah tujuan. 

b) Pengujian terhadap variabel rasio UMR antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah (Ln X2) 

Hipotesis : 

 H0 : a2 = 0, artinya variabel Ln X2 tidak signifikan mempengaruhi Ln 

Mat 

Ha : a12¹ 0, artinya variabel Ln X2 signifikan mempengaruhi Ln Mat 

 

 

Gambar 4.4. Uji t untuk Variabel Ln X2 Tingkat a= 5 %, Tanpa 
Variabel Kontrol 

 
Level of significance a= 0,05 

Nilai t tabel =2,064  (a/2=0,025, N-K=29-5=24) 

Nilai t hitung = 0,865 

- t tabel < t hitung < t tabel , H0 diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya variabel Ln X2 (rasio UMR antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah) tidak signifikan mempengaruhi 

variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah) pada 

derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa rasio UMR antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah secara statistik tidak 

berpengaruh terhadap migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah ke 

pada taraf signifikansi 95 %. Selain dilihat dari nilai t nya, uji t juga 

dapat dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,395 yang lebih besar 

0,865 
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dari 0,05, hal ini berarti koefisien regresi dari rasio UMR antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah tidak signifikan pada derajat 

signifikansi 5 %. 

Rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 

tidak berpengaruh dalam mempengaruhi jumlah migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah pada tingkat signifikansi 5%, namun apabila 

dilihat dari uji tanda koefisien regresi maka variabel rasio UMR sesuai 

dengan hipotesa yaitu semakin tinggi rasio upah minimum regional 

antara daerah tujuan dan propinsi Jawa Tengah justru akan 

meningkatkan jumlah migrasi ke luar Jawa Tengah.  

Hal ini apabila ditelaah kembali secara teoritis dan dari hasil penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa keputusan dalam bermigrasi tidak 

hanya melihat dari seberapa besar jumlah upah yang diterima tetapi 

juga seberapa besar kesempatan kerja yang akan diperoleh karena 

sesuai dengan yang dikatakan Todaro bahwa migran akan senatiasa 

pula membanding-bandingkan pasar-pasar tenaga kerja yang tersedia 

bagi mereka baik di kota atau desa, serta memilih salah satu 

diantaranya yang sekiranya dapat memaximumkan keuntungan yang 

diharapkan. Selain itu terdapat pula unsur pertimbangan bagi seorang 

migran akan modal yang dikeluarkan dalam melakukan migrasi, terkait 

dengan hal itu maka seorang migran pun dalam melakukan migrasi 

memperhatikan hal-hal lain misalnya ada tidaknya saluran atau 

hubungan antar individu di daerah tujuan yang dikenal dengan channel 

migran yang setidaknya mampu membantu mereka di daerah 
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perantauan menyangkut kesempatan kerja sekaligus permodalan. 

Walaupun uji tanda koefisien regresi sesuai dengan teori bahwa 

semakin tinggi tingkat upah di daerah tujuan maka kecenderungan 

seseorang untuk melakukan migrasi semakin besar, namun UMR yang 

tinggi di daerah tujuan belum tentu sebagai daya tarik utama karena 

dapat juga menjadi pertimbangan UMR yang rendah di Jawa Tengah 

mampu menjadi daya dorong bagi seorang migran. Selain itu daya 

dorong lain seperti berita-berita dari sanak saudara atau teman yang 

telah pindah ke daerah lain terkait dengan kesempatan kerja ataupun 

permodalan ( upah yang diperoleh) merupakan informasi yang penting 

bagi orang yang ingin bermigrasi. 

c) Pengujian terhadap variabel rasio kesempatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (LnX3) 

Hipotesis : 

 H0 : a3 = 0, artinya variabel Ln X3 tidak signifikan mempengaruhi Ln 

Mat 

Ha : a3¹ 0, artinya variabel Ln X3 signifikan mempengaruhi Ln Mat 

Level of significance a= 0,05 

Nilai t tabel =2,064  (a/2=0,025, N-K=29-5=24) 

Nilai t hitung = 2,113 

t  hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya variabel Ln X3 (rasio kesempatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah) signifikan mempengaruhi 

variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah) pada 
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derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa rasio kesempatan kerja 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah secara statistik  

berpengaruh terhadap migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah pada 

taraf signifikansi 95 %. Selain dilihat dari nilai t nya, uji t juga dapat 

dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 

0,05, hal ini berarti koefisien regresi dari rasio kesempatan kerja antara 

daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah signifikan pada 

tingkat 5 %. 

Variabel rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dengan 

propinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang positif dan hasil 

yang berpengaruh terhadap variabel migrasi risen ke luar propinsi Jawa 

Tengah yang berarti semakin tinggi kesempatan kerja di daerah tujuan 

maka makin tinggi pula arus migrasi penduduk ke luar propinsi Jawa 

Tengah. Menurut pandangan teori neo klasik, salah satunya seperti apa 

yang dikemukakan oleh Everett Lee bahwa faktor-faktor positif 

merupakan daya tarik yang dimiliki suatu daerah diantaranya terdapat 

peluang-peluang usaha dan luasnya kesempatan kerja yang dapat 

memicu penduduk untuk pindah ke daerah tujuan. Selain itu dalam 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suharso (1978 dalam 

August Benu, 1987) disebutkan bahwa sebagian besar migran yang 

datang dari Pulau Jawa dan Madura bertujuan untuk mencari 

pekerjaan. Penelitian Suharso didukung pula oleh Penelitian Mantra 

(1982 dalam August Benu, 1987) di Kabupaten Bantul DIY 

mendapatkan hasil bahwa mobilitas penduduk dari desa ke kota 
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disebabkan karena terdorong kondisi kemiskinan dan langkanya 

kesempatan kerja, selain itu kesempatan kerja di kota tersedia dan upah 

yang didapat per jam kerja relatif lebih tinggi daripada sektor pertanian 

di desa. Penelitian yang diadakan atas kerja sama antara Kantor 

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat 

penelitian Kependudukan Yogyakarta tahun 1994 terhadap migrasi 

sirkuler di enam kota yaitu Surakarta, Surabaya, Denpasar, Ujung 

Pandang, Padang dan Palembang menunjukkan bahwa motivasi 

ekonomi adalah merupakan faktor utama dalam melakukan migrasi 

yang mana penduduk menuju Surakarta sebesar 79,19 % karena tidak 

ada atau kurang pekerjaan di luar pertanian di daerah asal dan 

pengahasilan di daerah asal relatif rendah, sedangkan untuk alasan 

yang sama seperti di Denpasar sebesar 76,62 %, Ujung Pandang 89,2 

% dan Palembang  79 % . 

Penelitian Agus Indarto (1995) pun menyatakan bahwa faktor 

kesempatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus 

migrasi masuk ke DKI Jakarta.   

d) Pengujian terhadap variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) 

Hipotesis : 

 H0 : a4 = 0, artinya variabel Ln X4 tidak signifikan mempengaruhi Ln 

Mat 

Ha : a4¹ 0, artinya variabel Ln X4 signifikan mempengaruhi Ln Mat 

Level of significance a= 0,05 
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Nilai t tabel =2,064  (a/2=0,025, N-K=29-5=24) 

Nilai t hitung = 6,638 

t  hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya variabel Ln X4 (rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah) signifikan 

mempengaruhi variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar dari propinsi 

Jawa Tengah) pada derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa rasio 

tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah secara statistik berpengaruh terhadap migrasi 

risen ke luar propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 95 %. Selain 

dilihat dari nilai t nya, uji t juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti koefisien 

regresi dari rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah tidak signifikan pada derajat 

signifikansi 5 %. 

Variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan 

migrasi dengan propinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang 

positif dan hasil yang signifikan terhadap variabel migrasi risen ke luar 

propinsi Jawa Tengah, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat di daerah tujuan justru makin tinggi pula migrasi 

masyarakat ke luar propinsi Jawa Tengah. Pernyataan ini tidak sesuai 

dengan hipotesa namun hal ini sesuai dengan pernyataan Todaro 

bahwa salah satu karakteristik migran terutama dalam kategori 

pendidikan yaitu adanya assosiasi yang nyata antara tahap pendidikan 
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yang diselesaikan dengan kemungkinan untuk bermigrasi dan 

kemungkinan pula mereka yang berpendidikan tinggi memiliki 

kesempatan bermigrasi lebih besar (1994: 274). Senada dengan 

Todaro, dalam penelitiannya di tahun 1976 Connel dan Sahota pun 

menyatakan bahwa pendidikan ternyata berkorelasi positif dengan 

migrasi ke luar. Penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas adalah 

orang yang memiliki keahlian yang potensial untuk meninggalkan 

daerah asalnya (brain dain) ke daerah tujuan dikarenakan mereka tidak 

mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka di daerah asalnya, 

misalnya kurangnya kesempatan kerja atau kurang variatifnya 

lapangan pekerjaan di beberapa sektor atau upah yang rendah dan tidak 

sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh di daerah asal. 

Menurut data SUPAS tahun 1995 jumlah migran yang berpendidikan 

SLTA ke atas mencapai 11,06 %, hal ini merupakan jumlah yang 

cukup tinggi dan potensial untuk melakukan migrasi. Selain itu 

menurut Survei Sensus Penduduk tahun 2000, tingkat pengangguran 

terbuka di propinsi Jawa Tengah paling tinggi pada angkatan kerja 

yang berpendidikan SLTA ke atas, dimana yang tertinggi berasal dari 

pendidikan Diploma IV atau Universitas sebesar 14,87 % dan 

pendidikan yang semakin tinggipun terkadang menyebabkan sebagian 

angkatan kerja menganggur karena merasa pendidikan yang diperoleh 

tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang diinginkannya atau 

kurang beragamya lapangan pekerjaan di sektor modern yang sesuai 

dengan tingkat pendidikan tinggi yang telah mereka tempuh. Tingkat 
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pengangguran terbuka bagi mereka yang berpendidikan rendah di 

propinsi Jawa Tengah tercatat yaitu untuk mereka yang berpendidikan 

tamat SD sekitar 3 % dan berpendidikan tamat SLTP berkisar 8%, 

yang mana prosentasenya tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat terjadi 

karena sebagian besar mereka yang berpendidikan rendah lebih banyak 

terlibat dalam kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga ataupun 

cenderung bekerja di lapangan pertanian yang tidak terlalu 

memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus. Tentunya hal ini 

menjadi alasan yang nyata mengapa rasio tingkat pendidikan SLTA ke 

atas antara daerah tujuan migrasi dengan propinsi Jawa Tengah 

menjadi variabel yang begitu mempengaruhi migrasi penduduk untuk 

ke luar propinsi Jawa Tengah. 

2) Uji F statistik 

Uji F (Analisis Varians) digunakan untuk menguji tingkat 

signifikansi secara bersama-sama dari semua koefisien regresi, atau 

dapat juga dikatakan sebagai pengujian variabel-variabel independen 

secara keseluruhan dan serentak dalam mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

 H0: a1=a2=a3=a4= 0, berarti tidak ada pengaruh secara bersama-

sama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ha: a1 ¹a2 ¹ a3¹ a4¹ a5¹0, berarti ada pengaruh secara bersama-

sama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

 F tabel a; 
1-

-
K

KN
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



F Hitung = F Statistik 

F hitung =
)(/)1(

)1(/
2

2

KNR
KR

--
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Kriteria Pengujiannya adalah :  

c) Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya a1 ,a2, a3, dan a4, tidak berbeda dengan nol. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang 

serentak dari semua variabel independen terhadap variabel 

dependen pada derajat keyakinan tertentu. 

d)  Jika F hitung >F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya a1 ,a2, a3, dan a4 berbeda dengan nol. Dalam hal 

ini dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang serentak dari semua 

variabel independen terhadap variabel dependen pada derajat 

keyakinan tertentu. 

Hasil uji F terhadap variabel independen secara bersama-sama adalah 

sebagai berikut : 

F tabel = F0,05 ; 29-5;5-1= 2,78 

F hitung = 19,479 

Jadi F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (semua 

koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat 5%). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu rasio 

PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah (Ln X1), rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah (Ln X2), rasio kesempatan kerja antara daerah 
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tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3), rasio tingkat 

pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X4) secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen yaitu migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) 

pada derajat signifikansi 5 %. 

3)  Uji Koefisien Determinasi R 2 

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi 

variabel dependen (terikat) dapat dijelaskan oleh variabel independen 

(bebas). R2 yang digunakan adalah R2 yang telah memperhitungkan 

jumlah variabel independen dalam suatu model regresi atau disebut 

dengan adjusted R2. Dari hasil estimasi diatas diketahui nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,725. Ini berarti 72,50 % variasi 

variabel dependen yaitu migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah 

(Ln Mat) dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu rasio 

PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah (Ln X1), rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah (Ln X2), rasio kesempatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3), rasio tingkat 

pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X4) sedangkan sisanya (1-R2) yaitu  27,50 % 

disebabkan variabel lain yang tidak ada dalam model. 

b. Uji Statistik dan Interpretasi Hasil Regresi Berganda DenganVariabel 

Kontrol 

1) Uji t Statistik 
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-1,714 1,714 

daerah   terima 
daerah tolak daerah tolak 

Uji t yang dilakukan pada masing-masing variabel independen 

adalah sebagai berikut: 

a) Pengujian terhadap variabel rasio PDRB per kapita antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1) 

 

 

Gambar 4.5 Uji t untuk Variabel Ln X1 Tingkat a= 10 %, 
DenganVariabel Kontrol 

 
Level of significance a= 0,10 

Nilai t tabel =1,714 (a/2=0,025, N-K=29-6=23) 

Nilai t hitung = 0,864 

- t tabel < t hitung < t tabel , H0 diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya variabel Ln X1 (rasio PDRB per kapita antara 

daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah) tidak signifikan 

mempengaruhi variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah) pada derajat signifikansi 10 %, ini berarti bahwa 

rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah secara statistik tidak berpengaruh terhadap migrasi 

risen ke luar propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 90 %. 

Selain dilihat dari nilai t nya, uji t juga dapat dilihat dari nilai 

probabilitasnya sebesar 0,397 yang lebih besar dari 0,10, hal ini 

berarti koefisien regresi dari rasio PDRB per kapita antara daerah 

0,864 
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tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah tidak signifikan pada 

derajat signifikansi 10 %. 

Variabel rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah menjadi tidak berpengaruh atau tidak 

signifikan terhadap variabel jumlah migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah. Masuknya variabel kontrol merubah pengaruh variabel 

rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dengan 

propinsi Jawa Tengah terhadap variabel migrasi ke luar propinsi 

Jawa Tengah menjadi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 10 

%. Namun apabila dilihat dari uji tanda koefisien regresi maka 

variabel rasio PDRB per kapita sesuai dengan hipotesa yaitu 

semakin tinggi rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan dan 

propinsi Jawa Tengah maka akan meningkatkan jumlah migrasi ke 

luar Jawa Tengah. 

Variabel rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah sebelum masuknya variabel kontrol 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap migrasi ke 

luar propinsi Jawa Tengah, dan saat variabel kontrol masuk yaitu 

jarak dalam ekonomi maka menjadi tidak signifikan. Hal ini 

setidaknya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ravenstein 

dan diperkuat oleh Everett Lee bahwa para migran secara 

umumpun cenderung mau melakukan perjalanan jauh menuju ke 

pusat daerah yang memiliki kegiatan industri dan perdagangan 

dalam skala besar, atau dengan kata lain daerah yang memiliki 
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aktivitas ekonomi skala besar sehingga individu yang akan 

melakukan migrasi tidak mempertimbangkan mengenai masalah 

jarak yang akan ditempuh (Ida Bagus Mantra dan Agus Joko 

Pitoyo, 1998:3).  

b) Pengujian terhadap variabel rasio UMR antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah (Ln X2) 

Level of significance a= 0,05 

Nilai t tabel =2,069  (a/2=0,025, N-K=29-6=23) 

Nilai t hitung = 2,125 

t hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya variabel Ln X2 (rasio UMR antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah) signifikan 

mempengaruhi variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah) pada derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa rasio 

UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 

secara statistik tidak berpengaruh terhadap migrasi risen ke luar 

propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 95 %. Selain dilihat 

dari nilai t nya, uji t juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya 

sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti koefisien 

regresi dari rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah signifikan pada derajat signifikansi 5 %. 

Terdapat perbedaan hasil antara regresi tanpa variabel kontrol dan 

dengan memasukkan variabel kontrol, yang mana rasio UMR 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah menjadi 
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signifikan dalam mempengaruhi jumlah migrasi ke luar propinsi 

Jawa Tengah pada tingkat signifikansi 5%, dan variabel rasio UMR 

sesuai dengan hipotesa yaitu semakin tinggi rasio upah minimum 

regional antara daerah tujuan dan propinsi Jawa Tengah justru akan 

meningkatkan jumlah migrasi ke luar Jawa Tengah. Pernyataan ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh teori migrasi neo 

klasik, diantaranya teori yang dikemukakan oleh Everett Lee 

bahwa faktor-faktor positif dari suatu daerah dapat menjadi daya 

tarik bagi seorang migran diantaranya lebih tingginya upah nyata 

yang diperoleh seorang migran di daerah tujuan dibandingkan 

dengan daerah asal. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yooce Yustiana dan Ratna Imanira (2001) juga menunjukkan 

bahwa hanya upah yang signifikan dan mempunyai arti penting 

dalam mempengaruhi kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Jawa 

Barat. 

Berpengaruhnya variabel rasio UMR daerah tujuan dengan 

propinsi Jawa Tengah sesuai dengan deskripsi bahwa UMR di 

propinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 menunjukkan tingkat yang 

paling rendah sebesar Rp 185.000 apabila dibandingkan dengan 

beberapa propinsi lain di Indonesia, bahkan untuk propinsi yang 

berada di Pulau Jawa seperti propinsi DKI Jakarta ( Rp 286.000), 

propinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur (Rp 242.500), 

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Rp 194.500) maka terlihat 

UMR di propinsi Jawa Tengah berada pada kisaran yang rendah.    
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Maka dengan masuknya variabel kontrol, semakin memperjelas 

variabel rasio UMR menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap keinginan migran untuk ke luar propinsi Jawa Tengah. 

c) Pengujian terhadap variabel rasio kesempatan kerja antara daerah    

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3) 

Level of significance a= 0,05 

Nilai t tabel =2,069  (a/2=0,025, N-K=29-6=23) 

Nilai t hitung = 1,335 

- t tabel < t hitung < t tabel, H0 diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya variabel Ln X3 (rasio kesempatan kerja antara 

daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah) tidak signifikan 

mempengaruhi variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar  propinsi Jawa 

Tengah) pada derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa rasio 

kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah secara statistik tidak berpengaruh terhadap migrasi risen ke 

luar propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 95 %. Selain 

dilihat dari nilai t nya, uji t juga dapat dilihat dari nilai 

probabilitasnya sebesar 0,195 yang lebih besar dari 0,05, hal ini 

berarti koefisien regresi dari rasio kesempatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah tidak signifikan pada 

derajat signifikansi 5 %. 

Variabel rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah menjadi tidak signifikan dalam 

mempengaruhi jumlah migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tingkat signifikansi 5%, namun apabila dilihat dari uji tanda 

koefisien regresi maka variabel rasio kesempatan kerja sesuai 

dengan hipotesa yaitu semakin tinggi rasio kesempatan kerja antara 

daerah tujuan dan propinsi Jawa Tengah maka akan meningkatkan 

jumlah migrasi ke luar Jawa Tengah. Variabel rasio kesempatan 

kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 

sebelum masuknya variabel kontrol merupakan faktor utama dalam 

bermigrasi ke luar propinsi Jawa Tengah, dan saat variabel kontrol 

masuk yaitu jarak dalam ekonomi menjadi tidak signifikan hal ini 

setidaknya sesuai dengan teori modal manusia bahwa individu 

memperoleh informasi berkaitan dengan kesempatan kerja di daerah 

tujuan yang mana merupakan kesempatan langka dan begitu sulit 

didapat berita mengenai lowongan pekerjaan, sehingga seorang 

migran tidak mempertimbangkan mengenai masalah jarak yang akan 

ditempuh (Ehrenberg dan Smith, 2000: 346). 

d) Pengujian terhadap variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) 

Nilai t tabel =2,069  (a/2=0,025, N-K=29-=23) 

Nilai t hitung = 5,814 

t  hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya variabel Ln X4 (rasio tingkat pendidikan 

SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah)  signifikan mempengaruhi variabel Ln Mat (migrasi risen 

ke luar propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan migrasi) pada 
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derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa rasio tingkat pendidikan 

SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah secara statistik  berpengaruh terhadap migrasi risen ke luar 

propinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 95 %. Selain dilihat 

dari nilai t nya, uji t juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti koefisien 

regresi dari rasio tingkat pendidikan antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah signifikan pada derajat signifikansi 5 %. 

Masuknya variabel kontrol tidak merubah pengaruh variabel rasio 

tingkat pendidikan antara daerah tujuan migrasi dengan propinsi 

Jawa Tengah terhadap variabel migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah, yang tetap signifikan pada tingkat signifikansi 5 % dan 

memiliki hubungan yang positif. 

e)  Pengujian terhadap variabel jarak ekonomi antara daerah propinsi 

Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi (D X5). 

Nilai t tabel =2,069  (a/2=0,025, N-K=29-=23) 

Nilai t hitung = -3,250 

t hitung < - t tabel atau t hitung > +t tabel, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya variabel DX5 (jarak ekonomi antara 

propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi) mempengaruhi 

variabel Ln Mat (migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah) pada 

derajat signifikansi 5 %, ini berarti bahwa jarak ekonomi antara  

propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi secara statistik 

berpengaruh terhadap migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah 
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pada taraf signifikansi 95 %. Selain dilihat dari nilai t nya, uji t 

juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,004 yang 

lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti koefisien regresi dari jarak 

ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi 

signifikan pada derajat signifikansi 5 %. 

 Variabel kontrol (jarak dalam ekonomi) ternyata signifikan dan 

memiliki pengaruh terhadap variabel migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah sekaligus memiliki hubungan yang negatif sesuai 

dengan hipotesa, yang berarti semakin tinggi jarak ekonomi (tarif 

semakin tinggi) maka migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah 

semakin berkurang, begitupun sebaliknya. Penelitian ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Ravenstein dalam teori 

migrasinya yang mengemukakan bahwa jarak merupakan salah 

satu indikator yang ikut mempengaruhi setiap individu untuk 

mengambil keputusan bermigrasi ke daerah lain Pernyataan ini 

didukung pula oleh teori modal manusia bahwa terdapat dua alasan 

yang berkaitan dengan jarak yang mempengaruhi seorang individu 

untuk melakukan migrasi. Pengaruh jarak ini sesuai dengan teori 

modal manusia bahwa terkadang ada suatu pertimbangan mengenai 

jarak yang ditempuh sekaligus biaya yang dikeluarkan selama 

melakukan suatu perjalanan bagi seorang migran (Ehrenberg dan 

Smith, 2000: 346). 

2) Uji F statistik 
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Hasil uji F terhadap variabel independen secara bersama-sama adalah 

sebagai berikut : 

F tabel = F0,05 ; 29-6; 6-1= 2,64 

F hitung = 23,905 

Jadi F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (semua 

koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat 5%). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu rasio 

PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah (Ln X1), rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah (Ln X2), rasio kesempatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3), rasio tingkat 

pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X4), dan jarak ekonomi antara propinsi Jawa 

Tengah dan daerah tujuan migrasi (DX5) secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen yaitu migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah (Ln Mat) pada derajat signifikansi 5 %. 

3)  Uji Koefisien Determinasi R 2 

Dari hasil estimasi diatas diketahui nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,804. Ini berarti 80,40 % variasi variabel dependen 

yaitu migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) dapat 

dijelaskan oleh variabel independennya yaitu rasio PDRB per kapita 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1), rasio 

UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln 

X2), rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 
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Jawa Tengah (Ln X3), rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara 

daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4), dan jarak 

ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi 

(DX5) sedangkan sisanya (1-R2) 19,60 % disebabkan variabel lain 

yang tidak ada dalam model. 

Pengujian statistik yang dilakukan pada kedua model di atas 

memberikan hasil yang berbeda. Estimasi regresi yang dilakukan tanpa 

menyertakan variabel kontrol dalam hal ini jarak ekonomi antara propinsi 

Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi (DX5) memberikan hasil bahwa 

rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah (Ln X1), rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah (Ln X3) dan rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4), ketiganya 

adalah variabel yang signifikan atau berpengaruh. Namun apabila kita 

memasukkan variabel kontrol yaitu jarak ekonomi antara propinsi Jawa 

Tengah dan daerah tujuan migrasi (DX5), maka terdapat pula tiga variabel 

yang signifikan atau berpengaruh yaitu rasio UMR antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X2), rasio tingkat pendidikan SLTA 

ke atas antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4), dan 

jarak ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi 

(DX5) itu sendiri. Dari perbedaan yang diperoleh maka kita perlu 

menganalisis lebih lanjut apakah berpengaruhnya variabel independen yang 

semula tidak berpengaruh terhadap variabel dependen karena adanya 
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gangguan atau kendali dari variabel kontrol ( variabel bebas tertentu) atau 

tidak . 

4. Uji Ekonometrika 

Uji ekonometrika digunakan untuk megetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik yaitu dengan uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

a.Uji Ekonometrika Hasil Regresi Berganda Tanpa Variabel Kontrol 

1) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk megetahui apakah antar 

variabel independen memiliki hubungan linear yang sempurna dengan 

variabel independen yang lain, apabila hal itu terjadi maka dalam 

model tersebut terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat 

nilai VIF (Variance Inflation Factor), dan tolerance value. Jika nilai 

VIF > 10 atau nilai tolerance value < 0,01 maka dalam model tersebut 

terdapat masalah multikolinearitas. 

Hasil pengujian multikolinearitas dengan pengolahan komputer dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.27. Hasil Uji Multikolinearitas Tanpa Variabel Kontrol 

Variabel VIF Tolerance Kesimpulan 
Ln X1 1,643 0,609 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ln X2 1,744 0,573 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ln X3 1,036 0,966 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ln X4 1,192 0,839 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Hasil Pengolahan data komputer 

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 

dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
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2) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul jika terjadi gangguan yang muncul 

dalam fungsi regresi yang memiliki varian yang tidak sama sehingga 

penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam 

sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten). Salah satu 

cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah 

dengan menggunakan uji Park, yaitu dengan meregresi nilai residual 

mutlak dengan variabel independen, sehingga persamaannya sebagai 

berikut : 

ei
2 =a0 + a1 X1 + a2 X2 + a3X3 + a4X4  

Kemudian dilanjutkan dengan uji t dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima jika :-t(a/2,N-k) £ t-hitung £ t(a/2,N-k) atau probabilitasnya 

tidak signifikan terhadap a maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Ho ditolak jika : t-hitung>t(a/2,N-k) atau t-hitung<-t(a/2,N-k) dan atau 

probabilitasnya signifikan terhadap a maka terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan pengolahan data komputer 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.28. Hasil Uji Heteroskedastisitas Tanpa Variabel Kontrol 

Variabel t hitung t tabel Probabilitas Kesimpulan 
Ln X1 -0,514 2,064 0,612 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
Ln X2 -0,217 2,064 0,830 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
Ln X3 0,131 2,064 0,897 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
Ln X4 0,833 2,064 0,413 Tdk terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Pengolahan data komputer 

Pengujian terhadap besarnya nilai t hitung menunjukkan bahwa 

pada a= 5 % nilai t hitung masing-masing variabel independen adalah 
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lebih kecil dari nilai t tabel dan probabilitas dari masing-masing 

variabel independen > a= 5 %, sehingga dalam model tersebut tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas. 

3)  Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

kesalahan pengganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan 

pengganggu periode sebelumnya, apabila hal ini terjadi maka dalam 

model tersebut terdapat masalah autokorelasi. Uji yang digunakan 

untuk mendeteksi adalah uji Durbin Watson dengan pengujian dua 

sisi, dengan kriteria sebagai berikut :  

Dengan kriteria: 

Jika d<dl, maka Ho ditolak sehingga terjadi autokorelasi positif. 

Jika d>4-dl, maka Ho ditolak sehingga terjadi autikorelasi negatif. 

Jika du<d<4-du, maka Ho diterima sehingga tidak terjadi autokorelasi 

baik positif maupun negatif. 

Jika dl £ d £ du atau 4-du £ d £ 4-dl, maka durbin watson berada di 

daerah ragu-ragu dan pengujian yang dilakukan bisa dibilang tidak 

meyakinkan. 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Durbin Watson 

sebesar 1,673, selanjutnya pada tabel statistik d dari Durbin Watson 

pada tingkat signifikansi 5 % dengan K = 4 dan N = 29, dapat dilihat  

sebagai berikut : 
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Gambar 4.6. Uji Durbin Watson Tanpa Variabel Kontrol 
                        Ragu                                             Ragu 

          Autoko        ragu                                             ragu         Autoko 
           relasi                                                                             relasi (-) 
 (+)       Tidak Ada Autokorelasi 

 

0          1,124     1,734              2             2,876       2,266            4 

Nilai Durbin Watson terletak di antara dl dan du atau 1,124 

734,1££ hitDW , dalam hal ini DW hitung terletak di daerah keragu-

raguan atau pengujian tidak meyakinkan. Maka dengan hasil tersebut 

belum dapat ditentukan terjadi autokorelasi atau tidak terjadi 

autokorelasi dalam model tersebut, tetapi hasil uji tersebut tidaklah 

begitu parah sehingga masalah autokorelasi dimungkinkan tidak 

terjadi dalam model tersebut. 

b.Uji Ekonometrika Hasil Regresi Berganda DenganVariabel Kontrol 

1) Uji Multikolinearitas 

Hasil pengujian multikolinearitas dengan pengolahan komputer 

dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.29. Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Variabel Kontrol 

Variabel VIF Tolerance Kesimpulan 
Ln X1 1,899 0,527 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ln X2 2,004 0,499 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ln X3 1,152 0,868 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ln X4 1,436 0,696 Tidak terjadi multikolinearitas 
D X5 1,437 0,696 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Hasil Pengolahan data komputer 

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
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2) Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan pengolahan data 

komputer dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.30. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Variabel Kontrol 

Variabel t hitung t tabel Probabilitas Kesimpulan 
Ln X1 -0,280 2,069 0,782 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
Ln X2 -0,496 2,069 0,625 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
Ln X3 -0,583 2,069 0,566 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
Ln X4 1,069 2,069 0,296 Tdk terjadi heteroskedastisitas 
D X5 0,510 2,069 0,615 Tdk terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Pengolahan data komputer 

Pengujian terhadap besarnya nilai t hitung menunjukkan bahwa 

pada a= 5 % nilai t hitung masing-masing variabel independen adalah 

lebih kecil dari nilai t tabel dan probabilitas dari masing-masing 

variabel independen > a= 5 %, sehingga dalam model tersebut tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Durbin Watson 

sebesar 1,618, selanjutnya pada tabel statistik d dari Durbin Watson 

pada tingkat signifikansi 5 % dengan K = 5 dan N = 29, dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Gambar 4. 7. Uji Durbin Watson Dengan Variabel Kontrol 
 
                    Ragu                                                Ragu 

      Autoko     ragu                                                  ragu       Autoko 
      Relasi                                                                                relasi (-) 
 (+)    Tidak Ada Autokorelasi 

 

                 0          1,050     1,841             2             2,950      2,159           4 
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Nilai Durbin Watson terletak di antara dl dan du atau 

1,050 841,1££ hitDW , dalam hal ini DW hitung terletak di daerah 

keragu-raguan atau pengujian tidak meyakinkan. Maka dengan hasil 

tersebut belum dapat ditentukan terjadi autokorelasi atau tidak terjadi 

autokorelasi dalam model tersebut, tetapi hasil uji tersebut tidaklah 

begitu parah sehingga masalah autokorelasi dimungkinkan tidak terjadi 

dalam model tersebut. 

5.  Analisis Chi Square  

Estimasi hasil regresi dengan menyertakan dan tanpa menyertakan 

variabel kontrol menunjukkan hasil yang berbeda kaitannya dengan 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari 

perbedaan yang diperoleh maka kita perlu menganalisis lebih lanjut 

apakah berpengaruhnya variabel independen yang semula tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen karena adanya gangguan atau 

kendali dari variabel kontrol (variabel bebas tertentu) atau tidak. Untuk 

menguji masalah tersebut maka digunakan alat analisis statistik  chi square 

untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol terhadap hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen.  

c. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho :   Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif rendah tidak 

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  
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Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif tinggi tidak 

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Ha: Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif rendah    

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan tarif tinggi 

berpengaruh pada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

d. Kriteria Pengujiannya adalah :  

1) Jika nilai dari chi square hitung < chi square tabel, maka Ho 

diterima.  

2) Jika nilai dari chi square hitung > chi square tabel, maka Ho 

ditolak. 

Mengingat jenis data yang digunakan adalah variabel kuantitatif, 

maka pada pengujian chi square untuk menentukan pengaruh variabel 

kontrol dari hubungan variabel independen terhadap dependen yang dilihat 

adalah nilai dari linear by linear association, yaitu fungsi koefisien korelasi 

pearson yang mempunyai fungsi sama dengan chi square dan hanya 

digunakan untuk jenis variabel kuantitatif  (Singgih Santoso, 187: 2002). 

a. PengaruhVariabel Kontrol yaitu Jarak Ekonomi Terhadap Hubungan 

Antara Rasio PDRB per kapita dengan Migrasi Ke Luar Jawa Tengah 

Nilai Chi Square tabel =2,71  (a=0,10,df = 1) 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif rendah = 2,162 
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0 X2=2,71 
X2=3,84 

H0 

Daerah Terima 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif tinggi = 3,590 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Uji Chi Square Pengaruh Variabel Kontrol yaitu Jarak 
Ekonomi Terhadap Hubungan Antara Rasio PDRB per 
kapita dengan Migrasi Ke Luar Jawa Tengah dengan 
a=10% 

 
Maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut : 

1) Nilai Chi Square hitung < Chi Square tabel (2,162 < 2,71) maka 

hipotesa nol diterima dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi 

dengan tarif rendah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada 

hubungan antara variabel rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1) dengan variabel migrasi 

risen ke luar propinsi  Jawa Tengah (Ln Mat) tidak ada pengaruh dari 

variabel jarak ekonomi dengan tarif rendah ( DX5 1). Selain dilihat 

dari nilai chi square hitung maka dapat pula dilihat melalui asymptot 

signifikansi dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,141 yang lebih 

besar dari 0,10, hal ini berarti tidak ada pengaruh dari variabel jarak 

ekonomi dengan biaya rendah terhadap hubungan antara variabel 

rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X1) dengan variabel migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah (Ln Mat) pada tingkat 10 %. 

2) Nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel (3,590 > 2,71) maka 

hipotesa nol ditolak dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan 
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tarif tinggi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada hubungan 

antara variabel rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1) dengan variabel migrasi risen ke 

luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) terdapat pengaruh dari variabel 

jarak ekonomi dengan tarif tinggi ( DX5 2). Selain dilihat dari nilai chi 

square hitung maka dapat pula dilihat melalui asymptot signifikansi 

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,058 yang lebih kecil dari 0,10, 

hal ini berarti terdapat pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan 

tarif tinggi terhadap hubungan antara variabel rasio PDRB per kapita 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1) 

dengan variabel migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah dari 

propinsi Jawa Tengah  (Ln Mat) pada tingkat 10 %. 

Variabel Kontrol yaitu pada jarak ekonomi rendah terbukti tidak 

mempengaruhi hubungan rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah dengan migrasi ke luar Jawa 

Tengah yang mana diperoleh hasil yang tidak signifikan pada uji chi 

square yang telah dilakukan. Pada jarak ekonomi tinggi menunjukkan 

hasil yang berbeda yang mana variabel kontrol ternyata benar –benar 

berpengaruh atau mengganggu terhadap hubungan antara rasio PDRB 

per kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 

dengan migrasi ke luar Jawa Tengah, dengan demikian maka seorang 

migran dalam melakukan migrasi karena faktor PDRB per kapita 

akan mempertimbangkan dan membandingkan jarak yang ditempuh 
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Daerah Terima 

H0 

0 

dengan PDRB per kapita yang akan diraih di daerah tujuan hanya 

pada jarak ekonomi tinggi. 

b. PengaruhVariabel Kontrol yaitu Jarak Ekonomi Terhadap Hubungan 

Antara Rasio UMR dengan Migrasi Ke Luar Jawa Tengah 

Nilai Chi Square tabel =3,84  (a=0,05,df = 1) 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif rendah = 6,978 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif tinggi = 4,331 

 

 

 

                                                    
    X2=3,84 
 

Gambar 4.9. Uji Chi Square Pengaruh Variabel Kontrol yaitu Jarak 
Ekonomi Terhadap Hubungan Antara Rasio UMR dengan 
Migrasi Ke Luar Jawa Tengah dengan a=5% 

 
Maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut : 

1) Nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel (6,978 >3,84) maka 

hipotesa nol ditolak dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan 

tarif rendah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada hubungan 

antara variabel rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X2) dengan variabel migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah (Ln Mat) terdapat pengaruh dari variabel jarak ekonomi 

dengan tarif rendah ( DX5 1). Selain dilihat dari nilai chi square hitung 

maka dapat pula dilihat melalui asymptot signifikansi dengan nilai 

probabilitasnya sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti terdapat pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan biaya 
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rendah terhadap hubungan antara variabel rasio UMR antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X2) dengan variabel 

migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) pada tingkat      

5 %. 

2) Nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel (4,331 >3,84) maka 

hipotesa nol ditolak dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan 

tarif tinggi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada hubungan 

antara variabel rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X2) dengan variabel migrasi risen ke luar propinsi 

Jawa Tengah (Ln Mat) terdapat pengaruh dari variabel jarak ekonomi 

dengan tarif tinggi  (DX5 2). Selain dilihat dari nilai chi square hitung 

maka dapat pula dilihat melalui asymptot signifikansi dengan nilai 

probabilitasnya sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti terdapat pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan tarif 

tinggi terhadap hubungan antara variabel rasio UMR antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X2) dengan variabel 

migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) pada tingkat      

5 %. 

Variabel Kontrol yaitu jarak ekonomi baik jarak ekonomi rendah 

maupun jarak ekonomi tinggi terbukti mempengaruhi hubungan rasio 

UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah dengan 

migrasi ke luar Jawa Tengah, yang mana diperoleh hasil yang  

signifikan pada uji chi square yang telah dilakukan. Maka regresi 

yang dilakukan dengan menyertakan variabel kontrol terbukti bahwa 
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jarak memberikan pengaruh atau mengganggu pengaruh rasio UMR 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah dengan 

migrasi ke luar Jawa Tengah. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang 

migran dalam melakukan migrasi karena faktor upah (UMR), maka 

akan mempertimbangkan dan membandingkan jarak yang ditempuh 

dengan upah yang akan diterima di daerah tujuan baik pada jarak 

ekonomi rendah maupun pada jarak ekonomi tinggi. 

c. PengaruhVariabel Kontrol yaitu Jarak Ekonomi Terhadap Hubungan 

Antara Rasio Kesempatan Kerja dengan Migrasi Ke Luar Jawa Tengah 

Nilai Chi Square tabel =3,84  (a=0,05,df = 1) 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif rendah = 0,615 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif tinggi = 0,172 

Maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut : 

1) Nilai Chi Square hitung < Chi Square tabel (0,615 < 3,84) maka 

hipotesa nol diterima dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi 

dengan tarif rendah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada 

hubungan antara variabel rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3) dengan variabel migrasi 

risen ke luar  propinsi (Ln Mat) tidak ada pengaruh dari variabel jarak 

ekonomi dengan tarif rendah ( DX5 1). Selain dilihat dari nilai chi 

square hitung maka dapat pula dilihat melalui asymptot signifikansi 

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,433 yang lebih besar dari 0,05, 

hal ini berarti tidak ada pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan 

biaya rendah terhadap hubungan antara variabel rasio kesempatan 
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kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3) 

dengan variabel migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) 

pada tingkat 5 %. 

2) Nilai Chi Square hitung < Chi Square tabel (0,172 < 3,84) maka 

hipotesa nol diterima dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi 

dengan tarif tinggi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada 

hubungan antara variabel rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3) dengan variabel migrasi 

risen dari propinsi Jawa Tengah ke daerah tujuan migrasi (Ln Mat) 

tidak ada pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan tarif tinggi  

(DX5 2). Selain dilihat dari nilai chi square hitung maka dapat pula 

dilihat melalui asymptot signifikansi dengan nilai probabilitasnya 

sebesar 0,678 yang lebih besar dari 0,05, hal ini berarti tidak ada 

pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan tarif tinggi terhadap 

hubungan antara variabel rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3) dengan variabel migrasi 

risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) pada tingkat 5 %. 

Variabel Kontrol yaitu jarak ekonomi baik jarak ekonomi rendah 

maupun jarak ekonomi tinggi terbukti tidak mempengaruhi hubungan 

rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah dengan migrasi ke luar Jawa Tengah, yang mana 

diperoleh hasil yang tidak signifikan pada uji chi square yang telah 

dilakukan. Maka regresi yang dilakukan dengan menyertakan 

variabel kontrol terbukti bahwa jarak tidak mengganggu pengaruh 
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rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dengan propinsi 

Jawa Tengah dengan migrasi ke luar Jawa Tengah. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan teori modal manusia Ehrenberg dan Smith (2000) 

bahwa individu memperoleh informasi berkaitan dengan kesempatan 

kerja di daerah tujuan yang mana merupakan kesempatan langka dan 

begitu sulit didapat berita mengenai lowongan pekerjaan, sehingga 

seorang migran tidak mempertimbangkan mengenai masalah jarak 

yang akan ditempuh. 

d. PengaruhVariabel Kontrol yaitu Jarak Ekonomi Terhadap Hubungan 

Antara Rasio Tingkat Pendidikan SLTA ke Atas dengan Migrasi Ke Luar 

Jawa Tengah 

Nilai Chi Square tabel =3,84  (a=0,05,df = 1) 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif rendah = 

11,104 

Nilai Chi Square hitung untuk jarak ekonomi dengan tarif tinggi = 5,806 

Maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut : 

1) Nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel (11,104 > 3,84) maka 

hipotesa nol ditolak dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan 

tarif rendah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada hubungan 

antara variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) dengan variabel 

migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) terdapat 

pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan tarif rendah (DX5 1). 

Selain dilihat dari nilai chi square hitung maka dapat pula dilihat 
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melalui asymptot signifikansi dengan nilai probabilitasnya sebesar 

0,001 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti terdapat pengaruh dari 

variabel jarak ekonomi dengan biaya rendah terhadap hubungan 

antara variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) dengan variabel 

migrasi risen ke luar propinsi Jawa Tengah (Ln Mat) pada tingkat      

5 %. 

2) Nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel (5,806 >3,84) maka 

hipotesa nol ditolak dari variabel kontrol yaitu jarak ekonomi dengan 

tarif tinggi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada hubungan 

antara variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke Atas antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) dengan variabel 

migrasi risen ke luar dari propinsi Jawa Tenga (Ln Mat) terdapat 

pengaruh dari variabel jarak ekonomi dengan tarif tinggi ( DX5 2). 

Selain dilihat dari nilai chi square hitung maka dapat pula dilihat 

melalui asymptot signifikansi dengan nilai probabilitasnya sebesar 

0,016 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti terdapat pengaruh dari 

variabel jarak ekonomi dengan tarif rendah terhadap hubungan antara 

variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas antara daerah tujuan 

migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) dengan variabel migrasi 

risen ke luar propinsi Jawa Tengah  (Ln Mat) pada tingkat 5 %. 

Variabel Kontrol yaitu jarak ekonomi baik jarak ekonomi rendah 

maupun jarak ekonomi tinggi terbukti mempengaruhi hubungan rasio 

tingkat pendidikan antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 
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Tengah dengan migrasi ke luar Jawa Tengah, yang mana diperoleh 

hasil yang signifikan pada uji chi square yang telah dilakukan. Maka 

regresi yang dilakukan dengan menyertakan variabel kontrol terbukti 

bahwa jarak memberikan pengaruh atau mengganggu pengaruh rasio 

tingkat pendidikan antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa 

Tengah dengan migrasi ke luar Jawa Tengah. Hal ini dapat diartikan 

bahwa seorang migran dalam melakukan migrasi karena faktor 

tingkat pendidikan, maka akan mempertimbangkan dan 

membandingkan jarak yang ditempuh dengan tingkat pendidikan 

penduduk di daerah tujuan dan tingkat pendidikannya baik pada jarak 

ekonomi rendah maupun jarak ekonomi tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
 

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi penduduk Jawa Tengah bermigrasi ke luar propinsi 

Jawa Tengah, yang didahului dengan adanya gambaran singkat mengenai arus 

migrasi masuk ke propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan perhitungan dan analisis 

yang telah dilakukan pada Bab IV, maka ditarik  kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan tanpa menyertakan variabel kontrol yaitu jarak dalam 

ekonomi menunjukkan terdapat tiga variabel yang signifikan dan satu 

variabel yang tidak signifikan mempengaruhi migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah. Variabel rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan 

propinsi Jawa Tengah (Ln X1) berpengaruh terhadap migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah pada derajat signifikansi 10 %. Jika dilihat dari uji 

tanda koefisien regresi maka variabel rasio PDRB per kapita sesuai dengan 

hipotesa yaitu positif sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat 

disimpulkan PDRB per kapita memiliki implikasi bagi perpindahan migran 

karena adanya kecenderungan seorang migran untuk pindah dengan 

membandingkan besar kecilnya aktivitas ekonomi yang dimiliki di daerah 

asal dengan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan di daerah tujuan. 

Variabel rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi 

Jawa Tengah (Ln X3) secara statistik berpengaruh terhadap arus migrasi ke 

luar propinsi Jawa Tengah pada derajat signifikansi 5 %. Variabel rasio 

kesempatan kerja antara daerah tujuan migrasi dengan propinsi Jawa 
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Tengah menunjukkan hubungan yang positif dan sesuai dengan hipotesa 

yang berarti semakin tinggi kesempatan kerja di daerah tujuan maka makin 

tinggi pula arus migrasi penduduk ke luar propinsi Jawa Tengah. Variabel 

rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan kerja antara daerah 

tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) secara statistik 

berpengaruh terhadap arus migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah pada 

derajat signifikansi 5 %, namun hubungan yang terjadi adalah positif dan 

tidak sesuai dengan hipotesa. Hubungan positif yang terjadi ternyata sesuai 

dengan pernyataan Todaro bahwa salah satu karakteristik migran terutama 

dalam kategori pendidikan yaitu adanya assosiasi yang nyata antara tahap 

pendidikan yang diselesaikan dengan keinginan untuk bermigrasi dan 

kemungkinan pula mereka yang berpendidikan tinggi (dalam hal ini 

berpendidikan SLTA ke atas) memiliki kesempatan bermigrasi ke daerah 

tujuan lebih besar. 

Variabel rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah 

(Ln X2) tidak berpengaruh terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah 

pada derajat signifikansi 5 %, namun hubungan yang terjadi adalah positif 

dan sesuai dengan hipotesa. Hal ini apabila ditelaah kembali secara teoritis 

dan dari hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa keputusan dalam 

bermigrasi tidak hanya melihat dari seberapa besar jumlah upah yang 

diterima tetapi juga pertimbangan seberapa besar kesempatan kerja yang 

akan diperoleh dan modal yang dikeluarkan dalam melakukan migrasi, 

terkait dengan hal itu maka seorang migran pun dalam melakukan migrasi 

memperhatikan hal-hal lain misalnya ada tidaknya saluran atau hubungan 
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antar individu di daerah tujuan yang dikenal dengan channel migran yang 

setidaknya mampu membantu mereka di daerah perantauan menyangkut 

kesempatan kerja sekaligus permodalan. 

2. Hasil perhitungan dengan menyertakan variabel kontrol yaitu jarak dalam 

ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda dengan perhitungan pertama, 

yang mana terdapat tiga variabel yang signifikan dan dua variabel yang 

tidak signifikan mempengaruhi migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah. 

Variabel rasio tingkat pendidikan SLTA ke atas sebagai angkatan kerja 

antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X4) secara 

statistik tetap berpengaruh terhadap arus migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah pada derajat signifikansi 5 % dan sifat hubungan adalah positif 

berarti semakin naik rasio tingkat pendidikan antara daerah tujuan migrasi 

dan propinsi Jawa Tengah justru semakin tinggi arus migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah. Setelah masuknya variabel kontrol maka variabel 

rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X2)  

menjadi signifikan dalam mempengaruhi jumlah migrasi ke luar propinsi 

Jawa Tengah pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu hubungan variabel 

rasio UMR sesuai dengan hipotesa yaitu semakin tinggi rasio upah 

minimum regional antara daerah tujuan dan propinsi Jawa Tengah justru 

akan meningkatkan jumlah migrasi ke luar Jawa Tengah. Variabel jarak 

dalam ekonomi antara propinsi Jawa Tengah dan daerah tujuan migrasi (Ln 

X5) sebagai variabel kontrol ternyata berpengaruh terhadap migrasi ke luar 

propinsi Jawa Tengah pada derajat signifikansi 5 %, sekaligus memiliki 

hubungan yang negatif sesuai dengan hipotesa, yang berarti semakin tinggi 
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jarak ekonomi (tarif semakin tinggi) maka migrasi ke luar propinsi Jawa 

Tengah semakin berkurang begitupun sebaliknya.  

Pada perhitungan kedua dengan variabel kontrol, variabel rasio PDRB per 

kapita antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X1) 

menjadi tidak berpengaruh terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah 

pada derajat signifikansi 10 %. Namun apabila dilihat dari uji tanda 

koefisien regresi maka variabel rasio PDRB per kapita sesuai dengan 

hipotesa yaitu semakin tinggi rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan 

dan propinsi Jawa Tengah maka akan meningkatkan jumlah migrasi ke luar 

Jawa Tengah. Hal ini setidaknya sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Ravenstein dan diperkuat oleh Everett Lee bahwa para migran secara 

umumpun cenderung mau melakukan perjalanan jauh menuju ke pusat 

daerah yang memiliki kegiatan industri dan perdagangan dalam skala besar, 

atau dengan kata lain daerah yang memiliki aktivitas ekonomi skala besar 

sehingga individu yang akan melakukan migrasi tidak mempertimbangkan 

mengenai masalah jarak yang akan ditempuh. Variabel rasio kesempatan 

kerja antara daerah tujuan migrasi dan propinsi Jawa Tengah (Ln X3) tidak 

berpengaruh terhadap migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah pada derajat 

signifikansi 5 %. Namun apabila dilihat dari uji tanda koefisien regresi 

maka variabel rasio kesempatan kerja sesuai dengan hipotesa yaitu semakin 

tinggi rasio kesempatan kerja antara daerah tujuan dan propinsi Jawa 

Tengah maka akan meningkatkan jumlah migrasi ke luar Jawa Tengah. Saat 

variabel kontrol masuk yaitu jarak dalam ekonomi, rasio kesempatan kerja 

menjadi tidak signifikan hal ini setidaknya sesuai dengan teori modal 
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manusia bahwa individu memperoleh informasi berkaitan dengan 

kesempatan kerja di daerah tujuan yang mana merupakan kesempatan 

langka dan begitu sulit didapat berita mengenai lowongan pekerjaan, 

sehingga seorang migran tidak mempertimbangkan mengenai masalah jarak 

yang akan ditempuh. 

3. Pada hubungan pertama yaitu hubungan antara besarnya rasio PDRB per 

kapita antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah terhadap 

migrasi ke luar Jawa Tengah ternyata variabel kontrol yaitu jarak dalam 

ekonomi tidak berpengaruh atau tidak mengganggu hubungan antara 

besarnya rasio PDRB per kapita antara daerah tujuan migrasi dan daerah 

Jawa Tengah terhadap migrasi ke luar Jawa Tengah dalam jarak ekonomi 

dekat, namun dalam jarak ekonomi jauh ternyata jarak dalam ekonomi 

berpengaruh atau mengganggu. Pada hubungan rasio kesempatan kerja 

antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah ternyata jarak dalam 

ekonomi tidak berpengaruh atau tidak mengganggu baik dalam jarak 

ekonomi dekat maupun jarak ekonomi jauh.  

Jarak dalam ekonomi ternyata berpengaruh atau mengganggu hubungan 

besarnya rasio UMR antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah 

terhadap migrasi ke luar Jawa Tengah baik dalam jarak ekonomi dekat 

maupun jarak ekonomi jauh. Begitu juga halnya dengan hubungan antara 

rasio tingkat pendidikan dalam hal ini SLTA ke atas sebagai angkatan kerja 

antara daerah tujuan migrasi dan daerah Jawa Tengah dengan migrasi ke 

luar propinsi Jawa Tengah ternyata jarak dalam ekonomi pun berpengaruh 
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atau mengganggu baik dalam jarak ekonomi dekat maupun jarak ekonomi 

jauh.  

 

B.  Saran 

Selaras dengan hipotesa dan kesimpulan yang telah diambil, maka dari 

penelitian yang telah dilakukan terkait dengan faktor yang berpengaruh 

terhadap arus migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah disampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi daerah asal ( Pemerintah Daerah propinsi Jawa Tengah ): 

a. Produk Domestik Regional Bruto per kapita, kesempatan kerja, UMR 

dan tingkat pendidikan seorang migran merupakan faktor yang  

berpengaruh dalam arus migrasi ke luar Jawa Tengah, sehingga bagi 

daerah asal setidaknya mampu lebih mengembangkan daerahnya lebih 

baik terutama dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dengan 

perluasan sektor usaha atau membangun kesempatan kerja, sekaligus 

perlu adanya tinjauan ulang mengenai kebijakan UMR yang ditetapkan. 

Kesemuanya seharusnya terkait dan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh seorang migran, supaya sumber daya  

manusia yang benar-benar potensial tidak begitu saja meninggalkan 

daerah asalnya.  

b. Migran dari Jawa Tengah setidaknya membekali diri dengan pendidikan 

dan ketrampilan yang lebih memadai ketika menuju daerah perantauan, 

selain itu belajar dari pengalaman migran lama yang sudah berhasil 

sangat perlu bagi migran tersebut.  
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2. Bagi pihak di daerah tujuan : 

a. Pola migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah di tahun 2000 ternyata 

memiliki kecenderungan masih tetap memposisikan daerah di sekitar 

Pulau Jawa sebagai daerah tujuan utama. Data Sensus Penduduk tahun 

2000 menunjukkan propinsi Jawa Barat paling besar dalam menerima 

migran dari Jawa Tengah disusul DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpindahan ini secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh tingginya investasi di beberapa daerah tersebut 

sehingga mampu memberdayakan daya tarik yang lebih terstruktur 

seperti aktivitas ekonomi yang beragam sehingga timbul kesempatan 

kerja yang menjanjikan bagi pendatang sekaligus tingkat UMR yang 

cukup tinggi karena diketahui kedua variabel ini signifikan dalam 

mempengaruhi arus migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah. Maka saran 

yang dapat diajukan adalah kelima daerah tersebut setidaknya harus 

mampu meningkatkan pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial 

budaya serta sarana sekaligus prasarana untuk mengantisipasi 

membanjirnya jumlah migran yang berlebihan sehingga anggapan yang 

mengatakan bahwa kualitas masyarakat menurun disebabkan oleh 

adanya migrasi mampu dikurangi.  

b. Perpindahan penduduk propinsi Jawa Tengah yang terlihat masih 

berkisar berada di Pulau Jawa dan terpusat pula pada satu Pulau di 

Sumatera yaitu Riau dapat dikarenakan begitu banyak kesempatan kerja 

dan upah yang sesuai bagi pencari kerja, hal ini menandakan bahwa 

daerah tujuan lain belum memiliki daya tarik lebih sesuai dengan yang 
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diharapkan. Maka terkait dengan era otonomi daerah saat ini setidaknya 

pembangunan harus benar-benar mampu mangembangkan investasi, 

meningkatkan potensi ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja yang 

produktif, hal ini tidak hanya diarahkan pada daerah asal namun daerah 

tujuan lain pun yang tidak terlalu dibanjiri migran dari Jawa Tengah, 

sehingga pola persebaran penduduk dapat lebih merata. 

3.  Biaya transportasi atau diistilahkan dengan jarak ekonomi ternyata sangat 

berpengaruh bagi seorang migran terutama dalam jarak jauh dengan 

melihat sisi PDRB per kapita ataupun terkait sekali dengan pertimbangan 

bagi seorang migran dengan melihat sisi UMR maupun tingkat pendidikan 

yang dimilikinya baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Maka saran 

yang diajukan supaya kebijakan mengenai tarif pun perlu ditinjau ulang 

dan harapannya tarif yang ditetapkan lebih murah, sehingga migrasi 

penduduk sebagai sesuatu yang berlangsung dengan sendirinya yang mana 

penduduk bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya semata-mata karena 

potensi dan kesempatan yang secara obyektif ada tanpa banyak hambatan. 

4.  Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain dalam 

penelitian yang dilakukan, misalnya yang berkaitan dengan faktor 

demografi lingkungan diantaranya masalah tekanan penduduk yang dirasa 

juga sebagai penyebab dari arus migrasi ke luar propinsi Jawa Tengah dan 

dapat dianalisis pengaruhnya lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar hasil 

penelitian lebih baik dan bervariatif.  
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