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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan kependudukan di negara berkembang terutama di Indonesia 

menjadi hal yang sangat rumit. Jumlah penduduk mengalami peningkatan yang 

pesat di setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk akan menimbulkan 

berbagai permasalahan bagi pembangunan jika tidak dikelola dengan baik. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 penduduk Indonesia telah 

mencapai angka 237 juta jiwa pada saat sensus 2010 dilakukan. Peningkatan 

jumlah penduduk akan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya yaitu 

pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk dapat mempengaruhi jumlah 

angkatan kerja semakin bertambah banyak, namun tidak diimbangi dengan 

penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sehingga dapat terjadi ketimpangan 

antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. 

Oleh sebab itu, terdapat banyak calon tenaga kerja baru yang sulit mendapatkan 

pekerjaan. Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan persebaran yang tidak merata, 

ditambah dengan pertumbuhan ekonomi di kota besar, menyebabkan semakin 

tingginya motivasi tenaga kerja untuk melakukan migrasi keluar. Para migran 

merasakan bahwa tempat asalnya kurang memberikan penghidupan yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga mereka melakukan 

migrasi keluar kota yang dirasa memiliki jenis pekerjaan yang beragam dan 

dianggap dapat memberikan harapan bagi kehidupan para migran. Mantra (1992) 

juga menjelaskan bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan dari 

daerahnya (pedesaan) ke perkotaan adalah motif ekonomi. Motif tersebut 

berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi yang 

paling dirasakan menjadi pertimbangan rasional, dimana individu melakukan 

mobilitas ke kota adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa.  
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Berbagai fenomena migrasi yang terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya 

berlangsung di Kecamatan Luragung yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa 

Barat. Kecamatan Luragung memiliki luas wilayah sebesar 49,55 km
2 

dengan 

jumlah penduduk total sebanyak 38.511 jiwa pada tahun 2018. Jumlah migrasi 

keluar di Kecamatan Luragung sebanyak 6.317 jiwa pada tahun 2017. Sehingga 

dapat diketahui persentase jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar yaitu 

sebesar 16% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Luragung. Akan tetapi 

untuk data penduduk migrasi non permanen di Kecamatan Luragung tidak 

diketahui jumlahnya.   

 

Menurut Steele, 1983 (Mantra, 2003:173), dilihat dari ada tidaknya niatan untuk 

menetap di daerah tujuan, migrasi penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

migrasi penduduk permanen dan migrasi penduduk non permanen. Migrasi 

penduduk permanen adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal 

menuju kewilayah lain dengan ada niatan menetap didaerah tujuan. Sedangkan 

migrasi penduduk non permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke 

wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap didaerah tujuan. Apabila seseorang 

menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah 

tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku migrasi non permanen 

walaupun bertempat tinggal didaerah tujuan dalam jangka waktu lama. 

Kecenderungan para migran di Kecamatan Luragung melakukan migrasi non 

permanen untuk bekerja dan juga melanjutkan pendidikan. Selain itu, sebagian 

besar masyarakat sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi buruh tani disebabkan 

pendapatan yang minim dari bercocok tanam, mereka juga tidak terbiasa 

menunggu uang dalam jangka waktu yang lama. Penelitian ini mengangkat topik 

tentang hubungan karakteriktik penduduk terhadap pemilihan faktor pendorong 

dan faktor penarik migrasi non permanen di Kecamatan Luragung.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah di Indonesia akan mempengaruhi 

laju pembangunan di daerah masing-masing, yang dapat mengakibatkan 
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kesenjangan antar daerah perdesaan dengan daerah perkotaan. Kesenjangan 

tersebut memotivasi masyarakat untuk berpindah. Faktor utama penduduk 

melakukan migrasi keluar adalah faktor ekonomi yaitu harapan untuk 

mendapatkan sumber penghidupan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari rendahnya 

tingkat upah di Kabupaten Kuningan. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi 

salah satu faktor yang mendorong penduduk untuk melakukan migrasi keluar 

dengan tujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Berbagai 

kesenjagan antara desa dan kota dapat meningkatkan arus migrasi keluar. 

Sehingga penduduk memilih untuk melakukan migrasi non permanen.  

 

Kecamatan Luragung terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kira-kira 

sejauh delapan belas kilometer di sebelah timur Kecamatan Kuningan. 

Berdasarkan data statistik migrasi Jawa Barat, penduduk Kabupaten Kuningan 

melakukan migrasi ke beberapa kota/kabupaten di Indonesia. Migrasi keluar yang 

dilakukan oleh penduduk Kabupaten Kuningan sebanyak 15.322 jiwa pada tahun 

2017, dengan jumlah 8.224 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan jumlah 7.098 

jiwa untuk jenis kelamin perempuan. Kecamatan Luragung memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 38.511 jiwa pada tahun 2017, dengan jumlah migrasi keluar 

sebanyak 6.317 jiwa. Akan tetapi untuk data penduduk migrasi non permanen di 

Kecamatan Luragung tidak diketahui jumlahnya.   

 

Berdasarkan gambaran umum yang telah diuraikan, maka pertanyaan penulisan 

yang diangkat pada penelitan ini yaitu “Faktor pendorong dan faktor penarik 

apa yang mempengaruhi migran melakukan migrasi non permanen 

berdasarkan karakteristik penduduk di Kecamatan Luragung?” 

 

1.3 Tujuan Dan Sasaran 

Berikut adalah tujuan yang ingin di capai dalam penelitian dan beberapa sasaran 

dalam penelitian ini. 
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1.3.1 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik 

penduduk terhadap pemilihan faktor pendorong dan faktor penarik migrasi non 

permanen di Kecamatan Luragung. 

1.3.2 Sasaran 

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan maka terdapat beberapa sasaran 

untuk mencapai tujuan tersebut yaitu : 

1. Teridentifikasinya karakteristik penduduk yang melakukan migrasi 

berdasarkan status dalam keluarga, kelompok umur, tingkat pendidikan, 

jumlah tanggungan, jenis kelamin, tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian sebelum dan sesudah melakukan migrasi. 

2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penarikmigrasi penduduk. 

3. Teridentifikasinya hubungan karakteristik penduduk denganfaktor  

pendorong danfaktor penarik migrasi penduduk. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansi dan ruang 

lingkup wilayah yaitu :  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Luragung, 

Kabupaten Kuningan. Kecamatan ini memiliki 16 Desa, yaitu Desa 

Walaharcageur, Desa Dukuhpicung, Desa Wilanagara, Desa Sindangsari, Desa 

Cigedong, DesaLuragung Tonggoh, Desa Margasari, Desa Cirayu, Desa 

Sindangsuka, Desa Cikandang, Desa Panyosogan, Desa Gunung Karung, Desa 

Dukuh Maja, Desa Luragung Landeuh, Desa Cikaduwetan, Desa Benda. 

Kecamatan Luragung memiliki luas 3.740 Ha. Kecamatan Luragung terletak pada 

titik koordinat 7º01’05” Lintang Selatan dan 108º38’15 Bujur Timur. Dilihat dari 

keadaan topografisnya, Kecamatan Luragung memiliki ketinggian bervariasi yaitu 

antara 100 sampai dengan 173 m di atas permukaan laut. Terdapat batas-batas 

wilayah untuk Kecamatan Luragung yaitu : 

 Utara  : Kecamatan Cidahu 
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 Selatan  : Kecamatan Ciwaru 

 Timur  : Kecamtan Cimahi 

 Barat  : Kecamatan Lebakwangi 

Penelitian ini dikhususkan pada Kecamatan Luragung, alasan dipilihnya wilayah 

studi tersebut karena terdapat banyak penduduk yang melakukan migrasi keluar, 

salah satu buktinya adalah terdapat banyak bus Luragung yang berangkat ke luar 

kota setiap harinya. Migrasi keluar yang dilakukan oleh penduduk Kecamatan 

Luragung sebanyak 6.317 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 38.511 jiwa 

pada tahun 2017. Sehingga dapat diketahui persentase jumlah penduduk yang 

melakukan migrasi keluar yaitu sebesar 16% dari total jumlah penduduk di 

Kecamatan Luragung. Akan tetapi untuk data penduduk migrasi non permanen di 

Kecamatan Luragung tidak diketahui jumlah pastinya.   
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1.4.2 Ruang Lingkup Substsansi 

Menurut Rozy Munir (2000;117), Migrasi Sirkuler atau migrasi non permanen 

yaitu apabila seseorang berpindah tempat untuk mendekati tempat bekerja dan 

tidak bermaksud untuk menetap meskipun mereka menginap dalam waktu yang 

lama. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini akan dibatasi pada responden 

asal Kecamatan Luragung yang melakukan migrasi non permanen dan sedang 

berada di daerah asal. Alasan pemilihan responden di daerah asal dikarenakan 

akan membutuhkan banyak waktu, biaya serta tenaga apabila memilih responden 

di daerah tujuan. Selain itu, mengkaji hubungan karakteristik penduduk terhadap 

pemilihan faktor pendorong dan faktor penarik migrasi non permanen di 

Kecamatan Luragung. Berikut ruang lingkup substansi yang akan menjadi batasan 

materi dalam penelitian ini: 

1. Identifikasi karakteristik penduduk yang melakukan migrasi. Karakteristik ini 

membahas mengenai profil para migran yang meliputi : 

a. Umur 

Lingkup materi yang akan di kaji dalam studi ini mencakup hubungan 

variabel kelompok umur terhadap pemilihan faktor pendorong dan faktor 

penarik migrasi non permanen dan mengidentifikasi kelompok umur dari 

para migran di Kecamatan Luragung. Menurut Zhao (1999), semakin tua 

umur, semakin kecil kemungkinan individu untuk melakukan migrasi 

sirkuler, karena biaya psikologis untuk melakukan penyesuaian 

menghadapi lingkungan kerja dan tempat tinggal yang baru semakin 

besar. 

b. Jenis Kelamin 

Menurut Todaro dalam Rangkuti (2009) menyatakan bahwa perempuan 

lebih banyak memilih bermigrasi ke tempat yang relatif dekat dengan 

daerah asalnya sementara laki-laki cenderung melakukan migrasi ke 

tempat yang lebih jauh. Dalam studi ini, akan menganalisis seberapa 

besar hubungan jenis kelamin terhadap pemilihan faktor pendorong dan 

faktor penarik migrasi penduduk. 
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c. Tingkat Pendidikan 

Menurut Todaro (2009), terdapat keterkaitan antara tingkat pendidikan 

dengan pola migrasi yang dilakukan penduduk. Migran dengan tingkat 

pendidikan lebih tinggi, memiliki kemungkinan untuk bermigrasi lebih 

besar. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan seseorang 

sangat mempengaruhi dalam perolehan kesempatan kerja. Dalam studi 

ini, akan dilakukan identifikasi mengenai hubungan tingkat pendidikan 

terakhir yang ditamatkan oleh migran terhadap pemilihan faktor 

pendorong dan faktor penarik migrasi non permanen. 

d. Status dalam Keluarga 

Status dalam keluarga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

bermigrasi. Seseorang dengan status menikah, biasanya harus ada 

kesepakatan terlebih dahulu antara suami istri apakah diizinkan untuk 

bermigrasi atau tidak. Sementara seseorang yang belum menikah/lajang 

atau sebagai seorang anak, maka ada kemungkinan untuk bermigrasi 

keluar kota.  

e. Tingkat Pendapatan 

Menurut Suroto (2000), pendapatan merupakan sumber penghasilan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian ini, 

pendapatan yang dimaksud adalah selisih pendapatan yang didapat 

responden tiap bulan di daerah asal dan di kota tujuan serta menganalisis 

hubungan antara variabel pendapatan terhadap pemilihan faktor 

pendorong dan faktor penarik migrasi non permanen. Seseorang akan 

melakukan migrasi non permanen apabila pendapatan di kota tujuan lebih 

besar daripada di daerah asal.  

f. Mata Pencaharian 

Menurut Daldjoeni (1987:89), Mata Pencaharian merupakan aktifitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana aktifitas tersebut 

memilki perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya sesuai 

dengan keadaan demografi dan taraf kemampuan penduduk. Dalam 

penelitian ini, akan dilakukan identifikasi pekerjaan responden mencakup 
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pekerjaan sebelum dan sesudah melakukan migrasi non permanen dan 

menganalisis hubungan mata pencaharian terhadap pemilihan faktor 

pendorong dan faktor penarik migrasi non permanen. 

g. Jumlah Tanggungan 

Menurut Ridwan Halim (1990:12), Jumlah tanggungan adalah banyaknya 

anggota keluarga yang masih menjadi beban tanggungan rumah tangga 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam penelitian ini, 

ingin mengetahui terhadap berapa banyak jumlah tanggungan keluarga 

dari setiap migran. Sehingga, dapat dianalisis hubungan jumlah 

tanggungan terhadap pemilihan faktor pendorong dan faktor penarik 

migrasi non permanen. 

2. Identifikasi faktor pendorong dan faktor penarik yang mempengaruhi migrasi 

penduduk 

 Faktor Pendorong 

a. Pendapatan di Daerah Asal Rendah 

Salah satu  alasan utama penduduk melakukan migrasi yaitu disebabkan 

oleh minimnya pendapatan yang diterima di daerah asal. Sehingga pada 

akhirnya penduduk melakukan migrasi dengan tujuan dapat 

meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, 

para migran dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Calvin G 

(1985:121), penduduk dengan pendapatan rendah cenderung melakukan 

mobilitas. 

b. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan 

Semakin berkurangnya peluang kerja di daerah asal menjadi salah satu 

faktor pendorong penduduk bermigrasi. Keputusan untuk melakukan 

migrasi bukan hanya disebabkan oleh upah yang diterima tetapi juga 

dipengaruhi oleh berapa besar peluang para migran untuk mendapatkan 

pekerjaan di kota tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Everett S. Lee 

(Mantra, 2000), menyatakan bahwa sempitnya lapangan pekerjaan di 

daerah asal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi arus migrasi. 

c. Waktu luang antara masa tanam dan masa panen 
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Menurut Everett S. Lee (Mantra, 2000), salah satu faktor yang 

mempengaruhi arus migrasi adalah waktu luang antara masa tanam dan 

masa panen. Pada saat tidak musim tanam, banyak buruh tani yang 

mengisi kekosongannya dengan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan 

sementara dan akan kembali ke desa saat musim panen tiba.  

d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Daerah Asal 

Menurut Todaro (1985:75), keterbatasan sarana dan prasarana di daerah 

asal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penduduk melakukan 

migrasi. Salah satunya yaitu sarana pendidikan yang belum merata. 

Fasilitas pendidikan di daerah asal kurang memenuhi kebutuhan. Banyak 

migran melakukan migrasi keluar guna melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi karena di kotanya tidak memiliki universitas yang diinginkan 

atau variasi jurusan yang tidak lengkap menyebabkan terjadinya migrasi 

penduduk.  

 

 Faktor Penarik 

a. Luasnya Lapangan Pekerjaan yang Beraneka Ragam 

Menurut Everett S. Lee (Mantra, 2000), luasnya lapangan pekerjaan 

yang beraneka ragam merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi migran melakukan migrasi keluar. Terdapat berbagai 

lapangan pekerjaan di kota yang tidak dapat ditemui di desa. 

Umumnya di desa sebagian besar aktivitas ekonomi berupa pertanian. 

Sedangkan di kota terdapat banyak aktivitas seperti perdagangan, 

industri dan jasa.  

b. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik 

Menurut Todaro (1985:75), arus migrasi dari desa ke kota sebagian 

besar diakibatkan oleh daya tarik pendapatan yang tinggi di daerah 

tujuan, hal tersebut disebabkan daya produksi yang lebih tinggi di 

kota. Terdapat beberapa kota/kabupaten yang memiliki 

perkembangan industri cukup signifikan di pulau Jawa, seperti  

Karawang, Bekasi, dan Surabaya. Besarnya pendapatan yang akan 
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diterima di kota dianggap sebagai faktor yang berpengaruh karena 

secara logis seseorang akan cenderung mempertahankan pendapatan 

yang tinggi (Keban, 1994). 

c. Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan lebih lengkap 

Menurut Saefullah (1994), fenomena migrasi terjadi karena 

ketidakmerataan pembangunan antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Sehingga ketersediaan fasilitas di setiap daerah pun akan 

berbeda. Dengan melakukan migrasi, para migran memiliki harapan 

untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Baik alasan secara 

ekonomi, fasilitas pendidikan maupun fasilitas sosial. 

d. Ikut Kerabat  

Menurut Munir (1981), Berita-berita dari kerabat dan teman yang 

telah melakukan migrasi akan menjadi informasi yang penting bagi 

orang-orang yang akan melakukan migrasi. Rata-rata migran akan 

bermigrasi ke tempat dimana terdapat teman atau saudara. 

 

3. Pada substansi ini akan diketahui berapa besar hubungan variabel 

karaskteristik penduduk terhadap pemilihan faktor pendorong dan faktor 

penarik Migrasi dengan menggunakan uji crosstab dengan bantuan program 

SPSS. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan tugas akhir, maka dibuat sistematika dalam 

laporan penelitian yang terbagi dalam enam (enam) bab yaitu : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang secara umum, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan sasaran, ruang lingkup serta sistematika 

penulisan.  

BAB 2 FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK MIGRASI 

PENDUDUK 
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Menjelaskan mengenai konsep teori, variabel yang digunakan serta 

studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan data, 

metode sampel dan metode analisis data.  

BAB 4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LURAGUNG 

Menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah yang dilihat dari segi 

kependudukan, kondisi sarana dan kondisi geografis wilayah penelitian. 

BAB 5 HUBUNGAN KARAKTERISTIK PENDUDUK DENGAN 

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENARIK MIGRASI 

PENDUDUK DI KECAMATAN LURAGUNG 

Menjelaskan mengenai karakteristik para migran dalam menentukan 

faktor pendorong dan faktor penarik migrasi non permanen dan 

menganalisis faktor guna mengetahui faktor dominan dalam migrasi 

non permanen di Kecamatan Luragung. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Memberikan kesimpulan dari hasil analisis berupa temuan studi yang 

menjawab tujuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang 

disarankan berdasarkan harapan para migran dan hasil analisis yang 

telah dilakukan.  

 

 

 

  


