
13 
 

Institut Teknologi Nasional 

BAB 2 

MIGRASI PENDUDUK 

 

 

 

2.1 Konsep Migrasi 

Menurut Rozy Munir dalam buku Dasar-Dasar Demografi, migrasi merupakan 

perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas 

administratif dengan tujuan untuk menetap. Dalam penelaahan migrasi terdapat 

dua dimensi yang perlu dilihat yaitu dimensi daerah dan dimensi waktu. Secara 

garis besar untuk dimensi daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu perpindahan 

penduduk antar negara dan perpindahan dalam satu negara, misalnya antar 

provinsi, kota/kabupaten dan seterusnya. Sementara dimensi waktu, untuk dapat 

dikatakan sebagai sorang migran tidak memiliki ukuran waktu yang pasti. 

Menurut Mantra (1980:20), migrasi adalah tempat tinggal mobilitas penduduk 

secara geografis yang meliputi semua gerakan penduduk yang melintasi batas 

wilayah tertentu dalam periode tertentu. 

2.2 Teori Migrasi 

Teori migrasi pertama-pertama dikemukakan oleh Ravenstein pada tahun 1985. 

Kemudian digunakan sebagai dasar kajian bagi para penulis lainnya. Para penulis 

tersebut mengatakan bahwa motif utama atau faktor primer yang menyebabkan 

individu bermirasi adalah faktor ekonomi. 

 

Terdapat beberapa perilaku migrasi atau disebut hukum-hukum migrasi yang 

dikemukakan oleh Ravenstein (1985), yaitu : 

1. Para migran cenderung lebih memilih tempat tinggal yang paling dekat 

dengan daerah tujuan. 

2. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya 

memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. 
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3. Informasi yang negatif dari daerah tujuan akan mengurangi niat penduduk 

untuk melakukan migrasi. 

4. Semakin tinggi pengaruh kekotaan seseorang, semakin tinggi tingkat 

mobilitas orang tersebut. 

5. Semakin tinggi pendapatan individu, semakin tinggi pula frekuensi 

mobilitas orang tersebut. 

6. Berita-berita yang di dapat dari saudara atau teman yang telah pindah ke 

daerah lain merupakan informasi yang sangat penting. Migran cenderung 

lebih memilih bermigrasi ke daerah dimana telah terdapat teman atau 

saudaranya yang bertempat tinggal di daerah tujuan.   

7. Sangat sulit untuk memperkirakan pola migrasi setiap orang maupun 

sekelompok penduduk. 

8. Penduduk yang berstatus belum menikah lebih banyak pergi bermigrasi 

daripada penduduk yang berstatus menikah. 

9. Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya akan 

lebih banyak melakukan mobilitas 

 

Menurut Speare (1975), mengatakan bahwa migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi 

oleh faktor struktural seperti karakteristik sosio – demografis, kondisi geografis 

daerah asal, tingkat kepuasan terhadap tempat tinggal, dan karakteristik 

komunitas. Ketidakpuasan pada latar belakang dapat mempengaruhi individu 

untuk bermigrasi. Misalnya, petani yang tinggal di daerah dengan lahan pertanian 

yang tandus sebagian besar dari mereka akan mencari tempat lain yang lebih 

subur atau banyak peluang ekonominya. Khususnya pada pekerjaan non pertanian, 

seperti industri, perdagangan dan jasa. 

 

2.3 Teori Kebutuhan dan Tekanan 

Setiap individu perlu memenuhi kebutuhannya untuk dapat bertahan hidup, 

misalnya kebutuhan dari segi ekonomi sosial dan psikologi. Apabila dari salah 

satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka dapat menimbulkan 

tekanan bagi individu yang mengalaminya. Terdapat dua macam tekanan yaitu 
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tekanan ekonomi dan tekanan psikologi. Berdasarkan tinggi rendahnya tekanan 

dapat dipengaruhi oleh proporsi pemenuhan kebutuhan. Tekanan yang sudah di 

luar batas toleransi dapat mengakibatkan seorang individu berpikir untuk pindah 

ke tempat lain dimana kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Namun apabila 

tekanan tersebut masih dalam batas toleransi maka individu akan tetap berada di 

daerah asal dan berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan dan fasilitas yang 

tersedia di lingkungan tersebut. 

 

Maka dapat diketahui bahwa seseorang akan melakukan migrasi apabila di daerah 

asalnya dirasa memiliki nilai kefaedahan rendah ke tempat dengan nilai 

kefaedahan lebih tinggi agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Hubungan 

antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk dapat dilihat dalam diagram 

gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mantra (2000) 

  
Gambar 2. 1  
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Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa proses perpindahan penduduk 

Berdasarkan diagram gambar diatas dapat diketahui bahwa proses mobilitas 

penduduk terjadi jika memenuhi kondisi sebagai berikut: 

1. Setiap individu mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Semakin 

beraneka ragam struktur penduduk di suatu daerah maka semakin beraneka 

ragam juga tekanan yang di hadapi. 

2. Setiap wilayah memiliki nilai kefaedahan tempat yang berbeda dengan 

wilayah lain. 

 

2.4 Pola Migrasi 

Menurut Tommy (1994), pola migrasi di negara berkembang menunjukan suatu 

pemusatan arus migrasi ke wilayah-wilayah tertentu, khususnya perkotaan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa di negara-negara berkembang, 

kekuatan ekonomi masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu. 

 

Seperti yang dijelaskan oleh Titus Milan J (1991, dalam  Didit 2004), pola migrasi 

desa-kota di negara berkembang menunjukkan adanya konsentrasi pendatang 

yang tinggi di kota-kota besar yang cenderung mempunyai sektor modern yang 

besar dinamis. Sedangkan kota-kota kecil lainnya yang kurang dinamis seringkali 

menunjukkan tingkat migrasi yang rendah.  

 

Dengan demikian dikemukakan oleh (Titus, 1991) bahwa migrasi desa-kota tidak 

hanya disebabkan oleh faktor dorongan di desa, tetapi juga oleh faktor daya tarik 

di kota.. 

 

2.5 Bentuk dan Jenis Migrasi Penduduk 

2.5.1 Bentuk-bentuk Migrasi 

Menurut Mantra (2012), menjelaskan bahwa bentuk migrasi terbagi menjadi dua 

bentuk, yaitu :  

1. Migrasi penduduk vertikal, sering disebut dengan perubahan  status. 

Contohnya adalah perubahan status pekerjaan, dimana  seorang individu 
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yang pada awalnya bekerja di sektor pertanian lalu mengalami perubahan 

saat bermigrasi menjadi sektor non-pertanian.   

2. Migrasi penduduk horisontal, yaitu migrasi penduduk geografis, yang 

merupakan gerak penduduk yang melewati  batas wilayah menuju wilayah 

lain dalam periode waktu tertentu.  

 

Menurut Mantra (2012), menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk migrasi apabila 

dilihat berdasarkan ada atau tidaknya niatan migran untuk menetap yaitu:  

1. Migrasi penduduk permanen, yaitu perpindahan penduduk dari daerah 

asalnya menuju daerah tujuan dan berniat untuk menetap di daerah 

tersebut.  

2. Migrasi penduduk non-permanen, yaitu perpindahan penduduk dari daerah 

asal menuju daerah tujuan dan tidak mempunyai niat untuk menetap di 

daerah tersebut. Meskipun penduduk migran tersebut tinggal dalam waktu 

yang lama tetapi tidak mempunyai niat untuk menetap, maka dikatakan 

migrasi penduduk non-permanen.  

2.5.2 Jenis-Jenis Migrasi 

Menurut Rozy Munir (2000; 117), migrasi dikelompokkan menjadi beberapa jenis 

yaitu: 

 Migrasi Masuk (In Migration) yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah 

tujuan. 

 Migrasi Keluar (Out Migration) yaitu penduduk yang melakukan perpindahan 

keluar dari daerah asal. 

 Migrasi Neto (Net Migration) yaitu selisih antara jumlah migrasi masuk 

dengan migrasi keluar, dikatakan migrasi neto negatif apabila jumlah migrasi 

keluar lebih lebih banyak dibandingkan jumlah migrasi masuk. Angka 

migrasi neto digunakan untuk mengukur banyaknya migran yang masuk 

maupun yang keluar dari dan ke suatu daerah tiap 1.000 penduduk.  
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 Migrasi Bruto (Gross Migration) yaitu jumlah migrasi keluar dan migrasi 

masuk. Angka migrasi bruto digunakan untuk mengukur banyaknya kejadian 

perpindahan penduduk di suatu wilayah. 

 Migrasi Total (Total Migration) yaitu semua orang yang pernah melakukan 

perpindahan. 

 Migrasi Internasional (International Migration) merupakan perpindahan 

penduduk dari suatu negara ke negara lain. Penduduk yang masuk ke suatu 

negara disebut imigrasi sementara penduduk yang keluar dari suatu negara 

disebut emigrasi.  

 Migrasi Internal (Intern Migration) merupakan perpindahan yang terjadi 

dalam satu negara, contohnya antar provinsi, antar kota/kabupaten, atau antar 

kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Terdapat beberapa jenis migrasi yang 

terjadi antar unit administratif dalam satu negara, yaitu : 

1. Migrasi Sirkuler (Sirkuler Migration) yaitu migrasi yang terjadi jika 

seseorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud untuk menetap di 

daerah tersebut, hanya untuk mendekati tempat pekerjaan.  

2. Migrasi Ulang-alik (Commuter) merupakan individu yang melakukan 

pergerakan setiap harinya untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan 

pergi ke daerah lain untuk bekerja, akan tetapi mereka pulang pada sore 

harinya.   

 Migrasi Semasa Hidup (Life Time Migration) yaitu penduduk yang pada 

waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan 

tempat kelahirannya. 

 Migrasi Risen (Recent Migration) yaitu individu dikatakan sebagai migran 

risen jika tempat tinggal mereka lima tahun sebelum survei berbeda dengan 

tempat tinggal saat waktu survei.  

 Migrasi Parsial (Partial  Migration) yaitu jumlah migrasi ke suatu daerah dari 

satu daerah asal atau dari daerah asla ke satu daerah tujuan. Migrasi tersebut 

merupakan ukuran dari arus migrasi antara dua daerah asal dan tujuan.  

 Urbanisasi (Urbanization) yaitu penambahan populasi penduduk dari daerah 

asal ke daerah tujuan. 
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 Transmigrasi (Transmigration) yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah 

yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan 

pembangunan negara atau karena alasan yang dipandang perlu oleh 

pemerintah.  

 

2.6 Teori Pengambilan Keputusan Migrasi 

Pendekatan yang menjadi dasar teori pengambilan keputusan melakukan migrasi 

ditingkat individu yaitu pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, pendekatan 

geografi dan demografi. Dilihat berdasarkan pendekatan ekonomi mikro, teori-

teori yang mendukung pengambilan keputusan bermigrasi tenaga kerja antara lain:  

1. Teori Pilihan Rasional  

Berdasarkan konsep mikro ekonomi, pengambilan keputusan bermigrasi ditingkat 

individu dapat menggunakan teori pilihan rasional. Menurut Todaro (1978), 

alasan utama penduduk mengambil keputusan untuk bermigrasi adalah 

pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan dan biaya, yang dilihat 

dari segi finansial maupun psikologis. Alasan individu bermigrasi yaitu: 

a. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan.  

Meskipun angka pengangguran di perkotaan setiap waktunya semakin 

meningkat, tetapi setiap individu masih mempunyai harapan untuk 

memperoleh pekerjaan di daerah tujaan. 

b. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi  

Alasan individu bermigrasi disebabkan adanya harapan untuk mendapatkan 

pendapatan yang lebih besar di daerah tujuan. Menurut Sukirno (1978), 

harapan tersebut diukur berdasarkan upah antara daerah satu dengan daerah 

lainnya dan ada tidaknya kemungkinan penduduk migran mendapatkan 

pekerjaan di daera tujuan.  

Menurut Becker (1968), menjelaskan mengenai konsep teori pilihan rasional. 

Setiap individu akan memilih alternatif pilihan yang dapat memberikan kegunaan  

paling maksimum. Teori tersebut dapat mengetahui motivasi penduduk migran 



20 
 

Institut Teknologi Nasional 

dalam bermigrasi. Setiap tenaga kerja yang melakukan migrasi akan memilih jenis 

pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan 

mengorbankan biaya dan resiko tertentu. Menurut Triantoro (1999), keputusan 

yang diambil seorang migran akan tetap memperhitungkan keuntungan dan 

kerugian yang mungkin akan muncul dengan mempertimbangkan biaya dan 

maanfaat dari keputusan yang diambil.  

2.  Economic Human Capital  

Pendekatan  lain dari segi mikro ekonomi adalah teori human capital. Teori ini 

berasumsi bahwa seorang migran melakukan migrasi untuk mendapatkan 

pendapatan yang lebih tinggi. Seorang individu yang melakukan migrasi berarti 

mengorbankan pendapatan yang mereka terima di daerah asal dan lebih memilih 

untuk bermigrasi ke tempat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau 

disebut dengan biaya peluang. Menurut N. Gregory Mankiw, mengatakan 

bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus di korbankan untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih besar. Selain biaya peluang, individu juga harus 

memikirkan biaya langsung meliputi biaya transportasi, biaya penginapan dan 

biaya kehidupannya sehari-hari. Biaya peluang dan biaya langsung dapat disebut 

sebagai investasi yang dikeluarkan oleh migran. Menurut Sukirno (1978), imbalan 

dari investasi yang sudah dikeluarkan dari setiap migran yaitu pendapatan yang 

lebih tinggi di daerah tujuan. 

 

2.7 Faktor Karakteristik Individu 

Karakteristik individu merupakan ciri-ciri yang melekat pada data diri responden. 

Menurut Bashaw dan Grant dalam Hayati dan Sinaga (2014) terdapat beberapa 

ciri karakteristik individu yaitu: jenis kelamin, kelompok umur, tingkat 

pendidikan, status perkawinan, pendapatan dan masa jabatan. Penulisan ini 

membagi karakteristik individu meliputi jenis kelamin, umur, dan status 

perkawinan. 

a. Jenis Kelamin 

Menurut Hungu (2007), jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki 
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dan perempuan secara biologis sejak seseorang lahir. Secara umum, tingkat 

migrasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat migrasi 

perempuan. 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 masyarakat tradisional, peran 

perempuan yaitu merawat dan menjaga anak di rumah. Situasi ini 

menjelaskan bahwa tingkatmigrasi di dominasi oleh kaum laki-laki. Beberapa 

hasil penulisan mengenai migrasi jumlah laki-laki lebih banyak melakukan 

migrasi dibandingkan perempuan (Santoso: 2010:68) 

b. Umur 

Umur merupakan usia yang dihitung dengan pembulatan ke bawah atau sama 

dengan umur pada waktu ulang tahun terakhir (Handiyatmo: 2012). Menurut 

Zhao (1999), kemungkinan individu untuk melakukan migrasi sirkuler 

semakin kecil dengan bertambah tua umur karena biaya psikologis untuk 

melakukan penyesuaian menghadapi lingkungan kerja dan tempat tinggal 

yang baru semakin besar. Seperti yang dikatakan Gibler dan Gugler (1996), 

penduduk yang masih berumur belasan tahun akan lebih banyak melakukan 

migrasi daripada kelompok umur yang lain. 

c. Status Perkawinan 

Status perkawinan menurut BPS merupakan seseorang yang terikat dalam 

perkawinan saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, 

menikah secara sah maupun hidup bersama yang di anggap sah oleh 

masyarakat sekelilingnya sebagai suami istri. Selain jenis kelamin dan umur, 

status pernikahan juga mempengaruhi seseorang melakukan migrasi. 

Penulisan Sukamdi dan Mujahid (2015) menunjukkan bahwa para migran 

dengan status menikah lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. 

 

2.8 Faktor-Faktor Pendorong dan Penarik Penduduk Bermigrasi 

Menurut Munir (2000:119-120), arus migrasi terbagi menjadi dua faktor yaitu 

faktor pendorong dan faktor penarik. 
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Gambar 2. 2  

Faktor-Faktr yang terdapat di Daerah Asal dan Daerah Tujuan 

 

1. Faktor di Daerah Asal (Faktor Pendorong) 

a. Sumber-sumber alam semakin berkurang setiap waktunya, menurunnya 

permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin sulit 

diperolehseperti bahan dari pertanian.  

b. Terbatasnya lapangan pekerjaan.  

c. Terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku. 

d. Penduduk tidak merasa cocok lagi dengan adat /budaya /kepercayaan di 

tempat asal.  

e. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa 

mengembangkan karir pribadi.  

f. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau 

panjang atau adanya wabah penyakit. 

2. Faktor di daerah tujuan (Faktor Penarik) 

a. Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk 

memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.  

b. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.  

c. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.  

d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya 

iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. 

e. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.  

f. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat 

kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Penulisan terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dengan 

melihat gambaran dari penulisan-penulisan terdahulu sehingga hal tersebut dapat 

dijadikan acuan dalam penulisan mengenai migrasi penduduk. Penulisan terdahulu  

berisikan variabel dan metodologi penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. 

Berikut penulisan terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penulisan ini :  
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Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penulisan Tahun Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil Penulisan 

1. Andias Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 

Keputusan Migran 
Bekerja di Dalam Negeri 

dan Luar Negeri 

2014 a. Jenis Kelamin 
b. Pendidikan; 

c. Beban Tanggungan 
d. Upah 

e. Umur 
 

Deskriftif 
Kuantitatif 

Seseorang yang berstatus menikah cenderung 
memutuskan bermigrasi di dalam negeri daripada ke 

luar negeri. 
a. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah 

kecenderungan yang lebih tinggi untuk bermigrasi. 
b. Jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan 

lebih tinggi untuk memutuskan bemigrasi ke luar 
negeri disbanding di dalam negeri.  

c. Jumlah beban tanggungan yang semakin banyak 
memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk 

memutuskan bermigrasi ke luar negeri dibanding di 

dalam negeri.  
d. Semakin besar perbandingan upah seseorang antara 

daerah asal dengan daerah tujuan memiliki 
kecenderungan lebih tinggi untuk memutuskan 

bekerja ke luar negeri di bandingkan di dalam 
negeri. 

e. Umur dan kepemilikan relasi memiliki 
kecenderungan yang tidak signifikan terhadap 

keputusan migrasi dalam ngeri dan luar negeri.   

2. Kaisar 

Hasudungan 
Pangaribuan, 

Herniwati 
Retno 

Handayani 

Analisis Pengaruh 

Pendidikan, Pendapatan, 
Pekerjaan Daerah Asal, 

Jumlah Tanggungan dan 
Status Perkawinan 

terhadap Kpeutusan 
Migrasi Sirkuler ke Kota 

Semarang (Studi Kasus: 
Kecamatan Tembalang 

dan Padurungan) 

2013 a. Pendapatan, 

b. Pendidikan, 
c. Pekerjaan Daerah Asal, 

d. Beban Tanggungan  
e. Status Perkawinan 

Model 

Regresi 
Logistik 

Biner 

Faktor yang berengaruh secara signifikan terhadap 

migrasi 
 

3. Atik Nuraini Analisis Faktor-Faktor 2006 a. Pendapatan Binary Dua variabel dikeluarkan dari model : Tingkat 
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No Penulis Judul Penulisan Tahun Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil Penulisan 

yang Mempengaruhi 
Minat Migrasi Sirkuler 

Menginap/Mondok 
(Studi Kasus: Kabupaten 

Boyolali) 

b. Kepemilikan lahan 
c. Umur  

d. Status perkawinan  
e. Jenis pekerjaan asal  

f. Jenis kelamin  
g. Tingkat pendidikan 

h. Lama tinggal 

logistic 
regression 

pendidikan dan Usia  
a. Variabel yang signifikan upah dan lama tinggal  

b. Kemudian variabel dianggap tidak signifikan yaitu 
variabel kepemilikan lahan, Status perkawinan, 

pekerjaan di desa, jenis kelamin  

4. 

 

I Gede Ketut 

Suntajaya 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 
Teradinya Urbanisasi di 

Provinsi Bali. 

2014 Faktor Penarik 

a. Lapangan Kerja lebih 
Beragam 

b. Peluang memperolehh 
pendapatan lebih tinggi 

c. Tersedia kebutuhan hidup 
yang lengkap 

d. Fasilitas pendidikan yang 
lengkap 

e. Tersedia sarana hiburan 

Faktor Pendorong 

a. Lapangan Kerja minim 
b. Kemiskinan 

c. Pendapatan Rendah 

d. Keamanan Kurang 
 

Tabel 

Frekuensi 
dan Tabel 

Silang 

Faktor pendorong utama kaum urban melakukan migrasi 

desa-kota adalah motif ekonomi, kemudian disusul motif 
sosial, dan motif yang berhubungan dengan beban adat 

yang relatif berat.  

5. Eliza Umami Dampak Migrasi 
Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat di 
Desa Bragung 

Kecamatan Guluk-guluk 
Kabupaten Sumenep 

2010 a. Jenis Kelamin 
b. Status Perkawinan 

c. Kelompok Umur 
d. Beban Tanggungan 

e. Tingkat Pendidikan 
f. Jenis Pekerjaan 

g. Lama Kerja 
h. Pendapatan 

Deskriptif 
Kualitatif 

Faktor yang mempengaruhi migrasi di Desa Bragung 
Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep terdiri 

dari; faktor pendorong diantaranya adalah rendahnya 
kesempatan kerja di daerah asal, kepemilikan lahan dan 

beban tanggunga. Faktor penarik adalah adanya upah 
kerja yang tinggi di daerah tujuan, tingkat kesempatan 

kerja yang lebih tinggi, dan adanya tarikan dari orang 
yang diharapkan sebagai pelindung.  
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No Penulis Judul Penulisan Tahun Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil Penulisan 

6. Luciana Sari Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 

Jumlah Penduduk 
Migran Masuk Risen 

(Kasus 4 provinsi di 
Sulawesi) 

2011 a. PDRB 
b. Upah minimum, 

c. kesempatan kerja  

Deskriptif 
Kualitatif 

Variabel upah minimum, PDRB serta kesempatan kerja 
berpengaruh secara positif terhadap urbanisasi di Kota 

Makassar. 

7. Hairul Analisis Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi 

Migrasi ke Provinsi DKI 
Jakarta Sebagai Bagian 

dari Investigasi Sumber 
Daya Manusia 

2012 a. Umur 
b. Tingkat Pendidikan 

c. Jenis Kelamin 

Metode 
panel data 

dengan 
fixed effect 

Faktor yang mempengaruhi migrasi ke DKI Jakarta 
adalah nilai Upah Minimum Regional (UMR), serta 

Produk Domestik Bruto (PDRB). 
 

8. Subhan Adi A, 
Nanik Istiyanil, 

Andjar 
Widjajanti 

 

Faktor Pendorong dan 
Penarik Penduduk 

Migran Kota Bekasi ke 
Jakarta 

2017 a. Pendidikan 
b. Ekonomi 

c. Transportasi 
d. Kesehatan 

e. Hiburan 

Deskriptif 
Kualitatif 

Faktor lapangan pekerjaan dan pendapatan menjadi 
faktor utama penduduk kota Bekasi migrasi ke Jakarta . 

9. Surya Dewi 
Rustariyuni 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Minat 

Migran Melakukan 
Mobilitas Non 

Permanen ke Kota 
Denpasar 

2013 a. umur, 
b. tingkat  

pendidikan,  
c. lama melakukan 

mobilitas dan  
d. upah 

Model 
Regresi 

Logistik 
Biner 

 Hasil penulisan variabel umur, tingkat pendidikan, 
lama melakukan mobilitas dan upah berpengaruh 
secara simultan  dan  signifikan  terhadap  keputusan  

minat melakukan mobilitas  ke Kota Denpasar. 

a) Variabel tingkat pendidikan dan upah secara parsial 
berpengaruh positif terhadap keputusan minat 

melakukan mobilitas ke Kota Denpasar. 

10. Siti Khotijah Analisis Faktor 

Pendorong Migrasi 

Warga Klaten Ke 

Jakarta 

2008 a. Umur 

b. Status Perkawinan 
c. Lama Tinggal di Kota 

d. Status Pekerjaan 
e. Kepemilikan tanah di 

desa 
f. Tingkat Pendidikan 

g. Jenis Pekerjaan 
h. Pendapatam 

Model 

Regresi 
Linear 

Variabel luas lahan sawah, pertumbuhan ekonomi, dan 

tingkat pengangguran di daerah migran berpengaruh 
secara signifikan terhadap jumlah migrasi warga Klaten 

ke Jakarta. 
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No Penulis Judul Penulisan Tahun Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil Penulisan 

11. Waskito 
Guntoro   

Analisis Faktorfaktor 
yang Mempengaruhi 

Penduduk Melakukan 
Migrasi Internal di 

Indonesia 

2016 a. Jenis Kelamin 
b. Pendidikan 

c. Umur 
d. Beban Tanggungan 

e. Status Perkawinan 
 

Penulisan 
Kuantitatif 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk dalam 

melakukan migrasi internal di Indonesia adalah   
a. Faktor karakteristik individu yang terdiri dari 

variabel jenis kelamin, umur, dan status 
perkawinan. Secara parsial probabilitas laki-laki 

4,5 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan. 
Umur dan status perkawinan mempunyai arah yang 

negatif sebesar 0,79 persen dan -28,9 persen.  
b. Faktor karakteristik rumah tangga yang terdiri dari 

variabel area tempat tinggal dan jumlah anggota 
rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan. 

c. Faktor status sosial ekonomi terdiri dari variabel 
dummy pendidikan responden, pendidikan tinggi 

ibu, dan kepemilikan rumah berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan melakukan migrasi keseluruhan 

di Indonesia. 
 

Sumber : Hasil Studi 2020 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat kesamaan pada beberapa penulisan 

yang memiliki topik dan variabel penulisan yang sama seperti pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi migrasi penduduk. Variabel yang paling banyak digunakan 

dalam penulisan terdahulu adalah variabel umur, tingkat pendidikan, serta 

pendapatan. Metode yang digunakan dalam penulisan pun hampir sama. Hasil dari 

penulisan terdahulu akan menjadi acuan dalam menyelesaikan penulisan ini. 

Tabel 2. 2  

Sintesa Literatur 

Variabel Sumber Indikator Indikator Terpilih 

Karakteristik 
Penduduk 

Andias, 

2014 

Jenis kelamin 

 Jenis Kelamin 

 Umur 

 Status dalam 

Keluarga 

 Tingkat Pendidikan 

 Jumlah Tanggungan 

 Pekerjaan 

 Pendapatan 

Pendidikan; 

Beban Tanggungan 

Upah 

Umur 

Kaisar, 

2013 

Pendapatan, 

Pendidikan, 

Pekerjaan Daerah Asal, 

Beban Tanggungan  

Status Perkawinan 

Atik, 

2006 

Pendapatan 

Umur  

Status perkawinan  

Jenis pekerjaan asal  

Jenis kelamin  

Tingkat pendidikan 

Lama tinggal 

Faktor 

Pendorong 

Everett 

S. Lee 

Keterbatasan Kepemilikan Lahan 
 Keterbatasan 

Lapangan Pekerjaan 

 Pendapatan di daerah 

asal rendah 

 Waktu luang antara 

masa tanam dan 

masa panen 

 Keterbatasan sarana 

dan prasarana di 
daerah asal 

  

  

Upah di daerah asal rendah 

Waktu luang antara masa tanam dan masa 

panen 

Sempitnya lapangan pekerjaan di daerah 

asal 

Kerbatasnya jenis pekerjaan di daerah asal 

Todaro, 

2000 

Semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di 

desa 

Sarana dan prasarana di desa kurang 

memadai 

Fasilitas pendidikan yang masih kurang di 

desa 

 Upah masyarakat desa lebih rendah 

dibandingkan kota 
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Variabel Sumber Indikator Indikator Terpilih 

Faktor 

Penarik 

I Gede, 

2014 

Lapangan Kerja lebih Beragam 

 Luasnya lapangan 

pekerjaan yang 

beraneka ragam 

 Kesempatan 

mendapatkan 
pendapatan yang 

lebih baik 

 Fasilitas untuk 

memenuhi 

kebutuhan lebih 

lengkap 

 Ikut Kerabat 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Peluang memperolehh pendapatan lebih 

tinggi 

Tersedia kebutuhan hidup yang lengkap 

Fasilitas pendidikan yang lengkap 

Tersedia sarana hiburan 

Munir, 

1981 

Adanya rasa superior di tempat yang baru 
atau kesempatan untuk memasuki lapangan 

kerja 

Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik 

Kesempatan mendapatkan pendapatan 

yang lebih tinggi 

Tarikan dari orang yang diharapkan 

sebagai tempat berlindung 

Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, 

tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan 

sebagai daya tarik orang-orang di desa 

Todaro, 

2000 

Kesempatan kerja lebih luas dan bervariasi 

di perkotaan 

Tingkat upah yang lebih tinggi 

Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup 

lebih lengkap 

Keterbatasan lapangan pekerjaan di desa 

Sumber : Hasil Studi, 2020 


