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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Salah satu masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia adalah masalah 

pengangguran. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang 

mempengaruhi manusia langsung dan merupakan masalah paling berat. Bagi 

kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan 

dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi 

topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering 

mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu 

menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006). Pengangguran terjadi sebagai 

akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak dapat mengadakan kesempatan 

kerja yang lebih cepat daripada pertambahan jumlah angkatan kerja dan 

kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerja.  

       Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang tidak 

akan pernah habis untuk diperbincangkan. Meskipun pemerintah terus berusaha 

untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, tapi ternyata hal itu belum 

bisa diatasi secara tuntas baik oleh pemerintahan sebelum reformasi maupun 

setelah reformasi. Beberapa cara telah ditempuh, diantaranya adalah 

menciptakan proyek padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, 

pemerintah juga telah merangkul investor untuk melakukan investasi di 

Indonesia, bunga pinjaman Bank juga diturunkan, hingga pengiriman tenaga 

kerja ke luar negeri (TKI) dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan tidak 

sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Semua bertujuan agar 

menyerap tenaga kerja dan muaranya diharapkan bisa mengurangi jumlah angka 

kemiskinan dan pengangguran.  
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       Tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan distribusi pendapatan 

yang tidak merata dan ketidakseimbangan struktural menyebabkan berbagai 

macam kesenjangan antara lain kesenjangan pendapatan daerah, tingkat upah, 

infrastruktur dan fasilitas. Kondisi tersebut mendorong masyarakat melakukan 

mobilitas ke wilayah lain. Masyarakat bermigrasi ke daerah yang lebih 

menguntungkan dalam arti ekonomi dengan tujuan utama memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi. Migrasi internal atau migrasi yang dilakukan di 

dalam negeri dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan tenaga 

kerja dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Sedangkan migrasi 

internasional merupakan proses perpindahan tenaga kerja melewati batas 

negara karena adanya dorongan dan tujuan tertentu. 

       Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain atau disebut dengan 

migrasi menjadi salah satu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji secara 

lebih dalam. Sebagian besar para ahli menganggap bahwa migrasi memiliki 

aspek yang luas untuk diteliti dan pengetahuan mengenai fenomena ini sangat 

berguna dalam kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh sebuah 

negara, untuk membuat rencana agar tercapai pembangunan yang diharapkan, 

perlu dipelajari keterkaitan antara perilaku individu atau kecenderungan mobilitas 

penduduk dan pembangunan wilayah. 

       Penelitian ini berfokus pada salah satu komponen demografi, yakni tentang 

migrasi penduduk atau tepatnya perpindahan tenaga kerja sementara waktu ke 

luar daerah dan luar negeri, yang lazim disebut migrasi sirkuler, yakni sebuah 

konsep yang membedakannya dengan migrasi permanen (perpindahan 

penduduk menetap di suatu daerah atau perpindahan permanen). Ketimpangan 

regional baik yang bersumber dari perbedaan kondisi demografis, budaya 

maupun model pembangunan ekonomi yang diterapkan pada umumnya 

merupakan penyebab terjadinya migrasi penduduk antar daerah. 
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       Hasil Susenas penduduk 2010 Kabupaten Malang merupakan kabupaten 

dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur sebanyak 2.447.051 jiwa dan 

memiliki potensi sumberdaya alam yang bagus. Tapi, potensi yang besar itu 

belum dapat dimanfaatkan, sehingga belum dapat menyediakan lapangan 

pekerjaan yang cukup, itu terlihat dari banyaknya masyarakat di Kabupaten 

Malang yang mencari pekerjaan ke luar daerah dan luar negeri. Dari data 

DISNAKERTRANS Kabupaten Malang, pada tahun 2009 terdapat sebanyak 

1.999 TKI dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 

2010 sebanyak 2.369, ditahun 2011 sebanyak 2294, dan puncaknya pada tahun 

2012 sebanyak 3.744.  

       Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 

jumlah TKI terbesar dibanding dengan kota dan kabupaten lainnya. Hal ini yang 

membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Malang terutama Malang 

Selatan yang menjadi kantong-kantong TKI  sebagai studi kasus dalam 

penelitian ini. Berikut ini merupakan data tentang asal TKI menurut Kabupaten 

dan Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

dan Kependudukan Jawa Timur pada tahun 2014.  
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Tabel 1.1 Data Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2012 – 2013Menurut 
Kab./Kota Daerah Asal TKI 

 

NO KAB./KOTA TAHUN PENEMPATAN 

2012 2013 

L P JML % L P JML % 

1 Kota Surabaya 343 399 742 1.09 425 333 758 1.44 

2 Kab. Sidoarjo 161 209 370 0.54 151 152 303 0.58 

3 Kab. Mojokerto 51 109 160 0.24 54 101 155 0.29 

4 Kota Mojokerto 1 4 5 0.01 0 1 1 0.00 

5 Kab. Jombang 225 522 747 1.10 195 364 559 1.06 

6 Kab. Gresik 813 125 938 1.38 631 76 707 1.34 

7 Kab. Malang 997 7,613 8,610 12.66 917 4,906 5,823 11.08 

8 Kota Malang 11 110 121 0.18 50 153 203 0.39 

9 Kota Batu 18 67 85 0.12 19 40 59 0.11 

10 Kab. Pasuruan 118 247 365 0.54 109 232 341 0.65 

11 Kota Pasuruan 0 10 10 0.01 4 9 13 0.02 

12 Kab. Kediri 847 3,253 4,100 6.03 731 2,316 3,047 5.80 

13 Kota Kediri 3 42 45 0.07 11 49 60 0.11 

14 Kab. Madiun 825 3,446 4,271 6.28 706 2,871 3,577 6.80 

15 Kota Madiun 18 61 79 0.12 9 100 109 0.21 

16 Kab. Tulungagung 1,518 3,472 4,990 7.34 809 2,484 3,293 6.26 

17 Kab. Blitar 1,091 6,434 7,525 11.07 872 4,307 5,179 9.85 

18 Kota Blitar 9 84 93 0.14 6 66 72 0.14 

19 Kab. Nganjuk 466 851 1,317 1.94 318 643 961 1.83 

20 Kab. Ponorogo 1,194 6,088 7,282 10.71 876 4,275 5,151 9.80 

21 Kab. Banyuwangi 1,141 4,572 5,713 8.40 883 3,010 3,893 7.41 

22 Kab. Jember 473 1,757 2,230 3.28 476 1,464 1,940 3.69 

23 Kab. Situbondo 41 119 160 0.24 44 126 170 0.32 

24 Kab. Probolinggo 124 145 269 0.40 99 162 261 0.50 

25 Kota Probolinggo 0 3 3 0.00 0 5 5 0.01 

26 Kab. Lumajang 182 577 759 1.12 145 446 591 1.12 

27 Kab. Bojonegoro 456 456 912 1.34 327 400 727 1.38 

28 Kab. Tuban 254 228 482 0.71 181 186 367 0.70 

29 Kab. Pacitan 90 98 188 0.28 80 55 135 0.26 

30 Kab. Sumenep 153 73 226 0.33 154 93 247 0.47 

31 Kab. Pamekasan 352 266 618 0.91 374 305 679 1.29 

32 Kab. Bangkalan 1,272 576 1,848 2.72 1,583 617 2,200 4.18 

33 Kab. Lamongan 944 194 1,138 1.67 604 154 758 1.44 

34 Kab. Ngawi 267 1,359 1,626 2.39 205 1,037 1,242 2.36 

35 Kab. Magetan 385 2,096 2,481 3.65 311 1,586 1,897 3.61 

36 Kab. Trenggalek 385 1,649 2,034 2.99 284 1,117 1,401 2.66 

37 Kab. Sampang 709 453 1,162 1.71 668 476 1,144 2.18 

38 Kab. Bondowoso 140 136 276 0.41 161 148 309 0.59 

39 Lain-lain 1,107 2,916 4,023 5.92 1,486 2,748 4,234 8.05 

JUMLAH 17,184 50,819 68,003 100.00 14,958 37,613 52,571 100.00 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur 2014  
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TKI asal Kabupaten Malang berasal dari seluruh kecamatan yang terdiri 33 

kecamatan dan 309 desa/kelurahan. Berdasarkan data dari DISNAKERTRANS 

Kabupaten Malang pada tahun 2009 hingga 2012, sebagian besar TKI di 

Kabupaten Malang berasal dari wilayah Malang Selatan. Lima kecamatan 

dengan jumlah TKI terbanyak meliputi, Kecamatan Gondanglegi sebanyak 933 

orang, Kecamatan Pagelaran 929 orang, Kecamatan Sumber Manjing Wetan 

899 orang, Kecamatan Bantur 878 orang, dan Kecamatan Dampit 772 orang. 

       Gondanglegi merupakan kecamatan dengan jumlah TKI terbanyak 

dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Malang. Kecamatan 

Gondanglegi merupakan daerah yang subur, sektor pertanian menjadi sektor 

unggulan di daerah ini terutama untuk tanaman jagung, tebu dan padi. Selain 

sektor pertanian di Kecamatan Gondanglegi juga berdiri beberapa industri seperti 

industri kayu, kulit dan  makanan, di Gondanglegi juga terdapat pusat 

pengembang dan pemasok benih hibrida yaitu Pioneer yang unit bisnis milik Du 

Pont yang merupakan industri berskala dunia. Seharusnya dengan sektor 

unggulan pertanian dan di dukung dengan sektor industri yang ada, Kecamatan 

Gondanglegi menjadi daerah yang menarik bagi para penduduknya, artinya 

dapata menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Namun yang terjadi 

adalah sebaliknya, banyak penduduk dari Kecamatan Gondanglegi yang mencari 

nafkah ke luar negeri. 

       Menurut beberapa data di atas terlihat adanya fenomena ekonomi 

ketenagakerjaan yang perlu dipelajari lebih dalam, yaitu banyaknya individu yang 

bekerja di luar daerah asalnya dengan berbagai tujuan dalam negeri dan luar 

negeri. Fenomena tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya 

mengapa individu lebih memilih bekerja di luar daerah asalnya. Hal ini yang 

mendasari peneliti ingin mengetahui lebih dalam alasan individu bermigrasi atau 

meninggalkan sementara daerah asalnya untuk bekerja ke luar kota maupun luar 
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negeri. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Alasan 

Individu Bekerja Ke Luar Kota Dan Luar Negeri : Studi Kasus Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

       Bagaimana pengaruh variabel umur, jenis kelamin, status pernikahan, 

pendidikan, beban tanggungan di daerah asal, kepemilikan lahan di daerah asal, 

kepemilikan relasi, dan perbandingan upah terhadap keputusan migrasi di 

Kabupaten Malang ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah :  

       Mengetahui pengaruh variabel umur, jenis kelamin, status pernikahan, 

pendidikan, beban tanggungan di daerah asal, kepemilikan lahan di daerah asal, 

kepemilikan relasi, dan perbandingan upah terhadap keputusan migrasi di 

Kabupaten Malang untuk bekerja ke luar daerah dan luar negeri 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Penelitian tentang migrasi tenaga kerja ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat antara lain : 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam 

pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan migrasi dan 

ketenagakerjaan di Kabupaten Malang. 
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2. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan serta referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan migrasi dan ketenagakerjaan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Teori Migrasi 

       Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke 

tempat lain yang melampaui batas politik/negara ataupun batas 

administrasi/batas bagian suatu negara. Migrasi yang melampaui batas negara 

disebut dengan migrasi internasional sedangkan migrasi internal merupakan 

perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik 

antar daerah ataupun antar propinsi. Beberapa studi migrasi menyimpulkan 

bahwa migrasi terjadi disebabkan oleh alasan ekonomi. Kondisi tersebut sesuai 

dengan model migrasi Todaro (2000) yang menyatakan bahwa arus migrasi 

berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara 

daerah asal dan daerah tujuan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan 

yang diharapkan (expected income) bukan pendapatan aktual. Menurut model 

Todaro, para migran membandingkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi 

mereka di daerah asal dan daerah tujuan, kemudian memilih salah satu yang 

dianggap mempunyai keuntungan maksimum yang diharapkan (expected gains). 

       Migrasi Internasional merupakan perpindahan penduduk melampaui batas 

negara secara umum terjadi karena dorongan faktor-faktor dari dalam negeri, 

berupa faktor sosial, ekonomi, politik dan bencana alam. Pengiriman tenaga kerja 

migran Indonesia (TKI) ke luar negeri secara resmi diprogramkan oleh 

pemerintah sejak 1975. Program ini merupakan salah satu kebijakan yang 

dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah 

ketenagakerjaan. 
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2.1.1.1 Teori Migrasi Todaro 

       Todaro (1994) menyatakan karakteristik migran terbagi dalam tiga kategori 

yaitu: 

(1) Menurut karakteristik demografi dinyatakan bahwa migran yang berasal dari 

negara-negara berkembang sebagian besar terdiri dari pemuda usia produktif 

yang berusia antara 15-24 tahun dan proporsi wanita yang melakukan migrasi 

cenderung semakin bertambah, hal ini disebabkan karena kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan bagi kaum wanita telah meningkat dibandingkan 

sebelumnya. 

(2) Menurut karakteristik pendidikan ditemukan adanya korelasi atau hubungan 

yang positif antara pendidikan yang dicapai oleh migran dengan kegiatan 

bermigrasi dan adanya hubungan yang nyata antara tahap pendidikan yang 

diselesaikan dengan kemungkinan untuk bermigrasi, semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka kecenderungan untuk bermigrasi akan menjadi lebih besar. 

(3) Menurut karakteristik ekonomi dinyatakan bahwa selama beberapa tahun 

terakhir ini persentase terbesar dari migran adalah mereka yang miskin dengan 

sebagian besar kemiskinan mereka yang disebabkan karena mereka tidak 

memiliki tanah, tidak memiliki keahlian, dan juga tidak ada kesempatan untuk 

berusaha di tempat asal migran. 
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Gambar 2.1Model Migrasi Todaro 

 
Sumber : Todaro (2006) 

 

       Gambar 2.2 menunjukkan model migrasi Todaro yang menghubungkan 

antara migrasi dan pasar kerja. Model ini mengasumsikan perekonomian suatu 

negara hanya ada dua sektor, yaitu sektor pertanian di daerah asal dan sektor 

industri di daerah tujuan. Permintaan tenaga kerja yang digambarkan oleh kurva 

produk marjinal tenaga kerja pada sektor pertanian digambarkan oleh garis AA’. 

Sedangkan permintaan tenaga kerja sektor industri digambarkan oleh garis MM’. 

Total angkatan kerja yang tersedia disimbol dengan OAOM. Dalam 

perekonomian neoklasik (upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan seluruh 

tenaga kerja akan terserap), upah ekuilibriumnya WA*=WM*, dengan pembagian 

tenaga kerja sebanyak OALA* untuk sektor pertanian, dan OMLM* untuk sektor 

industri. Sesuai dengan asumsi full employment, seluruh tenaga kerja yang 

tersedia terserap habis oleh kedua sektor ekonomi tersebut.  
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       Jika upah ditetapkan oleh pemerintah sebesar WM  , yang terletak diatas WA, 

dan diasumsikan tidak ada pengangguran maka tenaga kerja sebesar OMLM 

akan bekerja pada sektor industri di kota, sedangkan sisanya sebanyak OALM 

akan berada pada sektor pertanian di desa dengan tingkat upah sebanyak 

OAWA**, yang lebih kecil dibandingkan dengan upah pasar yaitu OAWA*. 

Sehingga terjadi kesenjangan upah antara desa dan kota sebanyak WM  - WA**. 

Jika masyarakat pedesaan bebas melakukan migrasi, maka meskipun di desa 

tersedia lapangan kerja sebanyak OALM, mereka akan migrasi ke kota untuk 

memperoleh upah yang lebih tinggi. 

       Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut mendorong terjadinya arus 

migrasi dari desa ke kota. Titik-titik peluang tersebut digambarkan oleh garis qq’, 

dan titik ekuilibrium yang baru adalah Z. Selisih antara pendapatan aktual antara 

desa-kota adalah WM  - WA. Jumlah tenaga kerja yang masih ada pada sektor 

pertanian adalah OALA, dan tenaga kerja disektor industri sebanyak OMLM 

dengan tingkat upah WM   . Sisanya yakni LUS = OMLA- OMLM, akan 

menganggur atau memasuki sektor informal yang berpendapatan rendah. 

  

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bermigrasi 

       Menurut Everret S. Lee dalam (Mantra, 2012) ada empat faktor yang 

menyebabkan orang melakukan migrasi, yaitu: Faktor-faktor daerah asal, faktor-

faktor yang terdapat pada daerah tujuan, rintangan antara dan faktor-faktor 

individual.Setiap daerah mempunyai faktor-faktor yang menahan seseorang 

untuk tidak meninggalkan daerahnya atau menarik orang untuk pindah ke daerah 

tersebut (+), dan ada pula faktor-faktor yang mendorong mereka untuk 

meninggalkan daerah tersebut (-). Selain itu ada pula faktor-faktor netral yang 

tidak mempengaruhi penduduk untuk melakukan migrasi (0).  
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Gambar 2.2 Faktor-faktor yang Terdapat Pada Daerah Asal Dan Daerah 
TujuanDan Rintangan Antara Menurut Everret S. Lee (1976) 

 

 

                      Sumber : Mantra, 2012 

 

       Terdapat sejumlah faktor rintangan salah satunya adalah mengenai jarak, 

walaupun rintangan "jarak" selalu ada namun tidak selalu menjadi faktor 

penghalang. Faktor rintangan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada 

orang-orang yang akan pindah. Faktor individu merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam pengambilan keputusan untuk migrasi. Semakin maju kondisi 

sosial ekonomi suatu daerah akan menciptakan faktor penarik, seperti 

perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. 

Di sisi lain, daerah mempunyai faktor pendorong (push factor) yang 

menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke luar daerahnya, antara lain 

kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana 

pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan 

yang kurang baik. 

       Adanya faktor-faktor sebagai penarik ataupun pendorong di atas merupakan 

perkembangan dari teori migrasi (The Law of Migration) yang dikembangkan oleh 

E.G Ravenstein pada tahun 1885 (Mantra, 2012): 

1. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan 
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2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi 

adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan 

memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. 

Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan (place utility) lebih 

tinggi dibanding daerah asal. 

3. Berita dari orang yang telah berpindah ke daerah lain merupakan 

informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi. 

4. Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migran 

potensial) untuk bermigrasi. 

5. Semakin tinggi pengaruh kekotaan, semakin besar tingkat mobilitasnya. 

6. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi 

mobilitasnya. 

7. Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak 

saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Jadi, arah mobilitas 

penduduk menuju ke arah datangnya informasi. 

8. Pola migrasi bagi seseorang atau sekelompok penduduk sulit 

diperkirakan. 

9. Penduduk yang masih muda atau belum kawin lebih banyak melakukan 

mobilitas daripada penduduk yang berstatus kawin. 

10. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melakukan 

mobilitas daripada yang berpendidikan rendah. 

 

       Faktor ekonomi sering dianggap sebagai faktor yang paling mendasar yang 

mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas atau migrasi., namun migrasi 

internasional sebenarnya juga berkaitan dengan hukum negara penerima dan 

negara pengirim. Selain itu, faktor politik seperti perang, gangguan politik dan 
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dekolonisasi ternyata dapat juga menjadi penyebab individu atau kelompok untuk 

melakukan mobilitas penduduk lintas negara.  

       Hal senada juga diungkapkan oleh Lee (1966), Todaro (1979), dan Titus 

(1982) dalam Mantra (2012) yang menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk 

migrasi adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkemang karena adanya 

ketimpangan ekonomi antar daerah. Todaro menyebut motif utama tersebut 

sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. Migrasi mempunyai dua harapan, 

yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh pendapatan yang lebih 

tinggi daripada yang diperoleh di daerah asal.    

 

2.1.2 Teori Tenaga Kerja 

      Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Usia kerja adalah penduduk berumur 15-64 tahun. 

       Menurut Sumarsono (2003: 6) tenaga kerja adalah semua orang yang 

bersedia sanggup bekerja, dimana tenaga kerja ini meliputi semua orang yang 

bekerja baik untuk diri sendiri ataupun untuk anggota keluarganya yang tidak 

menerima imbalan dalam bentuk upah atau semua orang yang sesungguhnya 

bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka yang sesungguhnya 

bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menggangur dengan 

terpaksa karena tidak adanya kesempatan kerja. 

       Sedangkan menurut Simanjuntak (2001), tenaga kerja mencakup penduduk 

yang sudah dan sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga, walaupun tidak bekerja, 

mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. 
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Tenaga kerja terdiri dari angkata kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja 

adalah bagian dari tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan 

barang dan jasa (BPS, 2008). 

Angkatan kerja terdiri dari: 

       1. Golongan yang bekerja. 

       2. Golongan yang menganggur dan mencari kerja. 

Sedangkan kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri dari: 

       1. Golongan yang bersekolah. 

       2. Golongan yang mengurus rumah tangga. 

       3. Golongan lain-lain atau yang menerima pendapatan. 

Angkatan kerja yang digolongkan bekerja (BPS, 2008) adalah: 

1. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan 

dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau 

keuntungan yang lamanya bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu 

yang lalu. 

2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan 

pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam adalah:  

      a. Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang sedang 

tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir ataupun perusahaan 

menghentikan kegiatan sementara. 

      b. Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja 

karena menunggu hujan untuk menggarap sawah. 

      c. Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, 

dalang, dan lain-lain. 

 

Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan 

(BPS, 2007): 
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1. Mereka yang belum pernah bekerja pada saat sedang berusaha mendapatkan 

pekerjaan. 

2. Mereka yang pernah bekerja pada saat pencacahan, sedang menganggur dan 

berusaha mencari pekerjaan. 

3. Mereka yang dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 

 

Gambar 2.3Diagram Ketenagakerjaan 

 

Sumber : BPS, 2007. 

 

2.1.3 Teori Jaringan Kerja (Network) 

       Menurut Oishi (2002) dalam Syafitri (2012) mengenai Network theory, yang 

mengkaitkan proses migrasi melalui hubungan personal, kultur, dan hubungan-

hubungan sosial lain. Oishi (2002) menjelaskan bahwa di negara-negara 
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pengirim migran, informasi tentang pekerjaan dan standar hidup di luar negeri 

secara efisien disampaikan melalui jaringan personal seperti teman dan tetangga 

yang telah beremigrasi. Sedangkan di negara-negara penerima (negara tujuan), 

masyarakat migran sering membantu laki-laki dan wanita seusianya (sejawat) 

untuk berimigrasi, mendapatkan suatu pekerjaan, dan menyesuaikan dengan 

suatu lingkungan baru. Jaringan yang demikian ini mengurangi biaya-biaya 

migrasi bagi para pendatang baru, yang menyebabkan para migran yang 

potensial untuk meninggalkan negara (daerah) mereka. 

       Menurut Wiyono (2003: 20), individu dan keluarga seringkali tidak dapat 

membuat keputusan yang terpisah dari srtuktur dimana keluarga itu tinggal. 

Mereka akan terikat pada struktur yang membentuknya. Salah satu contohnya 

adalah berkembangnya jaringan migran (migrant network). Migran yang pertama 

kali merintis usaha di tempat tujuan akan membantu mereka yang datang dan 

mencarikan pekerjaan yang seusia. Munculnya jaringan migran ini menunjukkan 

bahwa teori migrasi berkaitan dengan masalah-masalah seperti mengalirnya 

modal dan barang serta pengaruh budaya dan politik. Hal tersebut berarti bahwa 

para migran pindah untuk bermigrasi jika mereka mengetahui memiliki keluarga 

di sana, yang bisa memberi mereka tempat tidur, makanan dan membantu 

mereka untuk mencari pekerjaan. 

       Hal sama dikemukakan Mulyanto, dkk (2009:281-287) yang menunjukkan 

buruh migran memilih kerja di luar desanya karena sudah ada “jaminan” akan 

mendapatkan kerja di kota tujuannya. Ada beberapa model jaringan yang 

mereka gunakan dalam pencarian kerja. Diantaranya adalah unit pertemanan, 

pertetanggaan atau melalui agen ketenagakerjaan. Secara singkat model 

jaringan kerja yang terbentuk dapat dilihat pada bagan berikut ini. 
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Tabel 2.1Jaringan Kerja di Pedesaan 

Jaringan Kerja Keterangan Jenis Lapangan Kerja 

Pertemanan Jaringan kerja ini menggunakan 

hubungan antar-teman. Umumnya 

para pelaku mencari pekerjaan 

pada temannya. Atau sebaliknya, 

seseorang mencari pekerja di 

kalngan temannya sendiri. 

Buruh bangunan, buruh 

industri, sektor jasa 

(tukang jahit), pedagang  

 

Pertetanggaan Jaringan kerja ini hampir sama 

dengan pertemanan. Namun 

jaringan yang digunakan adalah 

sesama tetangga dalam desanya.  

Buruh bangunan, buruh 

industri, sektor jasa 

(tukang jahit), pedagang, 

pembantu rumahtangga  

Agen tenaga 

kerja 

Proses kerja menjadi pekerja 

migrasi internasional biasanya 

mengandalkan agen-agen tenaga 

kerja dari luar daerah yang sering 

datang ke desa. Kalaupun tidak, 

beberapa calon TKI sengaja 

mencari agen-agen yang ada di 

wilayah masing-masing.  

Tenaga kerja internasional 

Sumber : Mulyanto (2009) 

 

       Sudah menjadi hal lumrah para calon tenaga kerja menggunakan jaringan 

agen penyalur tenaga kerja. Pada beberapa kasus calon tenaga kerja domestik, 

banyak berdiri yayasan yang menyalurkan tenaga kerja, misalnya adalah 

yayasan tenaga kerja rumah tangga. Namun, contoh paling jelas terlihat pada 

proses penyaluran tenaga kerja ke luar negeri (transnasional). 
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2.1.4 Konsep dan Variabel yang Berpengaruh terhadap Migrasi 

       Ada beberapa teori yang mengatakan mengapa seseorang mengambil 

keputusan melakukan migrasi, diantaranya adalah teori kebutuhan dan stres 

(need and stress). Setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. 

(Mantra, 2012). Akan tetapi banyak faktor yang membuat seseorang untuk 

memutuskan bermigrasi, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dari 

dirinya sendiri, seperti umur, pendidikan, status pernikahan, dll. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan dari variabel yang berpengaruh terhadap 

migrasi dibawah ini. 

1. Umur 

       Dalam hal migrasi umur seseorang dianggap dapat mempengaruhi 

produktivitasnya. Sehingga semakin tinggi produktivitas seseorang maka akan 

mempengaruhi keinginan untuk berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan tempat asalnya. Angkatan kerja yang 

memiliki usia yang lebih muda serta masih berstatus belum menikah cenderung 

untuk melakukan perpindahan ke daerah lain. Sementara angkatan kerja yang 

usianya sudah tidak terlalu muda biasanya memilih untuk menetap secara 

permanen di suatu tempat. 

2. Jenis kelamin 

       Ada yang berpendapat bahwa tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki 

lebih cenderung untuk melakukan migrasi ke tempat lain. Ada pula yang 

berpendapat bahwa tenaga kerja yang berjenis kelamin perempuan cenderung 

untuk melakukan perpindahan ke daerah lain yang dianggap lebih baik. 

3. Status pernikahan 

       Status dalam perkawinan juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

migrasi. Ada yang berpendapat bahwa tenaga kerja yang telah berstatus 
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menikah lebih cenderung untuk melakukan migrasi ke tempat lain. Ada pula yang 

berpendapat bahwa tenaga kerja yang berstatus belum menikah lebih cenderung 

untuk melakukan perpindahan ke daerah lain yang dianggap lebih baik. 

4. Pendidikan 

       Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas 

seseorang. Walaupun ada faktor-faktor yang turut mempengaruhi seperti status 

sosial ekonomi keluarga dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah faktor utama yang menentukan kinerja 

seseorang. Pada umumnya penduduk yang meninggalkan daerahnya pernah 

duduk di bangku sekolah. Connel (dalam Mantra, 2012) menegaskan bahwa 

penduduk yang berpendidikan cenderung untuk pergi ke daerah lain sedangkan 

yang buta huruf kebanyakan tinggal di rumah.  

       Hal senada juga dinyatakan oleh Todaro yang menyatakan adanya korelasi 

atau hubungan yang positif antara tingkat 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 Penelitian Todaro tahun 

2000 menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor yang mendorong 

keinginan individu semakin kuat dalam bermigrasi, hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka semakin besar pula mobilitas seseorang untuk pindah 

ke daerah lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tingkat pendidikan dapat 

menggambarkan penguasaan informasi, karena itu mereka yang berpendidikan 

mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang 

berpendidikan (Mc Falls,1998; Hugo, et all,1999; dalam Suharyono dan Marthen 

nDoen, 2003: 67). 
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5. Beban tanggungan di daerah asal  

       Keluarga adalah keseluruhan dari anggota suatu rumah tangga yang berada 

pada satu tingkatan tertentu saling berhubungan melalui darah, adopsi, atau 

perkawinan, atau dapat di definisikan sebagai suatu kelompok individu yang 

hidup dalam suatu rumah dan makan dari dapur yang sama (United Nation 

dalam Sanniawati, 2006: 34). Sedangkan beban tanggungan keluarga diartikan 

sebagai besarnya suatu kelompok yang hidup di suatu rumah tangga, dan atau 

individu yang tidak tinggal dalam satu rumah namun masih menjadi tanggungan 

dari kepala rumah tangga tersebut.  

       Jumlah tanggungan keluarga menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja 

Indonesia untuk bekerja di luar negeri baik secara permanen ataupun tidak. Hal 

ini dikarenakan niat seseorang sebenarnya akan dipengaruhi oleh tekad yang 

kuat dari dalam individu untuk berani menentukan suatu keputusan (risk-taker) 

sejalan dengan kewajiban untuk bertanggungjawab menanggung beban keluarga 

(Waridin, 2002: 125). Dalam keadaan dimana jumlah anggota cukup besar, 

sedangkan pendapatan keluarga tidak memadai, maka anggota keluarga 

terpaksa harus mencari dan melakukan pekerjaan tambahan atau menjadi 

pekerja tambahan. 

6. Kepemilikan lahan di daerah asal 

       Kepemilikan properti berupa tanah atau sawah dapat menjadi pemicu 

seseorang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Menurut 

Todaro (2006) karakteristik ekonomi seorang 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. 

       Seseorang yang memiliki sedikit properti seperti lahan atau rumah di daerah 

asal akan lebih cenderung untuk melakukan migrasi. Hal ini dikarenakan motivasi 
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yang timbul dari dalam diri mereka untuk dapat memperbanyak kepemilikan 

properti dengan jalan bermigrasi ke tempat lain yang dirasa dapat memberikan 

pendapatan yang lebih banyak yang nantinya dapat digunakan untuk menambah 

properti mereka di daerah asal. 

7. Kepemilikan relasi 

       Berita dari orang yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi 

yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi. Para migran 

cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal 

di daerah tujuan. Jadi, arah mobilitas penduduk menuju ke arah datangnya 

informasi (Mantra, 2012). 

8. Perbandingan upah 

       Seseorang memutuskan untuk bermigrasi adalah yang utama karena 

permasalahan ekonomi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, yang paling vital 

seperti sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan 

memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi di daerah tujuan 

dibanding daerah asal. Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan (place 

utility) lebih tinggi dibanding daerah asal (Mantra 2012). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat hipotesis dari penelitian 

yang akan dilakukan, selain teori-teori yang telah dipaparkan diatas, maka akan 

dipaparkan pula beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan juga 

dapat menjadi penentuan arah yang akan ditempuh dari penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2010 dengan studi 

kasus Kota Semarang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga 

Kerja Untuk Bekerja Ke Luar Negeri”. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
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variabel umur, status pernikahan, pekerjaan di daerah asal, pendidikan, 

jumlah tanggungan, dan pendapatan yang diperoleh terhadap minat tenaga 

kerja untuk bekerja ke luar negeri. Alat analisisnya adalah regresi logistik 

(Tobit Regression). Dari beberapa variabel-variabel yang dihipotesiskan, 

variabel independen yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja ke 

luar negeri, ternyata hanya variabel Umur (prob.0,0001), Pekerjaan responden 

(Prob.0,0003), Jumlah Tanggungan (Prob.0,0077), Pendidikan (Prob.0.0548*) 

Pendapatan (Prob. 0,0407) yang memberi pengaruh secara signifikan 

terhadap minat responden untuk bekerja ke luar negeri. Dari uji likelihood ratio 

diketahui bahwa variabel status pernikahan tidak memiliki peran atau 

pengaruh terhadap vaiabel dependen dan yang memiliki peran adalah 

variabel umur, pekerjaan responden, pendidikan, jumlah tanggungan, 

pendpatan, sedangkan pada uji wald disimpulkan bahwa keseluruhan dari 

variabel independen memiliki pengaruh/peran terhadap data dalam model 

tobit. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari pada tahun 2010 dengan studi 

kasus di Kabupaten Semarang  Semarang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Sirkuler Ke Kabupaten Semarang”. 

Bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor usia, pendapatan, pekerjaan 

asal, tingkat pendidikan. Status perkawinan, dan kepemilikan lahan terhadap 

minat migrasi ke Kabupaten Semarang. Alat Analisisnya adalah Logistic 

Regression Model. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat migrasi ke 

Kabupaten Semarang antara lain variabel usia (AGE) dengan nilai signifikansi 

pada taraf alpha 5% (p-value = 0,027), variabel pendapatan (WAGE) dengan 

nilai signifikansi pada taraf alpha 1% (pvalue = 0,000), variabel pekerjaan asal 

(JOBVLG) dengan nilai signifikansi pada taraf alpha 10% (p-value = 0,072), 

variable pendidikan (EDU) dengan nilai signifikansi pada taraf alpha 10% (p-
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value = 0,098) dan variabel kepemilikan tanah (LAND) dengan nilai 

signifikansi pada taraf alpha 1% (p-value = 0,001). Sedangkan variabel status 

perkawinan (MAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

migrasi sirkuler. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada tahun 2007 studi kasus di 

Kabupaten Majalengka berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri”. Bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendapatan total keluarga migran setelah bermigrasi ke 

luar negeri, lama bermigrasi ke luar negeri, tingkat pendidikan migran, usia 

migran, beban tanggungan di daerah asal, status perkawinan, jenis kelamin, 

status pekerjaan di daerah asal dan kepemilikan properti daerah asal baik 

secara individu maupun secara bersama-sama terhadap keputusan TKI di 

Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat untuk kembali bermigrasi ke luar 

negeri pada tahun 2007. Tujuan berikutnya adalah  untuk mengetahui variabel 

independen yang paling mempengaruhi keputusan TKI. Alat analisisnya 

adalah Logistic Distribution Function. Dari hasil analisis didapat beberapa 

kesimpulan, yaitu: (1) probabilitas TKI berpendapatan lebih tinggi setelah 

bermigrasi ke luar negeri untuk memutuskan bermigrasi kembali ke luar negeri 

sebesar 31,929106 kali probabilitas TKI berpendapatan lebih rendah setelah 

bermigrasi ke luar negeri; (2) probabilitas TKI yang bermigrasi ke luar negeri 

lebih lama untuk memutuskan bermigrasi kembali ke luar negeri sebesar 

10,073981 kali probabilitas TKI yang belum lama bermigrasi ke luar negeri; (3) 

probabilitas TKI berpendidikan tinggi untuk memutuskan bermigrasi kembali 

ke luar negeri sebesar 0,094359 kali probabilitas TKI berpendidikan rendah; 

(4) probabilitas TKI berusia lebih tua untuk memutuskan bermigrasi kembali 

ke luar negeri sebesar 0,00196 kali probabilitas TKI berusia lebih muda; (5) 

probabilitas TKI dengan beban tanggungan ≥3 jiwa untuk memutuskan 
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bermigrasi kembali ke luar negeri sebesar 0,197826 kali probabilitas TKI 

dengan beban tanggungan ≤2jiwa; (6) probabilitas TKI berstatus telah 

menikah untuk memutuskan bermigrasi kembali ke luar negeri sebesar 

26,967785 kali probabilitas TKI berstatus belum menikah; (7) probabilitas TKI 

laki-laki untuk memutuskan bermigrasi kembali ke luar negeri sebesar 

98,378275 kali probabilitas TKI perempuan; (8) probabilitas TKI yang memiliki 

pekerjaan di daerah asal sebelum bermigrasi ke luar negeri untuk 

memutuskan bermigrasi kembali ke luar negeri sebesar 0,039660 kali 

probabilitas TKI yang tidak memiliki pekerjaan di daerah asal sebelum 

bermigrasi ke luar negeri; dan (9) probabilitas TKI yang memiliki properti di 

daerah asal untuk memutuskan bermigrasi kembali ke luar negeri sebesar 

44,372460 kali probabilitas TKI yang tidak memiliki properti di daerah asal. 

4 Penelitian yang dilakukan oleh Abidin pada tahun 2013 dengan studi kasus di 

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berjudul “Analisis Keputusan Tenaga 

Kerja Melakukan Migrasi Komutasi”. Bertujuan untuk  mengetahui besaran 

pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, status pernikahan, kepemilikan 

lahan, jenis kelamin dan umur terhadap keputusan tenaga kerja melakukan 

migrasi komutasi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Alat Analisisnya 

adalah Logistic Regression Model.  Hasil analisis Logistic Regression Model 

menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan tenaga kerja 

melakukan migrasi komutasi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember 

antara lain variabel pendapatan (WAGE), variabel status pernikahan (MAR), 

variabel kepemilikan lahan (LAND) dan variabel umur (AGE). Sedangkan 

variabel tingkat pendidikan (EDUC) dan variabel jenis kelamin (SEX) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tenaga kerja melakukan 

migrasi komutasi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri pada tahun 2012 dengan studi kasus di 

Propinsi Jawa Timur yang berjudul “Determinants of Migration Labour 

Decisions”. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor 

penentu keputusan migrasi untuk bermigrasi dari desa ke kota dan 

internasional di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Alat analisisnya 

adalah Probit, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, 

jenis kelamin dan usia memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan untuk bermigrasi ke luar negeri. Sementara itu, variabel relasi 

sosial secara signifikan mencegah migrasi. Hasil juga menggambarkan bahwa 

kepemilikan tanah, akses kredit, jenis kelamin wanita dan usia memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan untuk bermigrasi ke kota-

kota (Migrasi desa-kota), sedangkan bantuan pemerintah memiliki pengaruh 

negatif. Hasil di tingkat desa menggunakan estimasi Tobit, pangsa lahan non-

pertanian, fasilitas pendidikan, pangsa petani rumah tangga di desa, dan 

variabel kemiskinan memiliki dampak positif dan signifikan migrasi ke luar 

negeri. Sumber daya air, asuransi kesehatan, lahan untuk kegiatan non-

pertanian (non-irigasi), dan akses pasar memiliki dampak negatif pada 

migrasi. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

       Menurut Adam Kuper dan Jessica Kuper dalam Rahmawati (2010), 

perpindahan tenaga kerja sesungguhnya mencerminkan adanya ketimpangan 

distribusi ruang dan redistribusi kesempatan ekonomi di suatu kawasan atau 

negara. Keputusan untuk berpindah, didasarkan pada hasil perbandingan antara 

tempat asal dengan 

berbagai daerah tujuan yang memiliki peluang lebih besar dan lebih 

menguntungkan. Pendidikan dan pelatihan, hubungan patron, jenis kelamin 
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adalah variabel utama yang mempengaruhi kesempatan yang disediakan oleh 

pasar tenaga kerja di daerah lain. Selanjutnya, umur, dukungan kekerabatan, 

dan akses sumber daya terutama penguasaan tanah serta berbagai faktor lain, 

sangat menentukan pertimbangan untung - ruginya sebuah keputusan 

berpindah. 

       Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan calon TKI untuk bermigrasi 

ke luar negeri. Maka kerangka pemikiran analisis yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

       Berdasarkan teori migrasi Lee, faktor terpenting setiap individu dalam 

melakukan migrasi adalah faktor individu itu sendiri, faktor individu memberikan 

penilaian apakah suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya atau tidak 

(Everett S. Lee, 1970 dalam Mantra, 2012). 

Gambar 2.4Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2014.   
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2.4 Hipotesis 

       Hipotesis merupakan suatu porsi yang mungkin benar dan sering digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun untuk dasar 

penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga 

merupakan data, akan tetapi kemungkinan bisa salah, maka apabila akan 

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji dahulu dengan 

menggunakan data hasil observasi (Supranto, 2001) dalam Rahmawati (2010). 

       Berdasarkan pada teori, penelitian terdahulu dan rumusan kerangka pikir 

penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Variabel umur diduga berpengaruh positif terhadap keputusan individu 

untuk bermigrasi ke luar negeri. (Todaro, 2006); (Mantra, 2012); 

(Rahmawati, 2010);(Pratiwi, 2007). 

2. Variabel jenis kelamin diduga berpengaruh positif terhadap keputusan 

individu untuk bermigrasi ke luar negeri. (Pratiwi, 2007). 

3. Variabel status pernikahan diduga berpengaruh positif terhadap 

keputusan individu untuk bermigrasi ke luar negeri. (Mantra, 2012); 

(Abidin, 2013). 

4. Variabel tingkat pendidikan diduga berpengaruh positif terhadap 

keputusan individu untuk bermigrasi ke luar negeri. (Todaro, 2006); 

(Mantra, 2012); (Rahmawati, 2010); (Pratiwi, 2007). 

5. Variabel beban tanggungan di daerah asal diduga berpengaruh positif 

terhadap keputusan individu untuk bermigrasi ke luar negeri (Merisa, 

2010). 
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6. Variabel kepemilikan lahan di daerah asal diduga berpengaruh positif 

terhadap keputusan individu untuk bermigrasi ke luar negeri (Todaro, 

2006); (Pratiwi, 2007). 

7. Variabel kepemilikan relasi diduga berpengaruh positif terhadap 

keputusan individu bermigrasi ke luar negeri. (Mantra, 2012); (Oishi, 

2002).  

8. Variabel perbandingan upah di daerah tujuan diduga berpengaruh positif 

terhadap keputusan individu untuk bermigrasi ke luar negeri (Todaro, 

2006); (Mantra, 2012); (Rahmawati, 2010); (Pratiwi, 2007). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

       Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, 

empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan 

cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati indera manusia, sehingga 

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian tersebut 

menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis (Sugiyono, 2004). 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang tersusun secara sistematis antara bagian-bagian, fenomena, dan 

hubungan-hubungan yang terdapat dalam objek penelitian. Tujuan dari penelitian 

ini adalah agar dapat mengembangkan dengan menggunakan model yang 

matematis dengan teori-teori, penelitian terdahulu serta adanya hipotesis yang 

berkaitan dengan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi. 

 

3.2 Tempat Penelitian 

       Tempat penelitian di Kecamatan Gondanglegi yang berada di Kabupaten 

Malang. Pemilihan tempat penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh 

dari DISNAKERTRANS Kebupaten Malang, kecamatan tersebut merupakan 

daerah yang memiliki jumlah migran terbanyak dibanding dengan kecamatan lain 

di Kabupaten Malang.  
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

       Keberadaan variabel dalam penelitian merupakan hal penting untuk 

menjelaskan adanya fokus dan topik penelitian. Definisi operasional merupakan 

definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikan kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut (Nasir, 1999). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari tujuh macam variabel, yaitu: minat migrasi, tingkat 

pendidikan responden, usia migran, beban tanggungan di daerah asal, status 

perkawinan, jenis kelamin, dan kepemilikan lahan di daerah asal. Variabel-

variabel tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni :   

1. Variabel Tak Bebas (Variabel Dependen) 

       Adalah variabel yang besarannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam 

penelitian ini digunakan keputusan migrasi sebagai variabel tidak bebas. 

Keputusan migrasi menunjukkan minat/alasan tenaga kerja untuk bermigrasi 

sementara ke luar negeri guna bekerja. Skala pengukuran berupa skala dummy; 

1= Migrasi Luar Negeri dan 0= Migrasi Dalam Negeri. 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

       Variabel yang besarannya tidak tergantung pada variabel lain. Variabel 

bebas yang digunakan adalah : 

1. Umur (X1) : Usia responden diukur dengan skala kontinyu (Tahun). 

2. Status pernikahan (X2) : Status pernikahan responden diukur dengan 

skala dummy (1=menikah; 0=belum menikah/cerai).  

3. Pendidikan (X3) : pendidikan formal yang pernah dicapai oleh responden 

sesuai dengan ijazah yang dimiliki diukur dengan skala kontinyu. 

4. Jenis kelamin (X4) : Jenis kelamin responden diukur dengan skala dummy 

(1=perempuan; 0=laki-laki). 



32 
 

 

5. Beban tanggungan (X5) : jumlah orang/anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan di daerah asal, diukur dengan skala kontinyu (jumlah orang). 

6. Kepemilikan lahan  (X6) : Kepemilikan lahan adalah lahan kosong atau 

sawah yang dimiliki oleh responden di daerah asal (desa). (1= punya,  0= 

tidak punya). 

7. Kepemilikan relasi (X7) : Kepemilikan relasi adalah kepemilikan teman 

atau sanak saudara di daerah tujuan. (1= punya,  0= tidak punya) 

8. Perbandingan upah (X8) : Jumlah upah yg diterima di daerah tujuan dibagi 

dengan upah yang diterima di daerah asal  

 

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

       Populasi adalah keseluruhan jumlah dari objek/subjek yang memiliki 

kausalitas atau karakteristik tertentu yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan. Populasi 

dari penelitian ini adalah penduduk yang sedang bekerja di luar kota dan luar 

negeri. Hanya tersedianya data tentang jumlah TKI di luar negeri dan tidak 

tersedianya data yang menjelaskan tentang jumlah penduduk dari Kecamatan 

Gondanglegi  yang bekerja di luar kota membuat peneliti mengalami kesulitan 

dalam menentukan jumlah populasi dalam penelitian ini. Meskipun demikian 

dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gay dan Diehl (1992) bahwa 

sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat Gay dan Diehl ini mengasumsikan 

bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif 

dan hasilnya dapat digenelasir. Namun ukuran sampel yang digunakan akan 

sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti mencoba 

membandingkan alasan antara migran dalam negeri dengan migran luar negeri  

mengenai pengambilan keputusan mereka dalam bermigrasi. Oleh karena itu 

penelitian ini termasuk dalam jenis kausal perbandingan. Berdasrkan pada teori 
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yang dikemukakan oleh Gay dan Diehl (1992) sampel yang digunakan dalam 

penelitian kausal perbandingan minimum sebanyak 30 subjek per group. Jadi, 

dalam penelitian ini digunakan 100 sampel, dengan pembagian 50 untuk migran 

dalam negeri dan 50 untuk migran luar negeri.  

       Teknik pengambilan sampel secara nonprobabilitas, yaitu pengambilan 

sampel ditentukan oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Lebih 

spesifiknya pengambilan sampel berdasarkan pada arahan dari aparatur desa 

setempat kemudian dilanjutkan dengan menggunakan snow-ball sampling, 

dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan 

berdasarkan informasi dari sampel pertama, sampel ketiga ditentukan 

berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya sehingga sampel 

semakin besar.  

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

       Ada banyak sekali jenis dan sumber data yang digunakan untuk 

mendapatkan data, akan tetapi tidak semua teknik ini dapat digunakan karena 

dalam hal ini harus disesuaikan dengan hal yang menjadi subyek penelitian. 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari 

lapangan atau tempat penelitian. Data-data diperoleh  dari informan kunci yang 

mana para keluarga dari pekerja migran atau juga pekerja migran sendiri. Data 

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan berdasar pada 

kuisioner.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengumpulan data 

adalah : 
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Wawancara Berdasarkan Kuesioner 

       Metode pengumpulan data ini dilakukan secara langsung kepada responden 

dengan panduan kuesioner yang terdiri atas pertanyaan tertutup yang meliputi 

data tentang identitas responden, jumlah beban tanggungan, tingkat pendidikan, 

status pernikahan, kepemilikan lahan di desa, jenis kelamin, umur, kepemilikan 

relasi, upah di daerah asal dan di daerah tujuan. Informasi yang berasal dari 

kuesioner tersebut menjadi data mentah yang akan diolah dan dianalisis. 

 

3.7 Metode Analisis 

       Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 

independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Pusat penelitian adalah pada upaya menjelaskan 

dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau 

lebih variabel independen (Gujarati, 1997).  

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logistic 

Regression Model (LRM) untuk mengestimasi alasan individu melakukan migrasi 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu umur, jenis kelamin, 

status pernikahan, pendidikan, beban tanggungan di daerah asal, kepemilikan 

lahan di daerah asal, upah di daerah asal, upah di daerah tujuan, dan 

kepemilikan relasi. Penggunaan model regresi logistik ini dianggap sebagai alat 

yang paling tepat untuk menganalisis data dalam penelitian ini, karena variabel 

dependennya bersifat dikotomi atau multinominal yaitu lebih dari satu atribut. 

Regresi logistik dengan dua pilihan sering disebut Binary Logistic Regression 

(BLR). Karena model yang dihasilkan dengan regresi logistik bersifat non linear, 

persamaan yang digunakan untuk mendiskripsikan hasil sedikit lebih kompleks 
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dibanding dengan regresi berganda. Variabel hasil adalah probabilitas 

mendapatkan dua hasil atau lebih berdasarkan fungsi non linear dari kombinasi 

linear dari sejumlah variabel (predictors). 

       Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding teknik 

lainnya yaitu antara lain (Kuncoro, 2005) : 

1. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang 

digunakan dalam model. Artinya variabel penjelas tidak harus memiliki 

distribusi normal linear maupun memiliki varian yang sama dalam setiap 

grup. 

2. Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel 

kontinyu, diskrit, dan dikotomis. 

3. Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas 

variabel terikat diharapkan non linear dengan satu atau lebih variabel 

bebas. 

 

       Persamaan umum untuk regresi logistik dua pilihan (Binary Logistic 

Regression) hasil dinyatakan sebagai berikut (Gujarati, 2003) : 

 

Dimana Yi adalah probabilitas yang diestimasi dengan kasus sebanyak (i=1,….n) 

dan “u” adalah persamaan regresi biasa. Model matematis dari determinan dan 

analisis alasan yang mempengaruhi keputusan migran untuk bekerja di dalam 

negeri dan luar negeri adalah :  

L adalah logit sehingga nama model logit adalah seperti persamaan di bawah ini. 

Li =  ln[
Pi

1−Pi
] = 𝛽1 + 𝛽2𝑋1 +𝛽3𝑋2 +𝛽4𝑋3 +𝛽5𝑋4 + 𝛽6𝑋5 + 𝛽7𝑋6 +𝛽8𝑋7 + 𝛽9𝑋8 + 𝑢𝑖  

 

Dimana: 
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Li =  ln[
Pi

1−Pi
]   = Keputusan Migrasi 

𝑋1 = Umur 

𝑋2 = Status Pernikahan 

𝑋3 = Pendidikan 

𝑋4 = Jenis Kelamin 

𝑋5 = Beban Tanggungan 

𝑋6 = Kepemilikan Lahan 

𝑋7 = Kepemilikan relasi 

𝑋8 = Perbandingan upah 

𝛽1  = Konstanta 

𝑢𝑖   = Error term 

𝛽2−9 = nilai koefisien dari masing- masing variabel independen 

 

3.7.1 Prosedur Analisis 

Uji validitas  merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur valid 

tidaknya suatu kuisioner. Instrumen data dikatakan valid jika intrumen tersebut 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Idrus, 2009). Selain itu juga melakukan 

pengujian terhadap data melalui uji reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, 

reliabilitas dilakukan dengan cara mencari nilai reliabilitas instrument 

(Idrus:2009). Ini dilakukan dengan cara menguji kualitas data yaitu ke 

konsistensiannya apabila data diambil dalam waktu yang berbeda. 

       Estimasi data yang digunakan yaitu dengan menggunakan estimasi non 

linear yaitu dengan metode maximum likelihood (ML). Signifikasi secara statistik 

tidak diuji dengan statistik t, akan tetapi menggunakan statistik Z (Gujarati,2003) . 

Goodness of fit yang biasa diukur menggunakan R2, tidak dapat dilakukan 

karena dalam modal variabel yang biner ini R2 tidak memiliki arti. Pengukuran 
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menggunakan pseudo-R2 atau menggunakan R2 hitung (Gujarati,2003). 

Sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan metode statistik likelihood ratio 

(LR) yaitu menggantikan uji F pada model regresi linear. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

       Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai gambaran umum 

keadaan dan potensi dari obyek penelitian yaitu Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang serta hasil analisis dari pengolahan data yang didapatkan 

dari lapangan. Pada bagian pertama keadaan dan potensi tersebut dapat dilihat 

dari beberapa sudut pandang diantaranya sudut pandang geografis, 

perekonomian dan kependudukan. Selanjutnya pada bagian berikutnya 

dijelaskan karakteristik respoden/migran dari hasil wawancara yang dilakukan. 

Pada bagian akhir bab ini akan disajikan hasil regresi dengan menggunakan 

stata 10.0 serta hasil analisis dari beberapa variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dalam mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk melakukan 

migrasi dalam dan luar negeri. 

4.1.1 Kondisi Umum dan Keadaan Geografis 

       Kabupaten Malang merupakan sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam 

kabupaten dan Samudera Indonesia. Posisi koordinat Kebupaten Malang terletak 

antara 112°44’,10,90’’ Bujur Timur dan 122°57’,00,00” Bujur Timur dan antara 

7°44’,55,11’’ Lintang Selatan dan 8°26’,35,45’’ Lintang Selatan. Letak geografis 

sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup 

strategis. Kabupaten Malang berada di atas area seluas 2.977.05 km² yang 

terbagi dalam 33 kecamatan dan 390 desa/kelurahan. Dari seluruh 

desa/kelurahan yang ada, 12 diantaranya berstatus kelurahan dan sisanya 378 

berstatus desa.  
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Gambar 4.1 Posisi Kabupaten Malang di Jawa Timur 

 
Sumber : wikimedia.org,  2014 

 

 
       Gondanglegi adalah salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah 

Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Gondanglegi terletak diantara 

112°35’59’’-112°39’73’’ BT dan 8°10’82’’-8°07’26’’ LS. Mengacu pada data 

potensi Kecamatan Gondanglegi, letak geografi seluruh desa di Kecamatan 

Gondanglegi adalah dataran dengan topografi seluruh desa tergolong dataran. 

Luas kawasan Kecamatan Gondanglegi secara keseluruhan adalah 79,74 km² 

atau 2,68 persen dari total luas Kabupaten Malang. Kecamatan Gondanglegi 

secara geografis terletak disebelah selatan 23 km dari Kota Malang, dengan 

batas-batas wilayah : 

Sebelah utara                  : Kecamatan Bululawang 

Sebelah timur                  : Kecamatan Turen 

Sebelah selatan              : Kecamatan Pagelaran 

Sebelah barat                  : Kecamatan Kepanjen 
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Gambar 4.2 Posisi Kecamatan Gondanglegi di Kabupaten Malang 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2014. 

 

4.1.2 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi 

       Keadaan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) serta jenis mata pencaharian. Mata 

pencaharian penduduk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang usia 10 

tahun keatas pada tahun 2012 terbagi menjadi 9 bidang jenis pekerjaan. Lebih 

jelasnya komposisi penduduk menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut: 
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Tabel 4.1 Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja di Kecamatan 
Gondanglegi, Tahun 2012 

 
No. Sektor Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Pertanian 17.020 36,39 

2. Pertambangan dan galian 158 0,34 

3. Industri pengolahan 6.854 14,66 

4. Listrik, gas dan air 47 0,10 

5. Kontruksi 2.799 5,98 

6. Perdagangan  10.070 21,53 

7. Angkutan dan komunikasi 1.945 4,16 

8. Jasa 3.040 6,50 

9. Lainnya 4.835 10,34 

Jumlah 46.768 100,00 

Sumber :  BPS Kabupaten Malang (diolah) 2014 

 

Pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Gondanglegi usia 

10 tahun keatas yang bekerja menurut mata pencahariannya pada tahun 2012. 

Sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu 

sejumlah 17.020 jiwa atau sebesar 36,39 %. Komodit/produk unggulan di sektor 

pertanian ini adalah tebu dann padi. Sektor perdagangan berada diurutan nomor 

dua tebanyak dengan jumlah 10.070 jiwa atau 21,53 %, serta beberapa sektor 

lainnya seperti industri pengolahan, jasa, kontruksi, angkutan dan komunikasi, 

listrik,gas dan air, dan lainnya.   
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       Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang 

dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu 

tahun). Dalam perhitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku 

dan atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000). Struktur ekonomi Kabupaten 

Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya 

terhadap PDRB total ADHB.    

 

Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-
2012 (Juta Rp) 

 
No Lapangan usaha 2010 2011 2012 

1. Pertanian 8.621.802,45 9.382.923,98 10.331.892,17 

2. Pertambangan&Penggalian 689.987,39 764.230,03 843.400,68 

3. Industri pengolahan 6.631.105,86 7.663.805,42 8.929.803,12 

4. Listrik & air bersih 262.437,73 296.153,56 330.405,37 

5. Bangunan 649.250,66 793.075,44 980.335,85 

6. Perdg, Hotel & Restoran 8.503.416,10 9.936.538,01 11.621.792,34 

7. Pengangkutan&komunikasi 1.104.438,11 1.267.107,69 1.451.026,90 

8. Keuangan,persewaan&jasa 

perusahaan 

1.293.422,42 1.496.711,45 1.723.953,27 

9. Jasa-jasa 3.634.723,79 4.074.452,39 4.551.843,24 

PDRB 31.390.584,51 35.674.997,97 40.763.813,14 

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2014 

 

       Tabel 4.2 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten 

Malang tahun 2010-2012, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan 

ekonomi yang tergabung dalam kelompok tersier yaitu sekitar 47,47 persen, 
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kemudian kelompok primer berkisar antara 27,41 persen dan kelompok sekunder 

berkisar antara 25,12 persen. Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan 

yaitu sektor pertanian (untuk kelompok sektor primer), sektor industri (untuk 

kelompok sektor sekunder) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (untuk 

kelompok sektor tersier). Sektor-sektor tersebut sebagai pemicu roda 

perekonomian karena sekitar 70 persen lebih kegiatan ekonomi berasal dari 

sektor-sektor tersebut sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka 

perkembangan perekonomian regional. 

       Mencermati kontribusi kelompok sektor primer/pertanian selama periode 

2010-2012 cenderung (trend-nya) turun, walaupun gradasinya sangat halus. 

Sedangkan kelompok sektor tersier dan sekunder cenderung meningkat. 

Penurunan kelompok sektor primer/pertanian sangat dipengaruhi oleh 

pergeseran sektor pertanian. Turunnya kontribusi sektor pertanian tidak terlepas 

dari sub sektor pendukungnya yaitu sub sektor tanaman bahan makanan yang 

cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

 

Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Malang Atas Harga Konstan 2000, tahun 2010-
2012 (Juta Rp) 

 
No. Lapangan usaha 2010 2011 2012 

1. Pertanian 4.410.353,37 4.590.418,77 4.781.592,83 

2. Pertambangan&Penggalian 400.201,20 417.730,01 431.473,33 

3. Industri pengolahan 2.662.971,43 2.903.469,45 3.162.993,98 

4. Listrik & air bersih 105.812,01 112.741,76 121.186,48 

5. Bangunan 258.809,96 293.521,34 331.486,84 

6. Perdg, Hotel & Restoran 3.731.827,24 4.105.957,78 4.529.578,37 
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7. Pengangkutan&komunikasi 484.932,36 509.996,98 557.611,91 

8. Keuangan,persewaan&jasa 

perusahaan 

617.031,14 666.964,40 723.239,50 

9. Jasa-jasa 1.907.265,84 1.359.796,16 1.449.012,58 

PDRB 14.578.967,81 15.624.096,52 16.786.415,78 

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2014 

 

       Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat 

perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa geliat 

perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2010 mampu tumbuh 6,27 persen, 

pada tahun 2011 meningkat menjadi 7,17 persen dan pada tahun 2012 kembali 

meningkat menjadi 7,44 persen. Pada tahun 2012 PDRB ADHB meningkat 

sebesar 14,26 persen dari tahun 2011, dengan jumlah penduduk pertengahan 

tahun sebesar 2.487.120 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB diatas, maka 

dapat diketahui besarnya PDRB per kapita yaitu sebesar 16.389.966 rupiah. Jika 

dibanding dengan PDRB ADHB per kapita pada tahun 2011 sebesar 14.502.155 

rupiah maka terjadi kenaikan sebesar 14,26 persen. Sedangkan apabila dilihat 

pdrb adhk, pada tahun 2012 mengalami kenaikan 7,44 persen. Kenaikan 

sebesar itu jauh lebih tinggi dibanding kenaikan penduduk pertengahan tahun.  

       Dari tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 terlihat bahwa di Kabupaten Malang dan 

Kecamatan Gondanglegi kontribusi di lapangan usaha pertanian memiliki 

peringkat utama. Dengan demikian maka sektor pertanian dapat dikatakan 

sebagai mata pencaharian utama dari masyarakat di Kabupaten Malang. Dapat 

dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Malang masih cenderung ada di 

sektor primer dimana nilai tambah dari barang dan jasa tidak terlalu besar. Dari 

kondisi lapangan seperti di atas, dapat menjadi latar belakang masyarakat di 

Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan Gondanglegi untuk memilih 
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memperbaiki kehidupan dengan menjadi pekerja migran. Fenomena banyaknya 

tenaga kerja Indonesia dari Kabupaten Malang bukan karena tanah yang 

digunakan untuk bertani tidak subur melainkan karena dengan bekerja di luar 

negeri pendapatan yang diterima lebih besar dari pada bekerja sebagai petani di 

daerah asal, ditambah lagi dengan adanya pergeseran sektor dari sektor 

pertanian ke sektor tersier. Tidak mudah bagi seseorang yang sebelumnya 

bekerja di sektor pertanian tiba-tiba harus berpindah ke sektor lain seperti 

perdagangan, hotel dan restoran karena pendidikan dan keahlian yang tidak 

sesuai. Adapun mereka berpindah mata pencaharian sebaga buruh bangunan 

yang penghasilannya juga tidak seberapa, karena berbagai alasan itu maka 

mereka memutuskan untuk bekerja sebagai migran ke luar daerah dan keluar 

negeri. 

 

4.1.3 Kependudukan 

       Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk 

Kecamatan Gondanglegi pada tahun 2012 tercatat sebesar 79.784 jiwa dengan 

tingkat kepadatan 1.291 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin 

menunjukkan bahwa 48,17 % adalah penduduk laki-laki dan 51,83 % adalah 

penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 92,94 %. Data penduduk 

menurut jenis kelamin setiap desa untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 

No. Nama 

desa/kelurahan 

Penduduk Akhir Tahun (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Sukorejo 1.644 1.853 3.497 
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2. Bulupitu 1.676 1.826 3.502 

3. Sukosari 1.717 1.199 2.370 

4. Panggungrejo 866 1.011 1.877 

5. Gondanglegi Kulon 4.870 4.970 9.840 

6. Gondanglegi Wetan 5.785 6.256 12.041 

7. Sepanjang 5.786 6.077 11.863 

8. Putat Kidul 1.917 2.116 4.033 

9. Putat Lor 2.814 3.039 5.853 

10. Urek-urek 2.892 3.251 6.143 

11. Ketawang 2.120 2.232 4.352 

12. Ganjaran 4.040 4.420 8.460 

13. Putukrejo 1.723 1.937 3.660 

14. Sumberjaya 1.129 1.164 2.293 

Jumlah 38.433 41.351 79.784 

Sumber : BPS Kabupaten Malang 2014 

 

 

 

4.2  Gambaran Responden (Migran) di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten 
Malang 

 

       Gambaran responden diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis 

secara deskriptif, dan menampilkan karakteristik serta penjelasan sesuai dengan 

variabel yang diangkat dan beberapa karaktereistik yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Responden dalam penelitian ini merupakan orang terdekat dari 

migran seperti suami/istri/orangtua yang mengetahui tentang kondisi migran, hal 

ini tidak sulit dilakukan di Indonesia karena adat ketimuran yang masih melekat 
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dalam masyarakat. Ada juga beberapa responden merupakan migran sendiri 

yang sedang pulang.  

4.2.1 Keadaan Migran Menurut Umur 

       Umur migran menunjukkan umur pada saat ia berangkat bermigrasi. 

Karakteristik migran untuk migrasi dalam negeri tidak ada ketentuan sedangkan 

migrasi luar negeri yang ditetapkan dalam penelitian ini mengikuti persyaratan 

mengenai pengiriman TKI yang ada dalam PER.19/MEN/V/2006 yakni warga 

negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang telah berusia 

sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan 

dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya harus berusia 

21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) 

dan akte kelahiran atau surat tanda lahir dari instasi yang berwenang.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Migran Menurut Umur 
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Sumber : Data primer peneliti, (diolah) 2014 

 

       Berdasarkan gambar 4.3 migran terbanyak berada dikisaran umur 25-29 

tahun untuk migrasi dalam negeri maupun luar negeri dan 30-34 tahun untuk 

migrasi luar negeri, sedangkan migran yang paling sedikit berada pada kelompok 

umur 15-19 tahun.  Rata-rata umur untuk migrasi dalam dan luar negeri adalah 

29,22 tahun sedangkan umur termuda 19 tahun berada dalam kelompok migrasi 

dalam negeri dann untuk umur tertua 47 tahun berada dalam kelompok migrasi 

luar negeri. Artinya, dari data tersebut dapat pula diketahui bahwa individu yang 

memutuskan bermigrasi adalah kelompok usia kerja produktif dimana setiap 

orang dalam kelompok ini berpeluang untuk masuk dalam pasar kerja dan 

bekerja untuk memperoleh pendapatan. 

 

4.2.2 Keadaan Migran Menurut Status Pernikahan 

       Dari 100 responden yang dijadikan sampel penelitian ini, didapatkan masing-

masing 36 migran dalam dan luar negeri yang  berstatus menikah, 14 berstatus 

belum menikah/cerai. 

Gambar 4.4 Migran Menurut Status Pernikahan 
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Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar migran dalam negeri dan 

luar negeri berstatus menikah yang berarti migran ini harus mennghidupi 

keluarganya yang menjadi beban tanggungan baik itu suami/istri/anak/orangtua.  

Menjadikan alasan tersendiri bagi mereka untuk mencari dan mendapatkan 

pekerjaan yang memberikan upah tinggi guna memenuhi kebutuhan hidup yang 

menjadi tanggungannya. 

 

4.2.3 Keadaan Migran Menurut Pendidikan 

       Tingkat Pendidikan dapat membedakan bentuk suatu aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh seorang responden. Pendidikan juga dapat menentukan jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan oleh individu karena semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka semakin besar kemungkinan bagi individu untuk dapat 

menentukan pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pendidikan adalah tingkat 

pendidikan formal yang terakhir dicapai oleh migran menurut tahun.  

 

Gambar 4.5 Migran Menurut Pendidikan 
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Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

       Gambar 4.5 menunjukkan sebagian besar migran dalam negeri memiliki 

pendidikan setingkat SLTA, dan tersebar cukup merata mulai dari SD hingga 

SLTP. Tingkat pendidikan untuk migran luar negeri sebagian besar hanya 

setingkat SD. Dapat diartikan bahwa rata-rata pendidikan untuk migran luar 

negeri lebih rendah jika dibadingkan migran dalam negeri, meskipun tingkat 

pedidikan untuk migran dalam negeri cukup merata mulai dari SD hingga SLTP 

ada namun hal itu dapat dikatakan relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan 

migran luar negeri berhubungan dengan daerah tujuan dan juga jenis pekerjaan. 

Negara tujuan seperti Arab Saudi jenis pekerjaan yang terbanyak untuk migran  

disana adalah pembantu rumah tangga yang tidak membutuhkan seseorang 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi.   

 

4.2.4 Keadaan Migran Menurut Jenis Kelamin 

        Dari 100 responden yang diperoleh di lapangan terdapat 36 migran dalam 

negeri berjenis kelamin laki-laki dan 40 migran luar negeri yang berjenis kelamin 
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perempuan, untuk mengetahui distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini. 

 

Gambar 4.6 Migran Menurut Jenis Kelamin 

 
Sumber : Data primer peneliti, 2014 

 

 

       Gambar 4.6 menunjukkan migrasi dalam negeri didominasi jenis kelamin 

laki-laki dan migrasi luar negeri didominasi jenis kelamin perempuan, hal ini juga 

dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang tersedia di daerah tujuan migrasi. 

Permintaan akan tenaga kerja di bidang kerumahtanggaan/pembantu rumah 

tangga membuat para migran berjenis kelamin perempuan lebih banyak jika 

dibanding jenis kelamin laki-laki untuk migrasi luar negeri, karena jenis kelamin 

perempuan dianggap lebih cocok untuk jenis pekerjaan yang berhubungan 

dengan kerumahtanggaan ini.  

 

4.2.5 Keadaan Migran Menurut Beban Tanggungan 

       Beban tanggungan merupakan jumlah jiwa meliputi anak/istri/suami/orang 

tua yang menjadi tanggungan bagi migran.  Dari 100 responden jumlah 
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terbanyak dengan beban tanggungan 2 jiwa, untuk migran dalam negeri 

sejumlah 21 jiwa dan migran luar negeri sejumlah 17. 

 

Gambar 4.7 Migran Menurut Jumlah Beban Tanggungan 

 
Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

Gambar 4.7 menunjukkan beban tanggungan yang dimiliki migran dapat menjadi 

motivasi tersendiri untuk bermigrasi guna memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Jumlah beban tanggungan ini dapat berkaitan dengan status 

pernikahan seseorang, apabila seseorang berstatus menikah dapat dipastikan 

mereka sudah memiliki beban tanggungan yaitu suami/istri jika belum memiliki 

anak.  

 

4.2.6 Keadaan Migran Menurut Kepemilikan Lahan 

       Pada daerah pedesaan seperti Kecamatan Gondanglegi sektor pertanian 

merupakan sektor yang menyediakan pekerjaan utama bagi masyarakat di 

wilayah tersebut. Minimnya keahlian lain selain bertani membuat sektor pertanian 

menjadi sektor utama di daerah pedesaan. Selain keahlian bertani dan peralatan  
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memadai yang dibutuhkan, ada modal lain yang tidak kalah pentingnya untuk 

medapatkan penghasilan dari sektor ini. Kebanyakan petani di Indonesia 

merupakan buruh tani dari pemilik lahan itulah yang menyebabkan minimnya 

penghasilan yang diperoleh sehinngga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang semakin kompleks, hal itu pula yang terjadi di Kecamatan 

Gondannglegi Kabupaten Malang ini.  Lahan merupakan modal utama bagi 

petani. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden diketahui 

bahwa sebagian besar migran tidak memiliki lahan sendiri untuk diolah. 

 

Gambar 4.8 Migran Menurut Kepemilikan Lahan

 

Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

       Gambar 4.8 menunjukkan jumlah migran dalam negeri yag tidak memiliki 

lahan sejumlah 35 orang atau 70% sedangkan migran luar negeri sejumlah 33 

orang atau 66%. Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap keputusan 

migran untuk mencari pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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4.2.7 Keadaan Migran Menurut Kepemilikan Relasi 

       Relasi merupakan orang-orang yang memiliki hubungan secara personal, 

kultur, dan hubungan-hubungan sosial lain seperti saudara / keluarga / teman / 

tetangga. Relasi dapat memberi informasi tentang pekerjaan, bahkan dapat 

menghubungkan langsung antara pencari kerja dengan penyalur tenaga kerja 

atau penyedia lapangan kerja. Kepemilikan relasi seharusnya dapat 

dimanfaatkan oleh para migran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di 

daerah tujuan migrasi.  

 

Gambar 4.9 Migran Menurut Kepemilikan Relasi 

 
Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

       Gambar 4.9 menunjukkan sebanyak 46 migran dalam negeri dan 40 migran 

luar negeri memiliki relasi. Artinya kepemilikan relasi seharusnya dapat 

mempengaruhi keputusan individu untuk bermigrasi. Apalagi seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi saat ini yang semakin memudahkan 

individu untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain melalui 

berbagai situs jejaring sosial.  
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4.2.8 Keadaan Migran  Menurut Upah di Daerah Asal 

       Upah merupakan faktor yang paling diperhitungkan dalam melakukan 

migrasi, karena alasan utama seseorang melakukan migrasi adalah tidak 

terpenuhinya kebutuhan hidup akibat sedikitnya upah yanng diperoleh dari 

pekerjaan yang digelutinya sebelum bermigrasi. 

       Upah atau pendapatan migran sebelum berangkat bermigrasi dihitung dalam 

rupiah yang diterima setiap bulan. Nominal upah yang diterima migran sebelum 

memutuskan untuk berangkat bermigrasi tidak lebih dari Rp1.500.000,00. Jumlah 

migran terbanyak menerima upah antara Rp500.001,00 hingga Rp1.000.000,00. 

Ada beberapa juga di bawah  Rp500.000,00 dan beberapa juga yang 

sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. 

 

Gambar 4.10 Migran  Menurut Upah di Daerah Asal 

 
Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

       Gambar 4.10 menjelaskan bahwa sedikitnya upah yang diterima didaerah 

asal sebelum migran memutuskan untuk bermigrasi juga menjadi pertimbangan 
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sendiri sebagai faktor pendorong untuk memperoleh upah yang lebih tinggi di 

daerah lain. Hal ini berhubungan dengan sektor pekerjaan di Kabupaten Malang 

yang paling banyak adalah pertanian, masih tergantungnya sektor pertanian 

dengan alat-alat tradisional, musim dan juga cuaca membuat seseorang yang 

bekerja disektor ini memiliki keterbatasan dalam berproduksi. Belum lagi 

ditambah dengan permasalahan minimnya petani yang memiliki lahan pribadi 

yang membuat mereka hanya menjadi buruh tani di lahan orang lain. 

 

4.2.9 Keadaan Migran Menurut Upah di Daerah Tujuan 

       Upah tinggi yang diharapkan oleh para migran di daerah tujuan menjadi 

salah satu faktor untuk bermigrasi. Informasi yang didapatkan dari relasi ataupun 

para agen penyalur tenaga kerja tentang upah yang akan diperoleh membuat 

para migran ini memutuskan untuk bermigrasi.  

       Upah migran di daerah tujuan dihitung dalam rupiah yang diterima setiap 

bulan. Upah migran dalam negeri terbanyak antara Rp1.000.000,00 hingga 

Rp2.000.000,00 yaitu sejumlah 31 migran, 16 migran menerima upah sebesar 

lebih dari Rp2.000.000,00 kurang dari Rp3.000.000,00 dan 3 migran diatas 

Rp3.000.000,00 dibawah Rp4.000.000,00. Terdapat perbedaan dengan upah 

yang diterima oleh migran luar negeri jika dibandingkan dengan upah migran 

dalam negeri. Sebanyak 32 migran menerima upah diatas Rp5.000.000,00 dan 

sisanya dibawah Rp 5.000.000.    
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Gambar 4.11 Migran  Menurut Upah di Daerah Tujuan 

 
Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

       Gambar 4.11 menunjukkan perbedaan upah antara migran yang bekerja di 

dalam negeri dengan migran di luar negeri. Perbedaan cukup mencolok juga 

dapat dilihat jika dibandingkan dengan upah sebelum para migran bermigrasi. 

Kondisi tersebut sesuai dengan model migrasi Todaro (2000), yang menyatakan 

bahwa arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya 

perbedaan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. 

 

4.2.10 Keadaan Migran Menurut Daerah Tujuan Migrasi 

       Ada beberapa daerah tujuan yang diminati para migran dalam negeri dan 

luar negeri. Menurut survei yang dilakukan diambil 50 migran dalam negeri dan 

50 migran luar negeri. Dari 100 responden ini memiliki latar belakang keluarga 

yang berbeda-beda dan merupakan sampel yang terpilih secara acak. Daerah 

tujuan mereka juga berbeda-beda, untuk daerah tujuan migrasi dalam negeri 

seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Kalimantan, Gresik, Jakarta, Bali, 
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Makasar, Sumbawa, Solo, Mojokerto, Bekasi, Papua, dan Tuban. Sedangkan 

untuk daerah tujuan luar negeri diantaranya yaitu Arab Saudi, Hongkong, 

Singapura, Qatar, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.  

 

Tabel 4.5 Migran  Menurut Daerah Tujuan Migrasi 

No. Dalam negeri Luar negeri 

Daerah tujuan Jumlah migran Negara tujuan Jumlah migran 

1. Surabaya  11 Arab Saudi 20 

2. Sidoarjo 6 Hongkong 19 

3. Pasuruan 5 Singapura 4 

4. Kalimantan  4 Qatar 3 

5. Gresik 3 Taiwan 2 

6. Jakarta 3 UEA 1 

7. Bali 3 Malaysia 1 

8. Makasar  3 Total   50 

9. Sumbawa 3   

10. Solo  2   

11. Mojokerto 2   

12. Bekasi  2   

13. Papua 2   

14. Tuban 1   

Total  50   

Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 
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       Tabel 4.5 menunjukkan daerah tujuan para migran dalam dan luar negeri, 

untuk dalam negeri jumlah responden yang terbanyak berada di Surabaya dan 

yang kedua adalah Sidoarjo. Sedangkan untuk migrasi luar negeri negara Arab 

Saudi dan Hongkong menduduki posisi pertama dan kedua. Banyaknya 

pemberitaan tentang kasus-kasus yang dialami oleh beberapa TKI di luar negeri, 

seperti penganiayaan, pemerkosaan, hingga tuduhan kelalaian dan juga 

kekerasan yang membuat mereka harus menerima hukuman di penjara bahkan 

hukuman mati  nampaknya tak membuat mereka surut untuk mencari nafkah di 

negeri orang. Kebanyakan daerah ini dipilih untuk dijadikan tujuan migrasi 

dengan beberapa alasan diantaranya yaitu tingkat upah yang relatif lebih tinggi. 

Selain itu beberapa responden diantaranya mengatakan alasannya yaitu karena 

ajakan sanak saudara, tetangga, dan teman yang telah sukses lebih dahulu 

dalam mencari rejeki di daerah-daerah tersebut. Sehingga mereka tergiur untuk 

mengikuti jejak mereka dan mulai meninggalkan pekerjaan di daerah asalnya. 

Khusus untuk negara tujuan Arab Saudi, para migran memiliki alasan tersendiri 

kenapa mereka lebih memilih bekerja di Arab Saudi daripada negara lain seperti 

Hongkong yang upah kerjanya lebih tinggi. Alasan untuk menunaikan ibadah haji 

dan juga umrah menjadi pertimbangan yang menarik, karena mayoritas 

penduduk dari daerah penelitian ini adalah etnis Madura yang notabene mereka 

beragama Islam. Itulah yang membuat negara Arab Saudi menjadi negara tujuan 

faforit bagi para migran di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.  

 

4.2.11 Keadaan Migran Menurut Jenis Pekerjaan di Daerah Tujuan 

       Jenis pekerjaan di daerah tujuan para migran dalam negeri terbanyak adalah 

buruh bangunan dan yang kedua adalah buruh pabrik meskipun ada beberapa 

yang bekerja di sektor perdagangan, perkebunan dan pertambangan tapi 

jumlahnya hanya sedikit, sedangkan untuk migran luar negeri jenis pekerjaan 
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terbanyak yang digeluti para migran adalah Penata Laksana Rumah Tangga 

(PLRT) dan yang kedua adalah sopir. Jenis pekerjaan PLRT ini didominasi oleh 

jenis kelamin perempuan sedangkan sopir didominasi jenis kelamin laki-laki. 

Daftar jenis pekerjaan para migran dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

Tabel 4.6 Migran Menurut Jenis Pekerjaan di Daerah Tujuan 

No Dalam Negeri Luar Negeri 

Jenis Pekerjaan Jumlah migran Jenis Pekerjaan Jumlah Migran 

1. Buruh bangunan 23 PLRT 40 

2. Buruh pabrik 11 Sopir 8 

3. Penjual makanan 4 Buruh bangunan 1 

4. Percetakan 4 Mandor bangunan 1 

5. Pegawai hotel 2 Total 50 

6. Pegawai BUMN 2   

7 Perkebunan 2   

8. Pegawai toko 1   

9. Pertambangan 1   

Total 50   

Sumber : Data primer peneliti (diolah), 2014 

 

       Banyaknya migran yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah 

tangga dan buruh bangunan ini menandakan rendahnya tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh para migran, karena sektor tersebut memang 
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tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Mengaitkan dengan negara 

tujuan untuk migrasi luar negeri, jenis lapangan kerja sebagai pembantu rumah 

tangga memang cukup luas terutama di negara timur tengah seperti Arab Saudi, 

jadi tidak heran apabila jenis pekerjaan migran mayoritas adalah PLRT atau lebih 

akrab disebut pembantu rumah tangga.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Ringkasan Karakteristik Responden (Migran) 

No Variabel Dalam negeri Luar negeri 

1 Umur    

 15-19 3 0 

 20-24 8 10 

 25-29 23 15 

 30-34 10 15 

 >34 6 10 

2 Status pernikahan   

 Menikah 36 36 

 belum menikah/cerai 14 14 

3 Pendidikan   

 Tidak tamat SD 4 11 

 Tamat SD 9 22 

 Tidak tamat SLTP 8 7 

 Tamat SLTP 8 8 

 Tidak tamat SLTA 2 0 

 Tamat SLTA 15 2 

 Diatas SLTA 4 0 

4 Jenis kelamin   

 Perempuan 14 40 

 Laki-laki 36 10 

5 Beban tanggungan   

 0 13 8 

 1 10 8 

 2 21 17 

 3 5 14 
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No Variabel Dalam negeri Luar negeri 

 4 1 3 

6 Kepemilikan lahan   

 Tidak punya 35 33 

 Punya 15 17 

7 Kepemilikan relasi   

 Punya 46 40 

 Tidak punya 4 10 

8 Upah di daerah asal   

 0-500.000 12 11 

 500.001-1.000.000 20 34 

 1.000.001-1.500.000 18 5 

 >1.500.000 0 0 

9 Upah di daerah tujuan   

 1.000.000-2.000.000 31 2 

 2.000.001-3.000.000 16 3 

 3.000.001-4.000.000 3 8 

 4.000.001-5.000.000 0 5 

 >5.000.000 0 32 
Sumber : data lapangan (diolah), 2014 

 
 
       Tabel 4.7 dapat memberikan gambaran bahwa beberapa variabel dapat 

saling dihubungkan sebagai faktor/alasan seseorang untuk bermigrasi, 

diantaranya adalah: variabel pendidikan dengan jenis kelamin, rendahnya tingkat 

pendidikan seseorang membuat mereka memutuskan untuk bermigrasi ke luar 

negeri dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang membuat mereka 

memutuskan bermigrasi di dalam negeri. Sedangkan untuk jenis kelamin, jenis 

kelamin laki-laki lebih memilih untuk bermigrasi di dalam negeri dan jenis kelamin 

perempuan lebih memilih bermigrasi ke luar negeri. Artinya adalah seseorang 

yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi 

lebih memilih untuk bermigrasi di dalam negeri, sedangkan seseorang berjenis 

kelamin perempuan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah lebih memilih 

untuk bermigrasi ke luar negeri.  

 
4.3 Hasil Analisis Data 

       Analisis data digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi dari Kabupaten Malang. 
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Maka data yang didapatkan dari hasil wawancara dianalisis dengan dua  metode 

untuk membandingkannya, dimana variabel dependen dijadikan variabel dummy 

yaitu migran luar negeri memiliki nilai 1, dan migran dalam negeri memiliki nilai 0. 

Sementara variabel independennya meliputi : umur (skala kontinyu), status 

pernikahan dijadikan dummy variabel (1 menikah, 0 belum menikah/cerai), 

tingkat pendidikan (tahun lama sekolah/skala kotinyu), jenis kelamin dijadikan 

dummy variabel (1 perempuan, 0 laki-laki), beban tanggungan (skala kontinyu), 

kepemilikan lahan dijadikan dummy variabel (1 tidak punya, 0 punya), 

kepemilikan relasi  dijadikan dummy variabel (1 punya, 0 tidak punya), dan 

perbandingan upah di daerah asal dengan di daerah tujuan (upah di daerah 

tujuan dibagi upah di daerah asal). 

       Alat untuk menganalisis menggunakan bantuan aplikasi software STATA 

10.0 dengan menggunakan metode analisis Binary Logistic Regresison (Logit) 

dan dibandingkan dengan metode Linear Probability Model (LPM). Berikut 

adalah ringkasan dari hasil regresi menggunakan metode logit dan LPM.  

 

Tabel 4.8 Ringkasan Binary Logistic Regression dan LPM 

Variabel Binary logistic LPM 

Koefisien SE Koefisien SE 

Umur (X1) -0,092 0,065 -0,011 0,009 

Status pernikahan (X2) -2,539** 1,029 -0,249** 0,097 

Pendidikan (X3) -0,630* 0,165 -0,066* 0,014 

Jenis kelamin (X4) 2,939* 0,797 0,401* 0,083 

Beban tanggungan (X5) 1,320* 0,434 0,140* 0,048 

Kepemilikan lahan (X6) 1,488*** 0,840 0,073 0,084 

Kepemilikan relasi (X7) -0,820 1,014 -0,074 0,113 

Perbandingan Upah (X8) 0,112*** 0,058 0,007** 0,003 



64 
 

 

Konstanta 4,410 2,703 1,003 0,315 

 Log likelihood=  -34.93427 F(  8,    91) =   11.18 

 LR chi2(8)      =      68.76 Prob > F      =  0.0000 

 Prob > chi2     =     0.0000 R-squared     =  0.4957 

 Pseudo R2     =     0.4960 Adj R-squared =  0.4513 

  Root MSE      =  .37223 

Catatan : ***,**, dan * menjelaskan tingkat signifikansi pada taraf alpha 10%, 5% 
dan 1% 
Sumber : data lapangan, diolah 2014 

 

Berdasarkan tabel 4.8 model yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Model Logit 

Li=ln(
𝑝

1−𝑝
 )= 4,410 - 0,092x1 - 2,539 x2 - 0,630x3 + 2,939x4 + 1,320x5 + 1,488x6 

- 0,820x7 + 0,112x8 + e                                                             

Model LPM 

Y= 1,003 - 0,011x1 - 0,249x2 - 0,066x3 + 0,401x4 + 0,140x5 + 0,073x6 - 0,074x7 

+ 0,007x8 + e 

       Mencermati hasil pada tabel 4.8 yang menggunakan metode logit terdapat 

enam variabel yang signifikan, yaitu variabel pedidikan,jenis kelamin, beban 

tanggungan yang berada pada tingkat signifikansi kurang dari 0,01, variabel 

status pernikahan pada tingkat signifikansi kurang dari 0,05, variabel kepemilikan 

lahan dan perbandingan upah berada pada tingkat signifikansi kurang dari 0,1. 

Variabel yang tidak signifikan adalah variabel umur dan kepemilikan relasi.  Pada 

kolom yang menggunakan metode LPM terdapat lima variabel yang signifikan, 

yaitu variabel pendidikan, jenis kelamin, beban tanggungan yang berada pada 

tingkat signifikan kurang dari 0,01, variabel status pernikahan dan perbandinngan 

upah berada pada tingkat signifikan 0,05. Variabel yang tidak signifikan adalah 

variabel umur, kepemilikan lahan, dan kepemilikan relasi. 
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       Variabel status pernikahan, dapat diketahui bahwa nilai koefisien pada tabel 

tersebut menunjukkan angka -2,539 dengan nilai signifikansi 0.014 artinya 

bahwa variabel status pernikahan  memiliki kecenderungan secara negatif dan 

signifikan terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa 

status pernikahan lebih dapat mempengaruhi pekerja untuk bermigrasi dalam 

negeri dibandingkan ke luar negeri, dengan kata lain seseorang yang sudah 

menikah memiliki kecenderungan yang lebih tinggi memutuskan  bermigrasi di 

dalam negeri daripada ke luar negeri. 

       Variabel pendidikan memiliki nilai koefisiensi -0,630 dengan nilai signifikansi 

0.000 yang berarti bahwa variabel pendidikan memiliki kecenderungan secara 

negatif dan signifikan terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut menjelaskan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang memiliki kecenderungan 

yang lebih tinggi untuk bermigrasi di dalam negeri dibanding ke luar negeri.  

       Variabel jenis kelamin memiliki nilai koefisiensi 2,939 dengan nilai 

signifikansi 0,000 yang menjelaskan bahwa variabel jenis kelamin memiliki 

kecenderungan secara positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi. Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan 

yang lebih tinggi untuk bermigrasi ke luar negeri dibanding di dalam negeri. 

       Variabel beban tanggungan memiliki nilai koefisiensi 1,320 dengan nilai 

signifikansi 0,002 yang berarti variabel beban tanggungan memiliki 

kecenderungan positif dan signifikan terhadap variabel keputusan migrasi. Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa seseorang  dengan jumlah beban tanggungan yang 

semakin banyak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memutuskan 

bermigrasi ke luar negeri dibanding di dalam negeri. 

       Variabel kepemilikan lahan memiliki nilai koefisiensi 1,488 dengan nilai 

signifikansi 0,077 yang berarti bahwa variabel kepemilikan lahan memiliki 

kecenderungan positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut 
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menjelaskan seseorang yang tidak memiliki lahan memiliki kecenderungan lebih 

lebih tinggi untuk memutuskan bermigrasi ke luar negeri daripada di dalam 

negeri.  

       Variabel perbandingan upah memiliki nilai koefisien 0,112 dengan nilai 

signifikansi 0,052 yang berarti bahwa variabel perbandingan upah memiliki 

kecenderungan positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa semakin besar perbandingan upah seseorang antara daerah 

asal dengan daerah tujuan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk 

memutuskan bekerja ke luar negeri dibanding di dalam negeri. 

       Berkaitan dengan kecenderungan variabel independen terhadap variabel 

dependen seperti yang dijelaskan sebelumnya maka sebagai pembanding 

pengolahan data melalui LPM (Linear probability Model). Pada tabel LPM dapat 

diketahui hampir sama dengan hasil olah data menggunakan logit, terlihat hanya  

ada sedikit perbedaan, variabel yang signifikan dengan kofisien positif dan 

negatifnya tetap sama maknanya walaupun angka berubah. Setelah 

menggunakan LPM ternyata didapati satu variabel yang tidak signifikan, yaitu 

variabel kepemilikan lahan. 

       Melihat hasil olah data menggunkan logit dan LPM, secara menyeluruh 

dapat dikatakan bahwa yang memiliki kecenderungan untuk menentukan 

keputusan melakukan migrasi di dalam negeri adalah variabel status pernikahan 

dan pendidikan. Sementara kecenderungan untuk melakukan migrasi ke luar 

negeri adalah variabel jenis kelamin, beban tanggungan,  kepemilikan lahan, dan 

perbandingan upah. Sisanya variabel umur dan kepemilikan relasi memiliki 

kecenderungan yang tidak signifikan terhadap penentuan keputusan untuk 

melakukan migrasi di dalam maupun ke luar negeri. 
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4.4 Pembahasan 

  a. Tingkat Kecenderungan Umur Terhadap Keputusan Migrasi  

       Variabel umur tidak signifikan pada taraf alpha 1%, 5%, dan 10%. Artinya 

variabel umur tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan migrasi baik itu dalam 

negeri maupun luar negeri. Hal ini bisa saja terjadi dimana umur seseorang tidak 

berpengaruh terhadap alasan pengambilan keputusan untuk bermigrasi dalam 

negeri dan luar negeri. Sebab saat ini bisa saja variasi umur antara migran dalam 

negeri dengan migran luar negeri tidak begitu memiliki perbedaan yang cukup 

jauh. Hal ini juga dikarenakan reponden mempunyai harapan memperoleh 

pendapatan yang lebih besar di daerah tujuan sehingga berapapun umur 

responden jika harapan di daerah tujuan besar maka akan berminat untuk 

bermigrasi. Umur disini berarti umur/usia seseorang saat memutuuskan untuk 

berangkat bermigrasi.   

 

 

b. Tingkat Kecenderungan Status Pernikahan Terhadap Keputusan Migrasi 

       Variabel status pernikahan  memiliki kecenderungan secara negatif dan 

signifikan terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa 

status pernikahan lebih dapat mempengaruhi pekerja untuk bermigrasi di dalam 

negeri dibandingkan ke luar negeri, dengan kata lain seseorang yang sudah 

menikah akan lebih memilih bermigrasi di dalam negeri daripada ke luar negeri. 

       Berkaitan dengan hal tersebut cukup wajar adanya. Sebab menjadi dugaan 

tersendiri saat seseorang yang telah menikah selain memiliki tanggungjawab 

yang lebih besar khususnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 

mereka juga memiliki tanggungjawab membentuk rumah tangga yang harmonis 

untuk mempertahankan pernikahan melalui perhatian, kasih sayang, dan 

kebersamaan/intensitas pertemuan. Sehinngga para migran ini lebih memilih 
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bermigrasi di dalam negeri dari pada ke luar negeri. Meskipun hal ini masih harus 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut. Fenomena menikah juga akan 

memberikan hubungan akan pertimbangan lain berupa kesepakatan dan 

komitmen atas pernikahan yang dilakukan. 

c. Tingkat Kecenderungan Tingkat Pendidikan Terhadap Keputusan Migrasi 

       Variabel pendidikan memiliki kecenderungan secara negatif dan signifikan 

terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang akan lebih memilih untuk bermigrasi di dalam 

negeri dibanding ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang 

tersedia di luar negeri mayoritas di sektor informal seperti Penata Laksana 

Rumah Tangga (PLRT)  dan sopir yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan 

tinggi. Mengaitkan dengan fenomena yang ada, tingkat pendidikan menentukan 

seseoarang dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini karena adanya faktor 

sertifikasi dan regulasi berkaitan dengan keguanaan ijazah dan sebagainya. 

Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar kesempatan bekerja di sektor 

formal. 

       Jadi, antara variabel status pernikahan dan tingkat pendidikan memiliki 

kecenderungan yang sama dalam mempengaruhi keputusan seseorang dalam 

bermigrasi. Seseorang dengan status sudah menikah yang memiliki pendidikan 

relatif tinggi lebih memilih untuk bermigrasi di dalam negeri dibanding ke luar 

negeri. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang berstatus belum menikah dan 

memiliki pendidikann relatif rendah lebih memilih untuk bermigrasi ke luar negeri.  

d. Tingkat Kecenderungan Jenis Kelamin Terhadap Keputusan Migrasi 

       Variabel jenis kelamin memiliki kecenderungan secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut menjelaskan bahwa jenis kelamin 

perempuan lebih memilih untuk bermigrasi ke luar negeri dibanding di dalam 

negeri. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan akan tenaga kerja di bidang 
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kerumahtanggaan di luar negeri, terkait dengan labelisasi masyarakat terhadap 

kaum wanita bahwa bidang pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan 

perempuan.  

       Variabel jenis kelamin juga dapat dikaitkan dengan variabel status 

pernikahan dan tingkat pendidikan. Seseorang yang berjenis kelamin perempuan 

berstatus belum menikah/cerai dan berpendidikan relatif rendah lebih memilih  

untuk bermigrasi ke luar negeri dibanding di dalam negeri. Begitu juga sebaliknya 

laki-laki yang berstatus menikah dan memiliki relatif tinggi lebih memilih untuk 

bermigrasi di dalam negeri dibanding keluar negeri. 

e.Tingkat Kecenderungan Beban Tanggungan Terhadap Keputusan Migrasi 

       Variabel beban tanggungan memiliki kecenderungan positif dan signifikan 

terhadap variabel keputusan migrasi. Hasil tersebut menjelaskan bahwa beban 

tanggungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang 

untuk bermigrasi ke luar negeri dibanding di dalam negeri. Jumlah tanggungan 

keluarga menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di 

luar negeri baik secara permanen ataupun tidak. Hal ini dikarenakan niat 

seseorang sebenarnya akan dipengaruhi oleh tekad yang kuat dari dalam 

individu untuk berani menentukan suatu keputusan (risk-taker) sejalan dengan 

kewajiban untuk bertanggungjawab menanggung beban keluarga (Waridin, 2002: 

125). Dalam keadaan dimana jumlah anggota cukup besar, sedangkan 

pendapatan keluarga tidak memadai, maka anggota keluarga terpaksa harus 

mencari pekerjaan yang menjanjikan pendapatan besar. Hal tersebut yang 

mendasari mengapa seseorang yang memiliki  beban tanggungan cukup besar 

memutuskan bekerja ke luar negeri. 

       Mengaitkan dengan variabel-variabel sebelumnya juga bahwa seseorang 

berjenis kelamin perempuan yang berstatus belum menikah/cerai dengan 

pendidikan relatif rendah dan memiliki banyak beban tanggungan lebih memilih 
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bermigrasi ke luar negeri dari pada di dalam negeri. Begitu juga sebaliknya laki-

laki yang berstatus menikah dengan pendidikan yang dimiliki relatif tinggi dan 

memiliki sedikit beban tanggungan lebih memilih bermigrasi di dalam negeri 

dibanding keluar negeri. 

f. Tingkat Kecenderungan Kepemilikan Lahan Terhadap Keputusan Migrasi 

       Variabel kepemilikan lahan memiliki kecenderungan positif dan signifikan 

terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut menjelaskan seseorang yang tidak 

memiliki lahan cenderung lebih memilih bermigrasi ke luar negeri daripada di 

dalam negeri. Seseorang yang tidak memiliki properti seperti lahan atau rumah di 

daerah asal akan lebih cenderung untuk melakukan migrasi. Hal ini dikarenakan 

motivasi yang timbul dari dalam diri mereka untuk dapat memperbanyak 

kepemilikan properti dengan jalan bermigrasi ke luar negeri yang dirasa dapat 

memberikan pendapatan yang lebih banyak yang nantinya dapat digunakan 

untuk menambah properti mereka di daerah asal.  

       Mengaitkan dengan variabel-variabel sebelumnya juga bahwa seseorang 

berjenis kelamin perempuan yang berstatus belum menikah/cerai dengan 

pendidikan relatif rendah dan memiliki banyak beban tanggungan serta tidak 

memiliki lahan untuk digarap lebih memilih bermigrasi ke luar negeri dari pada di 

dalam negeri. Begitu juga sebaliknya laki-laki yang berstatus menikah dengan 

pendidikan yang dimiliki relatif tinggi dan memiliki sedikit beban tanggungan serta 

memiliki lahan untuk digarap lebih memilih bermigrasi di dalam negeri dibanding 

keluar negeri. 

g. Tingkat Kecenderungan Kepemilikan Relasi Terhadap Keputusan Migrasi  

       Variabel kepemilikan relasi tidak signifikansi pada taraf 1%, 5% dan 10%. 

Artinya kepemilikan relasi tidak berpengaruh pada keputusan migrasi dalam 

negeri dan luar negeri. Dalam penelitian ini seseorang memiliki ataupun tidak 

memiliki relasi tidak akan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk 
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bermigrasi.  Hal ini bisa terjadi dalam penelitian ini sebab kepemilikan relasi 

antara migran dalam negeri dan luar negeri tidak begitu jauh berbeda,  karena 

sebagian besar responden dalam penelitian ini baik itu migran dalam negeri 

ataupun luar negeri memiliki relasi yang cukup membantu dalam proses mereka 

mendapatkan informasi tentang pekerjaan di daerah tujuan, entah itu 

teman,tetangga,saudara ataupun keluarga. Walaupun dalam penelitian ini 

variabel kepemilikan relasi tidak signifikan bukan berarti kepemilikan relasi tidak 

penting bagi seseorang dalam proses migrasi, karena menurut apa yang ada 

dilapangan relasi dari migran luar negeri sangat dapat memberi gambaran yang 

berkaitan dengan upah yang akan diterima, bagaimana kondisi di negara tujuan, 

dan bagaimana tahap-tahap dalam proses migrasi internasional. 

h. Tingkat Kecenderungan Perbandingan Upah Terhadap Keputusan 
Migrasi  
Variabel perbandingan upah memiliki kecenderungan positif dan signifikan 

terhadap keputusan migrasi. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin besar 

perbandingan upah antara daerah asal dengan daerah tujuan cenderung lebih 

mempengaruhi seseorang untuk memutuskan bekerja ke luar negeri dibanding di 

dalam negeri. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Kecamatan Godanglegi 

Kabupaten Malang, sebagian besar responden melakukan migrasi ke luar negeri 

dengan alasan upah yang mereka terima di negara tujuan lebih besar daripada di 

daerah asal mereka. Upah di daerah asal yang rata-rata tak lebih dari Rp 

1.000.000 per bulan jauh jika dibandingkan dengan upah yang mereka peroleh di 

negara tujuan yang dapat mencapai diatas Rp 5.000.000 per bulan. Rendahya 

tingkat pendidikan yang mereka miliki mengakibatkan sulitnya mendapatkan 

pekerjaan dengan upah yang tinggi di dalam negeri. Dengan sebagian besar 

pendidikan dari para migran ini hanya setingkat SD dan SLTP maka lapangan 

pekerjaan yang dapat mereka masuki semakin sempit, seperti buruh tani dan 

buruh bangunan yang upahnya tentu tidak sebanding dengan upah mereka di 
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luar negeri. Meskipun di luar negeri mereka juga bekerja di sektor yang se-level 

yaitu pembantu rumah tangga, buruh bangunan ataupun sopir.  

       Jadi, dari 6 variabel yang signifikan dapat dikatakan bahwa seseorang 

berjenis kelamin perempuan yang berstatus belum menikah/cerai dengan 

pendidikan relatif rendah, memiliki banyak beban tanggungan dan tidak memiliki 

lahan untuk digarap serta semakin besar perbandingan upah yang diterima di 

daerah tujuan dengan daerah asal  lebih memilih bermigrasi ke luar negeri dari 

pada di dalam negeri. Begitu juga sebaliknya laki-laki yang berstatus menikah 

dengan pendidikan yang dimiliki relatif tinggi, memiliki sedikit beban tanggungan 

dan memiliki lahan untuk digarap serta semakin kecil perbandingan upah yang 

diterima di daerah tujuan dengan di daerah asal lebih memilih bermigrasi di 

dalam negeri dibanding keluar negeri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu :  

1. Seseorang yang berstatus menikah memiliki kecenderungan yang lebih 

tinggi untuk memutuskan  bermigrasi di dalam negeri daripada ke luar 

negeri. 

2. Tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi memiliki 

kecenderungan yang lebih tinggi untuk bermigrasi di dalam negeri 

dibanding ke luar negeri. 

3. Jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk 

memutuskan bermigrasi ke luar negeri dibanding di dalam negeri.  

4. Jumlah beban tanggungan yang semakin banyak memiliki 

kecenderungan lebih tinggi untuk memutuskan bermigrasi ke luar negeri 

dibanding di dalam negeri. 

5. Seseorang yang tidak memiliki lahan memiliki kecenderungan lebih lebih 

tinggi untuk memutuskan bermigrasi ke luar negeri daripada di dalam 

negeri.  

6. Semakin besar perbandingan upah seseorang antara daerah asal dengan 

daerah tujuan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memutuskan 

bekerja ke luar negeri dibanding di dalam negeri. 

7.  Sisanya, yaitu variabel umur dan kepemilikan relasi memiliki 

kecenderungan yang tidak signifikan terhadap keputusan migrasi dalam 

negeri dan luar negeri. 
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5.2 Rekomendasi 

       Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat diperkirakan 

untuk kedepannya fenomena migrasi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten 

Malang akan tetap ada dan semakin meningkat apabila tidak dilakukan 

penanganan secara efektif meskipun banyak kasus yang terjadi di luar negeri 

seperti penyiksaan oleh majikan, pemerkosaan, dan sebagainya, hal tersebut 

karena masih rendahnya tingkat upah minimum di Kabupaten Malang, sedikitnya 

lapangan pekerjaan yang tersedia untuk perempuan sedangkan jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, semakin menyempitnya 

lahan pertanian akibat pembangunan, adanya kecemburuan sosial antar warga 

yang mengakibatkan minat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di 

luar negeri semakin besar. 

       Menyadari bahwa, penelitian yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari 

keterbatasan-keterbatasan, maka dalam kesempatan ini disarankan kepada 

akademisi untuk mengkaji lebih seksama beberapa pokok persoalan yang 

ternyata luput dari kerangka pemikiran penelitian ini. Adapun saran yang bisa 

direkomendasikan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Pemerintah perlu meningkatkan program penyuluhan KB bagi penduduk 

sehingga dapat membuat pernikahan mereka lebih terencana. Dengan 

demikian minat penduduk untuk melakukan migrasi dapat terkontrol pula. 

2. Rendahnya tingkat pendidikan para migran luar negeri membuat mereka 

tidak banyak pilihan untuk bermigrasi baik memilih jenis pekerjaan dan 

negara tujuan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan instansi terkait 

dapat turut serta meningkatkan pendidikan masyarakatnya agar para 

migran luar negeri ini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memilih 

jenis pekerjaan yang sesuai.   
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3. Pemerintah (dalam hal ini Depnakertrans RI) perlu untuk membuat aturan 

khusus dan lebih ketat dalam UU Ketenagakerjaan mengenai pengiriman 

TKI yang berjenis kelamin laki-laki daripada TKI yang berjenis kelamin 

perempuan. Selain itu pemerintah khususnya pemerintah daerah 

Kabupaten Malang disarankan juga untuk menciptakan lapangan kerja 

baru bagi para perempuan di daerah tersebut misalnya industri kerajinan 

tangan ataupun industri makanan. Hal ini supaya perempuan di daerah 

tersebut dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki 

sekaligus dapat meningkatan pendapat keluarga mereka. 

4. Banyaknya jumlah beban tanggungan membuat seseorang memutuskan 

bekerja keluar negeri. Oleh karena itu diperlukan program yang terkontrol 

untuk mengendalikan jumlah penduduk.  

5. Kepemilikan lahan juga menentukan keputusan seseorang bekerja ke luar 

negeri. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih lanjut  terhadap 

peraturan mengenai alih fungsi lahan pertanian agar lahan-lahan 

pertanian tidak berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Dengan 

demikian penduduk desa tidak perlu bekerja ke luar negeri, karena masih 

ada kesempatan kerja di desa.  

6. Migrasi di dalam negeri ataupun ke luar negeri merupakan akibat dari 

perbedaan upah di daerah asal dengan di daerah tujuan, sehingga perlu 

dipertimbangkan penyesuaian upah minimum antar daerah untuk 

mengendalikan arus migrasi serta dapat menyediakan/menciptakan 

lapangan kerja.  
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu untuk mengukur 

kepemilikan lahan seharusnya digunakan satuan luas seperti hektar namun 

karena keterbatasan informasi yang didapat dari responden membuat penelitian 

ini menggunakan penilaian “punya” dan “tidak punya”. Penelitian ini juga tidak 

mengikutsertakan faktor seperti kebudayaan,etnis dan agama karena 

dikhawatirkan dapat menganggu privasi seseorang. Peneliti juga sadar bahwa 

masih banyak faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini dikarenakan 

adanya keterbatasan waktu dan dana. Penelitian ini hanya berlaku di 

Kabupatenn Malang khususnya Kecamatann Gondanglegi, sehingga harap 

dimaklumi sebagai keterbatasan penelitian ini.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

1. Tabulasi Data 

No.  Migrasi Umur Pernikahan Pendidikan Kelamin Tanggungan Lahan Relasi Pupah 

1 1 28 1 4 1 1 1 1 5.00 

2 1 29 1 6 1 1 1 0 48.00 

3 1 22 0 7 1 0 1 0 7.87 

4 1 31 1 6 1 1 1 0 4.17 

5 1 33 1 3 1 2 1 1 4.67 

6 1 36 0 7 1 2 0 1 7.00 

7 1 36 1 6 1 3 1 1 3.57 

8 1 32 1 9 1 3 1 1 12.00 

9 1 27 1 5 1 2 1 0 60.00 

10 1 27 0 12 1 2 0 0 8.53 

11 1 30 1 9 1 3 1 1 7.50 

12 1 31 1 12 1 3 1 1 7.50 

13 1 29 0 7 1 2 0 1 8.00 

14 1 31 1 6 1 2 0 1 7.50 

15 1 28 1 7 0 2 1 1 7.50 

16 1 31 0 9 0 4 0 1 9.60 

17 1 32 1 5 0 3 1 1 5.83 

18 1 27 1 6 0 3 1 1 5.83 

19 1 20 0 4 1 1 0 0 4.60 

20 1 22 1 6 1 1 0 0 10.00 

21 1 36 1 7 1 0 1 0 10.00 

22 1 22 1 6 1 0 1 1 7.50 

23 1 23 1 5 1 0 1 1 7.50 

24 1 40 0 6 1 3 1 0 9.83 

25 1 22 1 9 1 0 1 1 5.00 

26 1 38 1 6 0 3 1 1 7.78 

27 1 24 0 9 1 0 1 1 6.00 

28 1 28 1 9 1 1 0 1 60.00 

29 1 23 0 6 1 0 0 1 54.00 

30 1 29 1 7 1 2 0 1 4.13 

31 1 35 0 6 1 2 0 1 5.00 

32 1 25 0 6 1 1 1 1 8.57 

33 1 47 1 6 1 2 0 1 7.87 

34 1 27 1 6 1 2 1 1 48.00 

35 1 41 1 6 1 3 0 1 3.88 
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36 1 24 1 4 1 1 1 1 4.38 

37 1 22 0 6 1 0 1 1 7.38 

38 1 31 1 6 1 4 0 1 9.83 

39 1 31 1 6 1 3 0 1 7.87 

40 1 29 1 6 1 2 1 1 54.00 

41 1 32 1 3 1 4 1 1 8.00 

42 1 34 0 4 0 3 0 0 11.11 

43 1 36 1 7 0 2 1 1 8.75 

44 1 27 1 3 1 2 0 1 8.33 

45 1 32 1 6 1 3 1 1 7.33 

46 1 28 1 9 0 3 1 1 5.83 

47 1 27 0 9 0 2 1 1 5.92 

48 1 33 1 6 0 3 1 1 6.67 

49 1 31 1 6 1 2 1 1 5.71 

50 1 37 1 5 1 2 1 1 5.63 

51 0 32 1 6 0 2 1 1 1.78 

52 0 20 1 9 0 1 1 1 2.22 

53 0 24 1 12 0 0 1 0 1.62 

54 0 29 1 8 0 2 0 1 1.70 

55 0 39 1 6 0 3 1 1 2.50 

56 0 42 1 6 0 3 1 1 2.00 

57 0 30 1 7 1 2 0 1 12.00 

58 0 34 1 3 1 2 1 1 15.00 

59 0 19 0 12 0 0 1 1 17.00 

60 0 23 0 13 0 0 1 1 16.00 

61 0 28 1 12 1 2 0 1 18.00 

62 0 27 1 15 1 1 1 0 32.00 

63 0 29 1 12 1 2 1 0 1.56 

64 0 21 0 12 1 0 1 1 1.44 

65 0 33 1 7 1 2 0 0 10.00 

66 0 19 0 12 0 0 1 1 17.00 

67 0 44 1 5 0 4 0 1 1.75 

68 0 34 1 6 0 2 1 1 1.67 

69 0 27 1 9 1 2 1 1 1.89 

70 0 25 0 11 0 0 1 1 1.75 

71 0 26 1 9 0 2 1 1 2.10 

72 0 29 1 9 1 2 1 1 2.56 

73 0 26 1 6 0 1 0 1 2.20 

74 0 27 1 10 0 1 1 1 1.92 

75 0 25 1 12 0 2 0 1 2.58 

76 0 30 1 8 1 1 1 1 20.00 
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77 0 27 1 9 1 2 1 1 2.13 

78 0 24 0 12 0 0 1 1 1.42 

79 0 23 0 12 0 0 1 1 1.42 

80 0 25 1 7 0 1 1 1 2.20 

81 0 25 0 9 0 0 1 1 1.80 

82 0 26 1 4 0 2 1 1 1.67 

83 0 28 1 12 0 1 0 1 2.11 

84 0 29 0 6 0 2 0 1 2.00 

85 0 31 1 7 1 1 1 1 2.50 

86 0 39 1 5 0 3 1 1 2.16 

87 0 46 1 6 0 3 1 1 2.00 

88 0 44 1 6 0 2 1 1 2.40 

89 0 20 0 12 1 0 1 1 1.44 

90 0 19 0 12 0 0 0 1 13.00 

91 0 32 1 13 0 1 1 1 19.00 

92 0 27 1 9 0 2 0 1 1.56 

93 0 26 1 7 0 2 1 1 1.56 

94 0 24 0 15 0 0 0 1 32.00 

95 0 26 0 6 0 1 0 1 1.92 

96 0 25 0 7 0 0 0 1 2.25 

97 0 27 1 9 0 2 1 1 2.00 

98 0 31 1 12 0 2 1 1 1.69 

99 0 32 1 12 0 3 0 1 1.42 

100 0 28 1 12 1 2 1 1 1.62 
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2.  Kuisioner  

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI 

ANALISIS TERHADAP ALASAN INDIVIDU BEKERJA KE LUAR KOTA DAN 

LUAR NEGERI 

(Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) 

 

No. Kuisioner   : 

Tanggal Wawancara  : 

 

Identitas Responden 

Status Responden : 

 

Identitas Migran  

1. Nama Migran : 

2. Umur Migran : ........tahun 

3. Jenis Kelamin Migran : 

 Perempuan 

 Laki-laki 

4. Alamat / Tempat Tinggal : 

a. Desa / Kelurahan : 

b. RT / RW : 

5. Status Pernikahan :   

 Belum menikah/cerai 

 Menikah  

6. Pendidikan Terakhir :  

 Tidak sekolah/Tidak tamat SD 

 Tamat SD 

 Tidak Tamat SLTP 

 Tamat SLTP 

 Tidak Tamat SMA 

 Tamat SMA 

 D1/D2/D3/S1 

 

7. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan : .......orang 
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8. Kepemilikan lahan yang dapat digarap : 

 Tidak punya 

 punya 

 

9. Jenis pekerjaan sebelumnya : ...... 

10. Upah yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya setiap bulan : 

 .........................rupiah 

11. Tempat bekerja saat ini : ..... 

12. Jenis pekerjaan saat ini : ..... 

13. Upah yang diperoleh dari pekerjaan sekarang setiap bulan : 

 .........................rupiah 

 

14. Kepemilikan relasi/Proses Migrasi dan Jalur yang Ditempuh 

a. Jalur yang ditempuh untuk bekerja ke luar negeri: 

 Berangkat Sendiri 

 Pemerintah/Depnaker/BLK setempat 

 Lainnya …………………………………………………… (sebutkan)   

 

b. Tempat tinggal di daerah tujuan: 

  Keluarga 

  Saudara 

  Teman 

  Majikan 

  Lainnya …………………………………………………… (sebutkan) 

 

c. Sumber informasi mengenai pekerjaan di daerah tujuan: 

  Pemerintah/Depnaker/BLK setempat 

  Keluarga/Saudara/Tetangga 

 Orang yang telah kembali dari migrasi/ masih bekerja disana 

 Teman 

  Lainnya …………………………………………………... (sebutkan) 
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3. Tampilan hasil olah data STATA 10 menggunakan metode logit  
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4. Tampilan hasil olah data STATA 10 menggunakan metode LPM 
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