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ABSTRACT 

Settled foreigner from Madura have activity in informal sector in the city of 

Surabaya, they are as seller of viscera in the city of Surabaya. They are have same 

solidarity to built same purpose and it is make the survive with their economical 

necessary. Motivation for Settled foreigner from Madura to leave their city, How they 

have activity in informal sector in the city of Surabaya and behavior from them to sell 

viscera in the city of Surabaya. Their solidarity in the city of Surabaya and how they can 

survive with their high economical necessary. This type of quantitative research is often 

called naturalistic research methods. Because this research was carried out in natural 

conditions. In qualitative research, this research is carried out on natural objects. it’s 

mean this objects that develop as they are, are not manipulated by researchers and the 

presence of researchers does not significantly affect the dynamics of the object. Based on 

the results of the study concluded that Madura Migrants are hard-working, not easy to 

give up or despair, creating a taste that is distinctly salty and savory by emphasizing the 

quality of taste rather than the quantity of cuisine. Settled foreigner should make the 

association easier to coordinate with each other. Local governments should provide more 

strategic land in place permits for informal sector actors in the city of Surabaya.   

  

Keywords : Solidarity, Motivation, Migrant Strategy 
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RINGKASAN 

 Tujuan Penelitian ini meliputi tentang motivasi pendorong migran asal Madura 

untuk meninggalkan daerah asal dan pergi ke daerah tujuan, cara migran Madura 

beraktivitas di sektor informal kota Surabaya, perilaku migran asal Madura dalam 

berusaha sebagai penjual masakan jeroan di daerah kota Surabaya, solidaritas dalam 

sesama migran asal Madura di daerah tujuan, dan cara bertahan hidup migran Madura 

dengan kebutuhan ekonomi tinggi di kota Surabaya, penelitian dilaksanakan pada tanggal 

1 Juni 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 di kota Surabaya khusus nya di kota 

Surabaya utara,  

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara observasi yang 

artinya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi, 

karena penting untuk melihat perilaku dalam keadaan (setting) alamiah, melihat 

dinamika, dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Pendorong dari daerah 

asal untuk migran ke kota Surabaya adalah faktor geografis, faktor ekonomi. Faktor 

geografis di daerah asal yang kurang mendukung dan tidak produktif sehingga 

melakukan migran ke daerah tujuan, strategi beradaptasi migran yaitu tinggal bersama 

migran terdahulu yang sebagai tempat tinggal sementara agar lebih sedikit biaya yang di 

keluarkan setiap harinya dan bisa menghemat. Peralatan yang digunakan oleh migran 

hanya sederhana dan mempertahankan resep orang terdahulu dan sangat gampang 

dijumpai di pasaran. Solidaritas di kota Surabaya sangat baik dengan hidup di lingkungan 

bersama sama migran Madura dan sopan santun dengan warga sekitar agar tetap solid. 

Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwa Migran Madura pekerja keras, 

tidak mudah menyerah atau putus asa, menciptakan rasa yang khas asin dan gurih dengan 

mementingkan kualitas rasa dari pada kuantitas masakan. Sesama migran sebaiknya 

membuat paguyuban agar lebih mudah dalam koordinir satu dengan yang lain. 

Pemerintah daerah seharusnya memberikan lahan yang lebih strategis lagi dalam 

perijinan tempat untuk pelaku sektor informal di kota Surabaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena migrasi sangat mewarnai dibeberapa negara berkembang, termasuk 

diberbagai daerah di Indonesia. Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara 

dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja dan 

penduduk. Pada hakikatnya mobilisasi penduduk (migrasi) merupakan refleksi 

perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah 

dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut yang memicu adaya mobilitas tenaga kerja dari 

daerah dengan fasilitas minim akan bergerak menju daerah degan fasilitas yang lebih 

baik tenaga kerja dan migrasi, khususnya menyangkut struktur pekerjaan merupakan 

permasalahan yang masih menjadi topik oleh para ahli sosial. Permasalahan tersebut 

muncul karena permasalahan tingkat perekonomian dan pekerjaan  yang masih rendah 

di daerah asal yaitu pulau Madura.   

Pulau Madura mempunyai empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten Bangkalan Terletak di ujung Barat 

Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara Kabupaten Bangkalan berbatasan 

dengan laut Jawa, Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Madura, 

sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kabupaten 

Bangkalan termasuk Daerah Subur dengan curah hujan yang cukup banyak. Hampir 

sepanjang pulau Madura tidak di temui gunung yang besar, begitu juga dengan sungai. 

Sepanjang pulau itu yang tampak hanya deretan perbukitan kecil memanjang dari barat 

ketimur daratan Madura.  

Keunikan budaya Madura pada dasarnya dibentuk dan dipengaruhi oleh kondisi 

geografis topografis hidraulis dan lahan pertanian tadah hujan yang cenderung tandus 

sehingga cara mempertahankan kehidupannya lebih banyak bercocok tanam atau petani 

sebagai mata pencaharian utamanya. Masyarakat Madura dibentuk oleh kehidupan 

bahari yang penuh tantangan dan resiko sehingga memunculkan keberanian jiwa dan 

fisik yang tinggi, berjiwa keras dan ulet, penuh percaya diri, bersikap terbuka, lugas 

dalam bertutur, serta menjunjung martabat dan harga diri, menggarap lahan tersebut 

bukanlah pekerjaan yang mudah akan tetapi membutuhkan kekuatan fisik dan modal 

yang relatif besar untuk mengairi lahan pertanian. Kondisi tersebut penduduk Madura 

tetap menggantungkan hidup pada sektor pertanian meskipun hasilnya tidak memuaskan 

karena terbatasnya kesempatan kerja (Kuntowijoyo, 2002; Jonge,2011). 

Merantau bagi penduduk Madura merupakan tuntutan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehingga menjadi sifat kultural atau kebiasaan. Pola afiliasi menjadi 

ciri ciri merantau dengan memanfaatkan kerabat atau teman untuk meminta informasi 

tentang kesempatan kerja di daerah tujuan. Keberadaan migran terdahulu bukan hanya 

sebatas memperoleh informasi akan tetapi sebagai tempat tinggal sementara setelah 

sampai di daerah tujuan serta dapat membantu dalam menyesuaikan dengan lingkungan 

yang baru. Pekerjaan yang diharapkan tidak pernah lepas dari sektor informal. Dengan 

sadar tidak dapat memasuki sektor formal karena tidak memiliki keahlian dan 

keterampilan khusus yang didapatkan melalui pendidikan formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 Sehubungan dengan masalah tersebut, timbul masalah baru yang dihadapi oleh 

perkotaan dengan membengkaknya sektor informal. Hal ini terjadi akibat ketimpangan 

pembangunan antara desa-kota, sehingga tidak mengherankan bila perkotaan menjadi 

tujuan migran karena terciptanya gedung-gedung megah yang hanya dimasuki sektor 

formal. Disamping itu, akan menciptakan kesempatan kerja disektor informal hal ini 

seperti dua sisi satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh migran asal Madura cenderung melakukan 

aktivitas ekonomi disektor informal. Kemampuan sektor informal dalam pekerjaan 

didukung oleh faktor yang tidak memerlukan persyaratan keterampilan, modal kerja, 

pendidikan ataupun sarana lainnya.  Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya yang 

tidak terorganisir, usaha sendiri, cara kerja yang tidak teratur, sumber biaya tidak resmi 

dan mudah dijadikan sebgai lapangan pekerjaan oleh masyarakat di daerah perkotaan. 

Salah satunya adalah seperti penjual nasi jeroan yang harga jeroan tidak mahal atau 

rendah dan di oalah agar menjadi nilai tinggi yang dilakukan oleh masyarakat Madura. 

Sektor informal merupakan aktivitas ekonomi yang paling mudah dimasuki oleh setiap 

kalangan karena tidak membutuhkan persyaratan khusus seperti sektor formal. Salah 

satu daerah yang menjadi pusat perhatian di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Kota 

Surabaya merupakan  kota yang memiliki lahan atau daerah tujuan yang tepat 

melakukan aktivitas sektor informal. 

Kota Surabaya sebagai kota besar pertama di Jawa Timur karena julukan kota 

pahlawan dan kota metropolitan, tentu masih membutuhkan makanan sederhana dan 

juga terjangkau konsumen dengan uang terbatas. Hal ini yang menyebabkan makanan 

seperti masakan jeroan yang dilakukan masyarakat Madura tetap menjadi sasaran 

konsumen. Kendatipun ada depot atau restoran, tetapi makanan yang dijual pelaku 

sektor informal lebih disukai. Latar belakang yang dikemukakan diatas, fenomena 

migran asal Madura yang beraktivitas di sektor informal sangat menarik diungkap 

dalam penelitian kualitatif sehingga dapat diketahui perilaku ekonomi migran dan 

motivasi yang melatar belakanginya. 

Penelitian ini menitik beratkan kepada penjual masakan jeroan yang selanjutnya 

disebut pekerja sektor informal yang dalam menjalankan usahanya juga dilengkapi 

dengan masakan ternak juga seperti bebek goreng dan juga ayam goreng sekaligus air 

minum, es teh dan es jeruk, penjual masakan jeroan ini dominan menggunakan gerobak 

sebagai sarana usaha. Selain itu umumnya penjual masakan jeroan tersebut tidak 

memiliki jam kerja yang tetap setiap harinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai 

sektor informal. Selain itu penulis ingin mengetahui proses penyajian mulai dari 

pemberian bumbu sampai siap penjualannya. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam rangka untuk mencari suatu kebenaran tentang perilaku usaha penjual 

nasi jeroan asal Madura di kota Surabaya sehingga dapat diketahui beberapa 

permasalahan yang diangkat, antara lain : 

a. Bagaimana migran memutuskan untuk melakukan mobilitas ke kota Surabaya? 

b. Mengapa migran Madura beraktivitas di sektor informal Surabaya? 

c. Bagaimana perilaku migran asal Madura dalam melakukan usaha di daerah tujuan? 
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d. Bagaimana solidaritas dalam sektor informal sesama migran asal Madura? 

e. Bagaimana migran Madura bertahan hidup (survival strategi) di kota Surabaya 

dengan kebutuhan ekonomi tinggi?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Motivasi apa menjadi pendorong migran asal Madura untuk meninggalkan daerah 

asal dan pergi ke daerah tujuan. 

b. Cara migran Madura beraktivitas di sektor informal kota Surabaya. 

c. Perilaku  migran asal Madura dalam berusaha sebagai penjual masakan jeroan di 

daerah kota Surabaya. 

d. Solidaritas dalam sesama migran asal Madura di daerah tujuan. 

e. Cara bertahan hidup migran Madura dengan kebutuhan ekonomi tinggi di kota 

Surabaya. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti diharapkan 

penelitian ini berguna sebagai : 

a. bahan masukan bagi masyarakat yang ingin merantau dan melakukan aktivitas 

ekonomi disektor informal. 

b. bahan masukan bagi migran yang berdagang disektor informal. 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Penduduk Madura yang melakukan aktivitas merantau disebabkan dua faktor. 

Pertama, faktor pendorong menjadi motivasi dalam diri seseorang untuk bergerak 

mencapai apa yang diinginkan seperti memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat kondisi 

geografis yang tidak menguntungkan dan lahan pertanian dan peternakan yang sempit 

dan terbatas sehingga bekerja sebagai petani dan peternak dirasa tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Disamping itu, kesempatan kerja yang sulit untuk 

didapatkan hal ini menjadi pemicu untuk meninggalkan daerah asal. Kedua, faktor 

penarik menjadi salah satu motivasi merantau penduduk Madura. Tersedianya fasilitas 

publik seperti sekolah, pasar, pusat perdagangan, dan metropolitan. Seperti ini menjadi 

gairah tersendiri bagi migran karena pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan di 

daerah asal. 

Konteks pasar tenaga kerja yang terfragmentasi. Dalam kerangka analisa seperti 

ini sektor formal adalah sektor yang lebih mendapat proteksi, sedangkan sektor informal 

tidak mendapat proteksi. Dikotomi seperti ini mampu menjelaskan kondisi struktural 

dari pasar tenaga kerja tersebut, khususnya dalam kaitan kebebasan dan rintangan dari 

mobilitas buruh.  

Sektor formal yang terproteksi biasanya mempunyai sifat produksi yang padat 

modal dengan tingkat keluar masuknya buruh yang lemah. Dengan demikian tidak 

sembarang tenaga kerja bisa masuk ke dalam sistem pasar kerja yang terproteksi ini. 

Semakin kuat produksi tersebut, maka semakin keras pula dikotomi yang ada antara 

kedua sektor tersebut. 
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Sektor informal dipandang sebagai wadah persamaian benih-benih 

kewirausahaan yang sangat diperlukan dalam mendorong munculnya kelompok 

pengusaha pribumi yang sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

kota-kota di negara berkembang (Mc Gee, 1973). Di samping itu, keberadaan sektor 

informal dipandang sebagai pelengkap dan penunjang serta sebagai sumber potensi 

perkembangan ekonomi kota.  

Kegiatan sektor informal berperan sebagai penampung angkatan kerja miskin 

kota atau migran desa-kota yang tidak tertampung di sektor formal. Sektor informal 

bukan gejala sementara, melainkan gejala permanen yang terlepas dari perkembangan 

sektor formal. Kehadiran sektor informal diduga ada kaitan dengan kurangnya akses 

pelaku ekonomi marginal pada produksi dan pemasaran hasil sebagai akibat aturan-

aturan yang membatasi dan adanya kontrol dari pemilik modal. 

Perluasan pasar swalayan, moderenisasi pasar, penggusuran lokasi tempat 

aktivitas sektor informal dan beberapa kebijakan lainnya adalah contoh kebijakan yang 

tanpa disadari sedikit banyak merugikan sektor informal. Dapat dikatakan bahwa 

perkembangan ekonomi kota yang selama ini terjadi belum memppunyai dampak yang 

cukup berarti bagi perbaikan sektor informal. Artinya, hipotesis bahwa sektor informal 

akan berkembang (berkurang) dengan membatasi pendatang desa-kota dan memacu 

pertumbuhan ekonomi kota barangkali kurang dapat dipakai sebagai pegangan dalam 

penanganan kegiatan sektor informal.   

Solidaritas adalah adalah rasa kebersamaan, kesatuan, kepentingan, rasa simpati, 

sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama atau bisa diartikan  perasaan atau 

ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Sedangkan 

sosial yaitu segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis 

yang berarti hal ini merujuk pada hubungan-hubungan dalam kemasyarakatan, 

hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok untuk mengembangkan dirinya. 

Jadi secara sederhana solidaritas sosial dapat diartikan sebagai hubungan di dalam suatu 

kelompok yang didasari oleh rasa kesatuan, kebersamaan, dan kepentingan bersama 

demi tercapainya cita-cita kelompok. Dalam hal ini terdapat berbagai solidaritas yang 

dilakukan migran antara lain; solidaritas sesama migran dan penjual masakan jeroan, 

solidaritas dengan masyarakat di daerah tujuan, solidaritas dalam tempat tinggal kerabat 

atau teman. 
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Migran Madura  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang telah dilakukan oleh peneliti lain 

yang memiliki kaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu 

sebagai bahan referensi antara lain : 

1. Sasongko dan Wahyuni (2013) meneliti tentang penduduk etnis Madura Faktor iklim 

dan geologis pulau Madura menjadi pendorong migrasi orang Madura. Tujuan 

penelitian ini adalah Respon orang Madura terhadap kekurangan ekologis ini penting 

untuk dicatat. Madura identik dengan budaya yang melekat pada orang Madura  

sebagai migran, yakni bagaimana mempertahankan eksistensinya di antara etnis 

lainnya serta bagaimana orang lain yang berinteraksi dengan mereka dapat 

memahami dan memaknai keberadaannya sebagai etnis Madura. Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk menunjukkan identitas Madura adalah dengan tinggal bersama 

membentuk suatu komunitas serta secara tidak langsung membudayakan pekerjaan 

yang seragam, sehingga pekerjaan yang dikembangkan oleh orang Madura tidak 

hanya sebagai mata pencaharian, tetapi juga menjadi identitas atau simbol sebagai 

etnis Madura. Migran Madura yang melakukan migrasi ke Bogor dominan migran 

laki-laki, hal ini terkait dengan pekerjaan dan usaha yang dikembangkan untuk 

melangsungkan hidup, yakni pada usaha di sektor informal perdagangan. 

Berdasarkan usia, pada saat meninggalkan Madura jumlah paling tinggi yaitu pada 

usia 20-29 tahun, sedangkan pada saat penelitian dilaksanakan jumlah responden 

terbanyak pada usia 30-40 tahun. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong 

masyarakat Madura untuk berpindah meninggalkan Pulau Madura menuju kota-kota 

di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Seperti telah dikemukakan pada bagian awal, 

salah satu faktor kuat yang mendorong masyarakat Madura untuk bermigrasi adalah 

keadaan Pulau Madura yang kurang mendukung untuk meningkatkan ekonomi akibat 

sifat geografis Pulau Madura yang kering dan gersang. 

2. Arjanggi (2016) meneliti tentang Pedagang Buah Madura Di Gresik Tahun 1974-

1990. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan atau motif penduduk 

Madura mencari pekerjaan ke Gresik, mengetahui kehidupan sosial dan ekonomi 

pedagang buah Madura di Gresik dan mengetahui alasan memilih jadi pedagang 

buah di Gresik. Objek yang diteliti adalah kondisi geografis daerah asal dan daerah 

tujuan, kondisi sosial dan ekonomi yang meliputi struktur sosial, agama dan ekonomi 

dan Motivasi berdagang. Hasil penelitian Orang Madura terkenal mempunyai etos 

kerja keras. kerja keras bagi orang Madura juga merupakan pengaruh dari kondisi 

geografis daerah asalnya, yaitu Madura yang tidak banyak memberi harapan hidup 

yang menjanjikan. Oleh karena itu orang Madura akan sangat marah jika dikatakan 

sebagai pemalas karena akan menurunkan harga diri mereka di tengah masyarakat. 

Demi melindungi harga dirinya, etnis Madura berani bekerja sekuat tenaga dan 

mandiri agar ekonominya menjadi kuat sehingga akan merasa terhormat di mata 

masyarakat lingkungannya. Sebagian besar motivasi orang-orang Madura untuk 

menjadi pedagang buah adalah berkaitan dengan motif ekonomi, yaitu mereka ingin 
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memperbaiki kehidupan ekonomi mereka yang kurang baik di daerah asalnya. 

Kondisi seperti ini disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan yang bisa 

menghasilkan banyak keuntungan di Madura. Akhirnya mereka memilih untuk 

bekerja di luar pulau khususnya di Gresik, karena mereka merasa di tempat ini bisa 

mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada di tempat asalnya 

3. Wahyuni (2014) meneliti tentang Mobilitas Penduduk Di Kelurahan Sempaja Selatan 

Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Penelitian bertujuan untuk 

mendeskripsikan tingkat mobilitas penduduk yang terjadi di Kelurahan Sempaja 

Selatan. Variabel yang diteliti adalah pola mobilitas dan Faktor pendorong mobilitas. 

Tekhnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian 

non hipotesis. Hasil penelitian menujukkan Pola mobilitas yang ada pada Kelurahan 

Sempaja Selatan  Kecamatan Samarinda Utara adalah pola mobilitas permanen 

dikatakan permanen karena apabila warga menempati tempat tinggal dalam jangka 

waktu satu tahun keatas dikatakan warga tersebut tinggal  menetap. Faktor 

pendorong mobilitas yang membuat masyarakat pendatang Kelurahan Sempaja 

Selatan untuk meninggalkan daerah asalnya yaitu disebabkan karena turunnya 

sumber daya alam di daerah sebelumnya, hilangnya mata pencaharian, memudarnya 

rasa ketertarikan oleh karena kesamaan kepercayaan, kebiasaan atau kebersamaan 

perilaku baik antar anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, menjauhkan diri 

dari masyarakat oleh karena tidak ada lagi kesempatan untuk pengembangan diri 

baik pekerjaan atau perkawinan dan menjauhkan diri dari masyarakat karena bencana 

alam. Faktor yang paling menonjol  yang membuat masyarakat Kelurahan Sempaja 

Selatan untuk melakukan mobilitas dari daerah sebelumnya yaitu faktor ekonomi. 

4. Pradipta (2012) meneliti tentang Motivasi Berprestasi Mendorong Keberhasilan 

Berwirausaha Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Kotamadya Surabaya.  Objek diteliti 

adalah tujuan penelitian adalah untuk  memaknai suatu fenomena tentang peran 

motivasi berprestasi yang mendorong keberhasilan wirausaha para pelaku Usaha 

Mikro Kecil di Surabaya. Objek yang diteliti adalah motivasi berprestasi dan 

keberhasilan usaha. Alat analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa  dalam bidang wirausaha, seseorang dituntut 

untuk terus berkembang dalam wirausahanya, ketika mendapatkan suatu pekerjaan 

seseorang dituntut untuk menyelesaikannya tepat waktu, tidak mengecewakan 

pembeli, dan kondisi kerja yang penuh dengan tantangan, seseorang yang bergerak di 

bidang wirausaha bukanlah seseorang yang 'aman', ketika seseorang memutuskan 

mengambil wirausaha sebagai pilihan karir, maka seseorang tersebut harus siap 

menerima tantangan dan mengambil resiko tidak mendapatkan penghasilan tetap atau 

sebaliknya berhasil, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah 

seseorang yang menyukai tantangan dan berani mengambil resiko, ketika seseorang 

tersebut menerima suatu pekerjaan tugas, mereka tidak akan pernah menyerah dalam 

mengerjakan tugas tersebut, mereka akan fokus terhadap apa yang dikerjakan-nya, 

ketika seseorang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berprestasi menyelesaikan 

pekerjaannya, ia membutuhkan umpan balik, saran , dan kritik atas hasil kerja 

mereka, saran dan kritik tersebut diperlukan untuk menilai apakah mereka sudah 
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mengalami kemajuan atau kemunduran. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk 

berprestasi tinggi. 

2.2 Mobilitas Penduduk 

Perilaku mobilitas penduduk berbeda dengan perilaku kelahiran dan kematian. 

Mobilitas penduduk tidak ada sifat keajegan seperti angka kelahiran dan kematian. 

Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan proyeksi penduduk tidak mengikut sertakan 

komponen mobilitas penduduk. Apabila mengikut sertakan mobilitas penduduk mereka 

mengasumsikan volume dan arah mobilitas penduduk suaru wilayah mengikuti rata-rata 

dan pola yang terjadi beberapa tahun. Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara 

mobiltas penduduk horizontal dan mobilitas penduduk vertikal. Mobilitas penduduk 

vertikal sering disebut perubahan status pekerjaan. Misalnya seseorang yang 

sebelumnya bekerja di sektor pertanian sekarang bekerja di bidang non pertanian. 

Mobilitas penduduk horizontal sering disebut dengan istilah mobilitas penduduk 

geografis, adalah gerak (movement) yang melewati batas wilayah menuju wilayah yang 

lain pada periode waktu tertentu (Mantra, 2003).  

Berdasarkan keinginan atau niatan seseorang untuk menetap atau tidak di daerah 

tujuan kemudian membedakan mobilitas horisontal menjadi dua bagian yaitu mobilitas 

penduduk permanen dan mobilitas penduduk non-permanen. Bagian pertama, mobilitas 

penduduk permanen yang merupakan wujud gerakan individu yang melintasi batas 

wilayah asal menuju wilayah tujuan baik migrasi internasional ataupun dalam negeri 

dengan niatan untuk menetap. Sedangkan yang kedua adalah kebalikan dari bagian yang 

pertama, di sini dalam mobilitas penduduk non-permanen seseorang walaupun 

melakukan gerak dari satu wilayah asal ke wilayah tujuan namun seseorang tersebut 

tidak memiliki niatan untuk menetap. Batas wilyah yang digunakan umumnya adalah 

batas administratif seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan pedukuhan 

(dusun) yang mana sampai sekarang belum ada kesepakatan yang pasti antara para ahli 

mobilitas penduduk dalam menentukan batas wilayah dan waktu tersebut (Mantra, 

2003). 

Bentuk mobilitas tersebut dijelaskan sebagai bagian dari mobilitas penduduk 

sirkuler. Mobilitas ulang alik (commuter) yang sering disebut nglaju dalam bahasa Jawa 

ini adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu 

dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan mobilitas penduduk 

menginap (mondok) merupakan gerak penduduk yang meninggalkan daerah asal 

menuju ke daerah tujuan dengan batas waktu lebih dari satu hari, namun kurang dari 

enam bulan. Satu lagi bisa ditambahkan dalam kategori mobilitas penduduk non-

permanen adalah bentuk mobilitas musiman (boro), dimana gerak penduduk yang 

meninggalkan daerah asal ke daerah tujuan dilakukan saat musim-musim tertentu, 

misalnya mudik saat  Lebaran (Kuntowijoyo, 2002). 

2.3 Determinan Mobilitas Penduduk 

Berdasarkan teori “Kebutuhan dan stres” setiap individu menurut kebutuhan 

yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, 

politik, dan psikologi. Apabila kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi akan terjadi stres 

yang dialami oleh individu berbanding terbaik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Ada dua akibat dan stres, kalau stres seseorang tidak terlalu berat masih dalam batas 

toleransi, orang tersebut mulai memikirkan untuk pindah kedaerah lain maka 

kebutuhanya terpenuhi. Dengan kata lain, seseorang akan pindah akan pindah ke 

wilayah lebih rendah ke daerah yang mempunyai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi 

dimana kebutuhannya dapat terpenuhi (Mantra, 2003). 

Memperhatikan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses mobilitas itu 

terjadi apabila : 

1. Seseorang mengalami tekanan, baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia 

berada. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga sesuatu 

wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi 

kebutuhannya sedang orang lain menyatakan tidak. 

2. Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat 

yang lain. Apabila tempat yang satu dnegan tempat yang lain tidak ada perbedaan 

nilai kefaedahan wilayah tidak akan terjadi mobilitas penduduk. 

Tukiran (2002) menyatakan bahwa terdapat beberapa kekuatan yang 

menyebabkan orang-orang terikat pada daerah asal, dan ada kekuatan yang mendorong 

orang-orang untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang mengikat orang-orang 

untuk tinggal di daerah asal disebut dengan kekuatan sentripetal, keluarga, lingkungan 

yang kekeluargaan dan kepemilikan lahan merupakan contoh dari kekuatan sentripetal 

tersebut. Sebaliknya kekuatan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah 

asalnya disebut dengan kekuatan sentrifugal, semakin sempitnya lahan pertanian dan 

rendahnya pendapatan bisa dijadikan contoh kekauatn sentrifugal. Kedua kekuatan ini 

saling bertentangan, dan diatasi dengan dilihnya pergerakan non-permanen yaitu 

migrasi sirkuler. 

2.4 Teori Mobilitas 

Secara umum mobilitas penduduk itu terjadi apabila terjadi perbedaan 

kefaedahan antara dua wilayah. Pada teori migrasi penduduk didasarkan pada dua 

prinsip adanya tekanan ekonomi, sosial maupun psikologi serta adanya perbedaan nilai 

kefaedahan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain.  

Terjadinya migran disebabkan adanya faktor penarik di daerah tujuan dan faktor 

pendorong di daerah asal yang secara bersama-sama mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan mobilitas. (Lee, 1978) Secara skematis dapat dilihat dari gambar 2 :  

                       

         Daerah asal                                                          Daerah tujuan                   

Gambar 2. Teori Lee (1978) Faktor-faktor daerah asal, daerah tujuan dan halangan yang 

merintangi migrasi 
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Dari gambar 2 diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

arus migrasi di suatu daerah, Lee (1978) dalam Mantra (2003) tulisannya berjudul 

“Teory of Migration” mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah 

berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal 

dan daerah tujuan ada faktor positif (+), negatif (-), ada pula faktor yang netral (0). 

Faktor positif adalah faktor yang menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah ini 

terdapat sekolah  kesempatan kerja, atau iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor 

kekurangan di daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dan tempat 

itu. Perbedaan nilai komulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan 

arus migrasi penduduk. Lee menyebutkan besar kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi 

rintangan antara, misalnya ongkos pindah yang tinggi, topografi daerah asal dan daerah 

tujuan berbukit–bukit dan terbatasnya sarana transportasi atau pajak yang tinggi untuk 

masuk daerah tujuan. Faktor individu berperan penting, dialah yang menilai positif atau 

negatif suatu daerah dan dialah yang akhirnya memutuskan apakah akan pindah atau 

tidak (Tukiran, 2002). 

Menurut teori kebutuhan dan tekanan (need and stress), keputusan seseorang 

melakukan mobilitas terkait erat dengan masalah kebutuhan yaitu kebutuhan ekonomi, 

sosial dan psikologi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seseorang 

dapat menjadi tertekan atau stress. Hal inilah yang mendorong manusia salah satunya 

penduduk Madura melakukan mobilitas agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Besar 

kecilnya arus mobilitas juga dipengaruhi oleh adanya sejumlah perbedaan antar tempat 

baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial maupun politik, sarana transportasi, 

dan biaya pindah (Lee, 1984; Mantra, 2015). 

Tukiran (2002) menyatakan bahwa ada kekuatan yang menyebabkan orang 

terikat pada daerah asal dan ada kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

meninggalkan daerah asal. Kekuatan tetap tinggal di daerah asal disebut dengan 

kekuatan sentripetal, sedangkan kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

meninggalkan daerah asal disebut dengan kekuatan sentripugal. Apakah seseorang akan 

tetap tinggal di daerah asal atau meninggalkan daerah asal untuk menetap di daerah lain 

tergantung pada keseimbangan antara dua kekuatan tersebut.  

2.5   Migran Asal Madura 

Seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat 

tinggal secara permanen atau relatif permanen (untuk jangka waktu minimal tertentu) 

dengan menempuh jarak minimal tertentu, atau pindah dari satu unit geografis ke unit 

geografis lainnya. Unit geografis sering berarti unit administratif pemerintahan baik 

berupa negara maupun bagian-bagian dari negara. Migrasi adalah suatu bentuk gerak 

penduduk geografis, spasial atau teritorial antara unitunit geografis yang melibatkan 

perubahan tempat tinggal yaitu tempat asal ke tempat tujuan (Safitri, 2013). 

Orang Madura melakukan migrasi umumnya disebabkan oleh kondisi geografis 

Pulau Madura yang kurang mendukung untuk pengembangan kegiatan ekonomi. 

Kondisi tanah Pulau Madura yang bersifat basa oleh lapisan kapur mendorong 

penduduknya untuk bermigrasi karena kurang berpotensi untuk mengembangkan 
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pertanian (Kuntowijoyo, 2002), namun dalam proses migrasi tersebut orang Madura 

melakukan migrasi secara berantai melalui pola afiliasi kekerabatan dan kekeluargaan. 

Dalam konteks diaspora (migran) Madura persinggungan dengan budaya lain 

juga kentara. Pemahaman dan referensi yang beragam diantara pembawa nilai budaya 

ini mempunyai potensi melahirkan konflik. Eskalasi konflik menurut pandangan 

sosiologis merupakan sebuah mekanisme untuk mempertahankan struktur dalam 

masyarakat. Mobilitas yang dilakukan oleh etnis Madura berlangsung cukup lama. Pada 

sebagian destinasi migran etnis Madura merupakan kontribusi kebijakan pemerintah 

Indonesia. Pada tahun 1980an pemerintah Indonesia memfasilitasi penduduk desa dari 

Jawa dan Madura untuk bekerja di luar negeri. Perpindahan drastis dari profesi petani 

menjadi “pekerja” menjadikan terjadinya efek ruang, waktu dan budaya (Faqih, 2000).  

Migrasi pada sebagian komunitas merupakan bagian dari tradisi. Beberapa etnis 

di Indonesia menjadikan migran bukan hanya sebagai bentuk mobilitas demografi, 

melainkan konsekuensi dari pemenuhan peran sosial (social role). Minangkabau, Bugis, 

Madura dan Jawa adalah gambaran dari etnis-etnis di Indonesia yang terbukti memiliki 

statement of passion dalam hal migran. Etnis Madura adalah salah satu dari sekian suku 

di Indonesia yang terkenal dengan solidaritas rantaunya. Riset majalah tempo pada 

tahun 1980-an pernah menempatkan Suku Madura dalam lima besar suku yang paling 

sukses di Indonesia. Meretas keberadaan etnis Madura tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

pulau Madura. Perkembangan pulau yang terletak di timur laut Pulau Jawa ini 

mengalami pasang surut baik dari sisi populasi maupun kondisi sosialnya (Surokim, 

2015). 

Surokim (2015) menyatakan bahwa komunitas migran Madura mayoritas 

didominasi oleh pekerja sektor informal. Profesi yang banyak ditekuni oleh migran 

Madura adalah sektor wiraswasta. Pedagang masakan dan tukang cukur adalah ikon 

pekerjaan yang dilekatkan kepada sebagian migran. Filantropi atau kerelawanan sosial 

diantara para migran dilakukan dalam bentuk transfer knowledge. Perspektif 

manajemen, para pedagang masakan ini telah menggunakan prinsip-prinsip strategi 

manajemen dalam praktik kehidupan ekonomi sehari-hari. Dalam setiap generasi 

migran mereka melakukan kaderisasi kepada sanak saudara sebagai bagian dari 

investasi sosial dan budaya. 

Etos kerja pada penduduk Madura adalah pekerja keras, tetapi disisi lain 

stereotip yang melekat identik dengan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan 

sedikit, pekerja kasar dan serabutan, akan tetapi keuletannya dalam suatu pekerjaan 

membuat sukses dalam materi dan kekayaan. Migran di daerah tujuan masih tetap 

dikenal sebagai sosok yang rajin, ulet dan berkinerja tinggi, karakter dan sifat lain yang 

juga melekat pada migran adalah perilaku yang selalu apa adanya dalam bertindak. 

Suara yang tegas dan ucapan jujur serta apa adanya kiranya merupakan suatu bentuk 

keseharian yang bisa dirasakan ketika berkumpul dengan sesama Madura (Surokim, 

2015). 

2.6 Pendorong Migran Melakukan Mobilitas 

Sejarah migrasi pribumi di pulau Jawa terkait erat dengan perluasan ekonomi 

kapitalistik Barat. Perluasan ekonomi tersebut dijalankan oleh para pemilik modal 
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swasta melalui perluasan dan pembukaan perkebunan, industri dan pertambangan, baik 

di dalam pulau Jawa, pulau Sumatera maupun pulau Kalimantan. Berbagai perkebunan 

maupun industri yang diperluas maupun sedang dibuka, membutuhkan tenaga kerja dari 

berbagai wilayah yang jumlahnya banyak, baik tenaga kerja laki-laki maupun 

perempuan. Dalam hal ini migran merupakan modal ekonomi, merupakan bagian dalam 

proses produksi yang murah, sehingga menguntungkan para pemilik modal. Perluasan 

wisata, pendidikan dan industri telah membuka kesempatan kerja pada migran untuk 

bekerja di luar daerah asal (Kuntowijoyo, 2002). 

Perbedaan kondisi area tempat tinggal pedesaan atau perkotaan ini menjadi sifat 

dasar pengambilan keputusan dalam melakukan migrasi. Hal ini yang terjadi dari area 

pedesaan menuju perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan area perkotaan menuju 

pedesaan. Mulawarman (2004) menyatakan bahwa arus mobilitas bergerak dari daerah 

yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju. Sesuai pendapat 

Todaro (2012) menyatakan bahwa para pekerja akan mencari kerja di kota 

dibandingkan di desa karena pedesaan masih di dominasi oleh pekerjaan sektor 

pertanian. Pengembangan model migrasi ini disesuaikan dalam konteks ekonomi 

industri yang telah maju di wilayah kota dengan peluang kerja penuh di sektor industri. 

Menurut Bodvarsson (2009) menyatakan pada teori modern mobilitas internal bahwa 

para migran yang melakukan perpindahan sebagai konsumen. Artinya mereka yang 

memilih untuk melakukan perpindahan baik ke perkotan atau pedesaan dengan tujuan 

untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa di suatu tempat yang memiliki amenesties 

atau fasilitas  yang tidak tersedia di tempat lain secara universal, misal pemandangan, 

iklim, udara, dan fasilitas lainnya. 

Faktor pendorong migran salah satunya adalah liberalisasi ekonomi, khususnya 

yang berkaitan dengan sistem upah yang dibayarkan dalam bentuk uang, telah 

menyebabkan ekonomi uang meresap dalam kehidupan penduduk pedesaan. Monetisasi 

menyebabkan penduduk menjadi tergantung pada uang. Penduduk membutuhkan uang 

untuk berbagai keperluan seperti membayar pajak, membeli barang-barang kebutuhan 

hidup termasuk kebutuhan-kebutuhan yang menjadi bagian dari gaya hidup (Mantra, 

2002). 

Lee (1984) menyatakan bahwa migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat 

tinggal secara permanen atau semi permanen. Dalam konsep ini tidak ada pembatasan 

baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, apakah perpindahan itu bersifat sukarela 

atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam negeri dan mobilitas 

luar negeri. Tindakan migrasi dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu: 1) faktor yang berkaitan 

dengan daerah asal, 2) faktor yang berkaitan dengan daerah yang dituju, 3) faktor- 

faktor rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan, dan 4) faktor individu. Daerah 

asal dan daerah mempunyai faktor positif dan negatif. Faktor positif diartikan sebagai 

faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah itu, 

sedangkan faktor negatif diartikan sebagai faktor yang memberikan nilai tidak 

menguntungkan pada daerah yang bersangkutan. Oleh karena faktor negatif itu, para 

migran terdorong untuk melakukan migrasi, agar kebutuhannya terpenuhi. Menurut 

teori kebutuhan dan tekanan (need and stress), keputusan seseorang melakukan 

mobilitas terkait erat dengan masalah kebutuhan yaitu kebutuhan ekonomi, sosial dan 
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psikologi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seseorang dapat 

menjadi tertekan atau stress. Hal inilah yang mendorong manusia salah satunya orang 

Madura melakukan migrasi agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Menurut Mantra 

(2003) menyatakan bahwa besar kecilnya arus mobilitas juga dipengaruhi oleh adanya 

sejumlah perbedaan antar tempat baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial 

maupun politik, sarana transportasi, dan biaya pindah. 

Kuat tidaknya motif ini berbeda, baik secara teoritis maupun secara empiris, 

demikian juga ada perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang. Pada awal 

migrasi karena didorong oleh beberapa alasan, seperti misalnya penduduk Madura yang 

pergi migrasi berkaitan dengan sistem kekerabatan yang berkembang didaerahnya yaitu 

sistem kekerabatan matrilinkal merupakan pendorong yang kuat bagi kaum laki-laki 

untuk pergi migran (Maisaroh, 2008). 

Tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis 

pekerjaan tanpa ada perlindungan negara, dan usaha tersebut tidak dikenakan pajak. 

(Effendi 2004; Fatwa 2010) menyatakan bahwa pekerja sektor informal dianggap 

sebagai pekerja kasar (blue collar,) karena bekerja pada pekerjaan yang mengandalkan 

kekuatan fisik, khususnya pekerjaan di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan, 

perikanan, tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar. Definisi lain sektor informal 

adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat 

pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak 

ada status permanen atas pekerjaan tersebut, dan unit usaha atau lembaga yang tidak 

berbadan hukum. 

Pemakaian istilah ini khususnya ditujukan kepada jenis pekerjaan yang ciri 

kegiatannya setiap orang dapat masuk ke jenis usaha ini, bersandar pada sumber daya 

lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan 

diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. 

Para migran memilih pekerjaan disektor informal antara lain pedagang kaki lima, becak, 

penata parkir, tukang cukur, kuli, pemulung, pedagang pasar, buruh tani, dan lainnya. 

(Kuntowijoyo, 2002). 

2.7 Penarik Migran di Daerah Tujuan 

Migran yang di lakukan penduduk Madura untuk mencari penghidupan lebih 

baik karena di daerah asal hal itu tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, tempat tujuan 

migran harus memenuhi dua syarat, yaitu: mudah dijangkau dari daerah asal, dan 

memiliki peluang ekonomi yang lebih baik (Todaro, 2012). 

Kota Surabaya yang secara resmi berdiri sejak tahun  1293, terkenal  sebagai  

kota  pelabuhan  yang  secara  tidak  langsung mengantarkan Surabaya sebagai kota 

Perdagangan dan jasa; serta merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di 

tengah dan Timur Indonesia. Secara geografis Kota Surabaya berada di 7° 9’ -  7° 21’ 

Lintang Selatan dan  112°  36’  -  112°  57’ Bujur Timur, sebagian besar wilayah Kota 

Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan 

laut, sebagian lagi pada  sebelah  Selatan  merupakan  kondisi  berbukit-bukit  dengan 

ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas  wilayah  Kota  Surabaya  +  

52.087  Ha,  dengan  63,45 persen atau  33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan 
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daratan dan  selebihnya  sekitar  36,55  persen  atau  19.039  Ha  merupakan wilayah 

laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara administratif wilayah Kota 

Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah kota, terdiri dari 31 Kecamatan dan  163 

Kelurahan. Dengan batas-batas wilayah  kota Surabaya adalah sebagai berikut  : Utara 

berbatasan dengan   Selat   Madura,  sebelah   selatan   berbatasan   dengan Kabupaten  

Sidoarjo,  sebelah  timur dibatasi  Selat  Madura  dan sebelah barat dibatasi dengan 

Kabupaten Gresik (Pemkot Surabaya, 2007). 

Surabaya ialah salah satu kota dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. 

Kota Pahlawan menjadi pusat pendidikan dengan kelengkapan fasilitas dari tingkat yang 

paling dasar hingga level pendidikan tinggi. Keunggulan pendidikan di Surabaya tak 

cuma soal kuantitasnya, melainkan juga dilihat dari kualitas. Ini salah satunya dipicu 

oleh beragam sekolah bertaraf internasional yang hadir menawarkan pelayanan 

pendidikan kelas dunia. Semuanya itu didukung oleh kemudahan mendapatkan sarana 

pendukung pembelajaran. Pemerintah pun memberikan banyak fasilitas ruang publik 

seperti taman, perpustakaan, akses internet dan sarana belajar-mengajar TIK yang 

memadai. Pada tingkat pendidikan tinggi, Surabaya menjadi barometer di wilayah 

Indonesia timur dengan keberadaan berbagai Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia 

baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Universitas Airlangga salah satu universitas 

terbaik di Indonesia dengan fakultas kedokterannya yang masyhur dan sederet fakultas 

bergengsi lainnya tak hanya di tingkat nasional bahkan regional. Institut Teknologi 

Sepuluh November (ITS) memiliki bilangan pendidikan teknik yang teruji bertahun-

tahun. Universitas Negeri Surabaya punya nama besar menghasilkan guru-guru andal. 

Ketiganya didukung oleh keberadaan universitas swasta terkemuka seperti Universitas 

Surabaya, Universitas Ciputra, Universitas 17 Agustus, Universitas Dr Soetomo, dan 

lain-lain menjadikan Surabaya pilihan utama melanjutkan pendidikan tinggi di 

Indonesia (Antiek Sugiharti, 2016). 

2.8 Perilaku Penjual Masakan Jeroan 

Perilaku yang dimiliki oleh seorang wirausaha pada kenyataannya memang perlu 

dikembangkan, misalnya dengan menambah pengetahuan wawasan. Penambahan 

pengetahuan dan wawasan itu seharusnya dilakukan secara bertahap dan terus menerus 

melalui proses belajar. Terkadang setiap proses belajar itu tidak disadari sebagai alat 

dalam mengembangkan perilaku usaha, karena biasanya itu dianggap sebagai bagian 

dari pengalaman. Padahal pengalaman itu sendiri dapat dijadikan cermin untuk selalu 

menetukan yang terbaik di masa yang akan datang. Pengalaman-pengalaman itu pula 

setiap wirausaha diharapkan selalu belajar dan belajar untuk menambah 

pengetahuannya 

Basrowi (2016) menyatakan bahwa perilaku adalah respon individu terhadap 

suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi 

spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku tipe kepribadian sangat 

menentukan bidang usaha apa yang bakal mendatangkan kesuksesan dalam berusaha. 

Perilaku kewirausahaan adalah sikap dan kepribadian wirausaha yang dipengaruhi oleh 

diri sendiri atau pengaruh dari luar/eksternal. 
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Kerja keras dan kemajuan tahap demi tahap yang tercapai, timbul rasa percaya 

diri dan sikap optimisme yang lebih mendasar. Sikap dan perilaku usaha tersebut 

kemudian dikombinasikan dengan keterampilan manajemen usaha dalam bentuk 

perencanaan dan pengembngan produk, penetrasi/pengembangan pasar, organisasi dan 

komunikasi perusahaan, keuangan, dan lain-lain. Meskipun asasnya bekerja keras, 

cermat, dan sungguh-sungguh, namun aspek resiko tidak bisa dilepaskan sampai batas 

yang dapat diterima. Dengan resiko tersebut, dibulatkanlah tekad, komitmen, dan 

kekukuhan hati terhadap alternatif yang dipilih. Berhubung yang dituju ada kemajuan 

terus-menerus, maka ruang lingkup memandang pun jauh dan berdaya juang tinggi 

karena sukses tidak datang tanpa sadar atau secara tiba-tiba (Basrowi, 2016). 

Suatu usaha yang berperilaku kewirausahaan yang menerapkan sifat inovatif 

dalam produksi dapat meminimalkan biaya atau mencegah kenaikan biaya dan 

memaksimalkan output, hal ini dikarenakan adanya kombinasi input baru yang 

menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Selain itu dengan 

adanya inovasi dapat menghasilkan penghematan penggunaan input, sehingga biaya 

produksi keseluruhan menjadi rendah atau mencegah kenaikan biaya, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan laba dan pertumbuhan (Basrowi, 2016). 

Perilaku kewirausahaan sebagai wujud kongkrit dan faktor kewirausahaan 

haruslah ada dalam aktivitas bisnis, mengingat faktor ini sangat penting karena 

menunjang kemajuan usaha. Banyak perusahaan yang muncul dan tumbuh menjadi 

besar berkat polesan tangan para wirausahawan yang mampu bertindak sebagai 

wirausaha yang profesional. Kewirausahaan memiliki hakikat yang hampir sama, yaitu 

merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai 

kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata 

dan dapat mengembangkannya dengan tangguh (Basrowi, 2016). 

Suryana (2013) menyatakan bahwa seorang yang memiliki kemauan berusaha 

biasanya diawali dengan adanya suatu tantangan. Ada tantangan maka ada usaha 

berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Dengan adanya tantangan tersebut, seseorang 

akan berpikir kratif untuk melahirkn ide-ide,gagasan-gasasan, khayalan-khayalan dan 

dorongan untuk beribisiatif. Khayalan-khayalan ini memang penting untuk melahirkan 

gagasan. Gagasan, ide dan dorongan muncul apabila kita berpikir kreatif. 

Penduduk Madura, dalam hal ini pedagang masakan jeroan mempunyai 

pandangan hidup positif dalam menjalani kehidupan. Bagi mereka, kehidupan 

merupakan amanah Tuhan yang harus dijalankan baik susah maupun senang. Hal ini 

bisa dilihat dari budaya migrasi mereka yang cukup besar ke berbagai kota bahkan ke 

luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada di daerahnya 

sendiri. Alasan para pedagang masakan jeroan di migran, karena ingin mengikuti jejak 

para pendahulu yang sukses di migran. Migran berjuang dan berguru kepada sesepuh, 

kemudian sedikit demi sedikit mencoba melakukan apa yang telah dipelajari selama ini. 

Dari situlah muncul sikap kemandiriannya dengan semangat kerja keras, terampil dan 

ahli, tekun cermat dan teliti, penuh tanggung jawab serta tidak lupa dukungan dari  

keluarga (Suryana, 2013). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut 

akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di 

Surabaya utara diantaranya yaitu : daerah pasar turi, tunjungan plaza, dan jembatan 

merah plaza, dalam penentuan lokasi dilakukan dengan mempelajari dan memahami 

rumusan masalah penelitian. Selain itu di pertimbangkan dengan faktor geografis dan 

praktis seperti waktu, biaya dan juga tenaga, alasan peneliti melakukan penelitian di 

daerah Surabaya Utara adalah banyaknya perantau asal Madura di kota Metropolitan 

terbesar di Jawa Timur dan mempunyai keunikan tersendiri. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada 1 juni sampai dengan 7 Agustus 2018. 

 

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian 

Melakukan sebuah penelitian, harus dibutuhkan suatu metode yang tepat, agar tidak 

terdapat kekeliruan saat input data, dapat mendapatkan data yang tepat, hasil yang sesuai 

dan juga bertujuan agar penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 

dan keabsahannya data yang di analisis.  

Jenis penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena 

penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural. Pada penelitian 

kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang 

berkembang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas beberapa kondisi, berbagai situasi yang 

ditimbulkan masyarakat dan menjadi objek penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah berupa kata-kata, gambar bukan berupa 

angka-angka.  

 

3.3 Instrumen penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang di perlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa 

dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai 

instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis 

yang digunakan, bahkan hasil yang di harapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara 
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pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan 

lain dan hanya peneliti sendiri sebagai alat satu satunya yang dapat mencapainya, adapun 

instrument yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Peneliti sendiri 

Peneliti berperan sebagai instrument utama karena peneliti berhubungan langsung 

dengan responden atau objek lainnya dan memahami kenyataan-kenyataan di 

lapangan. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berisikan kerangka atau garis besar pertanyaan- pertanyaan 

yang di ajukan kepada responden dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk 

mengarahkan dan memfokuskan peneliti dalam mencari data. 

3. Perangkat Penunjang Lapangan 

Perangkat penunjang lapangan berupa buku catatan (field note) dan alat yang 

diperlukan peneliti untuk mengumpulkan data seperi alat tulis, tape recorder, 

kamera, dan lain sebagainya. 

 

3.4 Sumber Data 

 Kualitas suatu penelitian yang menarik dapat terwujud apabila sumber datanya dapat 

tersedia dan lengkap sebagai bahan acuan sehingga memberikan arti penting karena bisa 

diteliti dan dipahami. Adapun jenis sumber data pada penelitian ini sebagai berikut :  

a. Narasumber atau informasi 

Penelitian kualitatif memandang sumber data yang berupa manusia (narasumber) 

dianggap sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Porsi 

penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada produk, yang lebih 

mementikan keterwakilan informasi daripada keterwakilan populasi atau sampel, serta 

terkait pula dengan spesifikasi teori dan realitas empirik yang dikaji. 

Menurut Sukardi (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

berdasarkan mutu atau kualitas dari tujuan sebuah penelitian itu. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang di desain secara umum yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

objek kajian yang tidak terbatas dan tidak menggunakan metode ilmiah menjadi patokan. 

Partisipan yang dianggap sebagai informan didasarkan pada subjektifitas dan sense 

peneliti di lapangan. Artinya selama peneliti masih belum puas dan yakin akan datanya, 

pencarian informan baru tetap dilakukan sampai informasinya “Final (Akhir)” 

bahwasannya sudah tidak ada informasi lagi yang harus digali atau dicari dari informan 

tersebut. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. Teknik tersebut 

diibaratkan sebagai bola salju yang semakin lama menggelinding maka semakin besar, 
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besar dalam artian memperoleh informasi yang terus menerus dan baru akan berhenti 

setelah informasi yang di peroleh peneliti sama dari satu informasi ke informasi lainnya. 

 

b. Peristiwa,aktivitas dan perilaku 

Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari pengamatan terhadap peristiwa, 

aktivitas, atau perilaku dari subjek yang di teliti seabagai sumber data yang berkaitan 

dengan sasaran penelitian. Pengamatan pada suatu peristiwa atau aktivitas menghasilkan 

informasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Pengamatan pada suatu peristiwa 

atau aktivitas menghasilkan informasi yang berkaitan dengan bagaimana suatu proses 

terjadi secara jelas karena peneliti dapat menyaksikannya secara langsung. Aktivitas dan 

perilaku sebagai sumber informasi merupakan kegiatan rutin yang terjadi secara 

berulang-ulang atau yang bisa saja hanya satu kali terjadi namun memiliki porsi atau 

tingkat kepentingan yang berarti sebagai informasi utama maupu informasi tambahan 

(Sugiono, 2008). 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a.   Observasi 

  Menurut Margono (1997) dalam Zuriah (2009) menyatakan bahwa observasi 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi, karena penting untuk melihat perilaku dalam keadaan (setting) alamiah, 

melihat dinamika, dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. 

Observasi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan, tahap-tahap 

penelitian selanjutnya Observasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu :         

1)   Observasi Partisipatif  

     Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehar-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi 

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi paritisipan 

dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

a)   Observasi partisipasi pasif 

  Peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

b)   Observasi partisipasi moderat 

  Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang 

dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif 

dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. 

c)   Observasi partisipasi aktif 

  Dalam observasi ini peneliti ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh nara 

sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

d)  Observasi partisipasi lengkap 

   Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya 

terhadap apa yang dilakukan sumber data. 
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2)   Observasi terus terang dan tersamar 

  Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 

terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang 

diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.  

3)      Observasi tak terstruktur 

  Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, 

karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan 

observasi berlangsung. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. 

b.   Wawancara/Interview 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Menurut Zuriah (2009) menyatakan bahwa wawancara ialah alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula.  Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif 

dengan wawancara mendalam. 

Esterberg (2002) menyatakan bahwa beberapa macam wawancara, yaitu: 

1)   Wawancara terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi  apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. 

2)   Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.  

3)   Wawancara tak berstruktur atau terbuka (Unstructured interview) 

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

c.    Dokumentasi 

Menurut Zuriah (2009), dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau 

hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.    

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 
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d.   Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data-data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi 

bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada 

peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.   

 

3.6 Teknik analisis data 

Teknik menganalisis data dalam studi kasus adalah hal yang sangat sulit karena 

strategi dan tekniknya belum terindentifikasi secara memadai dimasa lampau. Namun 

demikian setiap penelitian hendaknya dimulai dengan stategi analisis yang umum, yang 

mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data pembuatan eksplanasi. 

Teknik analisis pembuatan eksplansi bertujuan untuk menganalisis data studi kasus 

dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Teknis analisis 

data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011) antara lain : 

a.   Analisis data sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, 

yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian 

ini masih bersifat sementara, dan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 

lapangan. 

b.   Analisis data di lapangan model Miles and Huberman 

1)   Data Reduction (Reduksi Data) 

     Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hak yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 

3.7 Batasan Istilah   

  Jeroan adalah bagian-bagian dalam tubuh (hewan) yang sudah dijagal. 

Biasanya yang disebut jeroan adalah semua bagian kecuali otot dan tulang. jeroan 

dimasak untuk makanan manusia. Contohnya antara lain adalah rendang otak, paru-paru 

goreng, usus goreng, rampela hati, dan sebagainya. Beberapa jeroan seperti hati, paru-

paru, jantung memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, menurut Pandey (2005) 

menyatakan bahwa hati mengandung zat gizi yaitu 19.7%, lemak 3,2%, Karbohidrat 

6,0%, air 69,7%, beberapa vitamin dan mineral yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

daging. Menurut Pearson (2008) menyatakan bahwa kadar protein paru-paru, jantung 

adalah  zat gizi yaitu 16,20%, Karbohidrat 17,05%, air 18,30%.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Surabaya 

4.1.1 Geografis Kota Surabaya 

 Kota Surabaya (Jawa: Suroboyo, Madura: Sorěbějě) adalah ibu kota Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Kota Surabaya secara 

geografis terletak pada 7°9’ sampai dengan 7°21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ sampai dengan 

112° 54’ Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah 

(25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara 3-6 meter diatas permukaan laut yang terdapat di sisi 

barat (12,77%), dan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter diatas permukaan 

laut yang terdapat di sisi selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya meliputi 

daratan seluas + 33.048 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi 

Jawa Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat 

Madura b. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo c. Sebelah Timur : Selat Madura d. Sebelah 

Barat : Kabupaten Gresik. 

Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya berjumlah 2.765.487 

jiwa. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta 

jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya 

dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni bandar udara Internasional Juanda, serta dua 

pelabuhan, yakni pelabuhan Tanjung Perak. 

Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat 

diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam 

mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat 

menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar 

dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. 

4.1.2 Demografis Kota Surabaya 

Berdasarkan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, jumlah enduduk 

Surabaya tahun 2015 Sebesar 2.853.661 jiwa dengan komposisi relatif seimbang antara laki-laki 

dan perempuan, yaitu jenis kelamin laki-laki 1.430.985 jiwa dan penduduk perempuan 1.422.676 

jiwa. sedangkan komposisi penduduk kota Surabaya tahun 2017 berdasarkan kelompok usia 

dapat dijelaskan bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 15 sampai dengan 64 

tahun (2.069.212 Jiwa) selanjutnya kelompok usia kurang dari 15 tahun (613.554 Jiwa) dan 

kelompok usia diatas 64 tahun (170.895 Jiwa).  
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4.1.3 Penduduk Kota Surabaya 

Surabaya adalah pusat perdagangan dan pendidikan yang mengalami perkembangan 

pesat. Industri-industri utamanya antara lain pembuatan kapal, alat-alat berat, pengolahan 

makanan dan agrikultur, elektronik, perabotan rumah tangga serta kerajinan tangan.  Sektor 

perdagangan mampu menyumbang 29,50% pada tahun 1991 dan terus meningkat menjadi 

33,86% pada tahun 2001 dari PDRB Surabaya. Dengan mengemban fungsi sebagai kota 

perdagangan, Surabaya merupakan jembatan penghubung timbal balik antara produsen dengan 

konsumen. Pembangunan bidang industri diupayakan juga mencakup pada pengembangan 

industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. Saat ini, di Surabaya diperkirakan 

terdapat 11.142 pabrik yang menyerap 309.223 tenaga kerja. Pemerintah Surabaya berusaha 

memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja dengan menyesuaikan UMR dengan Kebutuhan Fisik 

Minimum (KFM).  

Berdasarkan  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/294/kpts/013/2003  

Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003 maka UMR 

Surabaya dinaikan menjadi Rp 516.750,00. Kenaikan UMR ini setidak-tidaknya bisa mengurangi 

unjuk rasa dan pemogokan yang bisa menghambat proses industrialisasi. Surabaya sebagai 

permukiman pantai adalah pintu keluar dan masuk bagi hinterland yang subur dan kaya hasil 

bumi, telah menjadikannya sebuah kota dagang. Indikasi kota Surabaya sebagai kota dagang 

semakin nyata ketika pada tahun 1870 pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan tentang 

gula dan agraria yang memberikan kemudahan bagi pihak swasta untuk dapat menyewa tanah 

bagi keperluan pengembangan usaha. Implikasinya adalah lahirnya kantor-kantor dagang serta 

bank-bank secara formal mendukung pengembangan kegiatan usaha, umumnya berlokasi di 

kawasan permukiman orang perantauan di seputar Jembatan Merah dan meluas ke arah selatan 

sampai ke arah Alon-alon Contong.  

Perdagangan menengah dan kecil biasanya dipegang oleh kelompok masyarakat 

keturunan China dan penduduk lokal tradisional. Daerah tempat perdagangan oleh masyarakat 

keturunan China menempati daerah pecinan, di sekitar Jl. Kembang Jepun. Sedangkan daerah 

tempat perdagangan masyarakat lokal mengelompok menjadi satu dengan hunian dengan daerah 

hunian dan kemudian menghilang pada tahun 1900-an.  Sementara itu pembangunan fasilitas 

perdagangan ritel dalam bentuk pertokoan dan perpasaran secara formal terlihat ditingkatkan 

pada saat pemerintahan Gemeente Soerabaia berjalan hingga tahun 1940 dan Surabaya mulai 

diperluas ke arah selatan. Fasilitas perdagangan yang tampak terbangun pada masa Gemeente 

Soerabaia antara lain, Tunjungan (shopping street), Pasar Pabean, Pasar Pegirian, Pasar Genteng, 

Pasar Tunjungan, Pasar Blauran. Memasuki tahun 2000, pemerintah mulai merancang dan 

menetapkan Central Business District (CBD). Sektor perdagangan telah menyerap sedikitnya 

1.394.141 tenaga kerja, yang bekerja pada 109.132 unit pedagang non-formal dan 58.686 unit 

pedagang formal. 
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4.1.4 Surabaya Kota Pendidikan 

 Surabaya yang berjuluk Kota Pendidikan, sebagai penjabaran dari Indamardi (Industri, 

Perdagangan, Maritim dan Pendidikan) atau Budi Pamarinda (Budaya, Pendidikan, Pariwisata, 

Maritim, Industri dan Perdagangan), memang layak. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sejak 

kelahiran Surabaya, telah berkembang berbagai macam pendidikan di kota ini. 

Sejarah pendidikan di Surabaya, cukup panjang. Usianya juga hampir sama dengan usia 

Kota Surabaya. Pengertian pendidikan cukup luas dan pendidikan itu juga sudah ada sejak zaman 

prasejarah. Di mana kedua orangtua, ayah dan ibu serta lingkungan keluarga berperan sebagai 

guru. Pendidikan berkembang di sekitar keraton dengan munculnya empu sebagai guru. 

Surabaya sebagai tempat bermukim berbagai suku, etnis dan agama, bentuk pendidikan 

juga mengandung corak yang beragam. Berawal dari sistem pendidikan zaman Hindu dan 

Budha, lalu berkembang ke pendidikan cara Islam dan model pendidikan zaman Belanda sampai 

alam merdeka sekarang ini. Dari urut-urutan sejarah pendidikan itu, Surabaya sudah 

memerankannya sejak awal. Khususnya saat awal kelahiran Surabaya, berkembang pendidikan 

Islam yang digurui oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. 

Pendidikan model pesantren yang dikembangkan Sunan Ampel telah membuat Surabaya 

sebagai pusat pendidikan di Tanah Jawa. Dari Surabaya segala macam ajaran dikembangkan 

melalui delapan sunan lainnya yang tergabung dalam Wali Songo. Sebagai sunan tertua, Sunan 

Ampel menjadi mahaguru di kalangan sunan dan para pengikut ajaran Islam waktu itu. 

Keberhasilan Sunan Ampel membina pendidikan umat, mempunyai daya tarik pula bagi daerah 

lain untuk menimba ilmu dari Surabaya. Inilah awal, Surabaya melandasi keberadaannya sebagai 

kota pendidikan. 

Jumlah penduduk Surabaya terus bertambah, selain menimba pendidikan, juga 

meningkatkan kehidupan melalui dunia industri, perdagangan dan maritim. Zaman berubah dan 

musimpun berganti. Kemudian Indonesia memasuki era penjajahan Kolonial Belanda. Di sini, di 

samping berkembangnya kegiatan ekonomi, kegiatan meningkatkan diri dalam dunia pendidikan 

juga bermunculan. Kalau masyarakat pribumi sudah dilandasi ilmu pengetahuan yang berkiblat 

ke Islam, maka tahun 1820, Belanda mendirikan ELS (Europeesche Lagere School) di Surabaya. 

ELS adalah sekolah tingkat rendah yang lama pendidikannya 7 tahun. Tidak hanya anak-

anak Balanda yang sekolah di ELS, tetapi juga banyak kaum pribumi dari golongan ningrat dan 

priyayi. Sekolah lanjutan tingkat menengah baru ada setengah abad kemudian, yakni berdirinya 

HBS (Hogere Burger School) di Surabaya tahun 1875 dengan lama pendidikan 5 tahun. Pada 

tahun 1893, sekolah untuk penduduk pribumi dipecah menjadi dua jenis. Yang pertama disebut 

Sekolah Dasar Kelas Satu (De Scholen der eeste Klasse) untuk putera-putera bangsawan tinggi 

dan Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der tweede Klasse) untuk anak-anak bumiptera biasa. 

Berkembangnya kegiatan indsutri dan perkebunan di wilayah Jawa Timur, menurut buku 

Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (Depdikbud) Jawa Timur 1986, maka berdirilah berbagai jenis pendidikan di 
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Surabaya. Sekolah tukang yang berdiri di Surabaya ini menghasilkan tenaga tukang dan buruh 

yang mampu mengoperasikan mesin-mesin pabrik. Selain di Surabaya, pada tahun 1878 

Pemerintah Belanda mendirikan Sekolah Raja (Hoofen School) di Probolinggo yang dikhususkan 

untuk anak-anak bumiputera keturunan bangsawa untuk dijadikan pegawai administrasi 

pendidikan. Sekolah ini berkembang menjadi OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche 

Ambtenaren) tahun 1900 dan kemudian berubah menjadi MOSVIA (Middelbare Opleidings 

School voor Inlandsche Ambtenaren). 

Saat Pemerintahan Kota Surabaya mulai terbentuk, dunia pendidikan menengah sudah 

mulai berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, pada tahun 1913 didirikan 

Sekolah Dokter Hindia atau NIAS (Nederlands Indische Artsen School) di Surabaya. Inilah cikal 

bakal Universitas Airlangga (Unair) sekarang ini.  

Untuk mengimbangi perkembangan penduduk dan tumbuhnya berbagai jenis sekolah, 

terutama yang didirikan kaum pribumi yang beragama Islam, Pemerintah Kolonial Belanda 

mulai mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Ada yang dilakukan pihak Zending untuk Kristen 

Protestan dan pihak Missie untuk Roma-Katholik. 

Melihat perkembangan pendidikan di Surabaya pada awal abad 20 itu, gaya pendidikan 

di Indonesia sudah mengenal gaya Barat. Namun perkembangan untuk pendidikan yang dikelola 

pribumi atau bumiputera, tetap masih pada pendidikan rendah yang menggunakan bahasa daerah 

atau Indonesia. Sementara pendidikan menengah dan tinggi menggunakan bahasa pengantan 

bahasa Belanda. 

Sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan semacam itu, maka lahirlah pendidikan 

nasional di kalangan pribumi. Misalnya tahun 1925 lahir lembaga pendidikan Taman Siswa 

Cabang Surabaya. Begitu pula organisasi-organisasi pergerakan Islam, seperti NU (Nahdlatul 

Ulama) dan Muhammadiyah juga meningkatkan pendidikan umum, selain tetap 

mengembangkan pendidikan model pesantren. 

4.2 Motivasi Pendorong Migran Madura  

 Motivasi ialah sebuah perubahan energi yang ada dalam diri seseorang yang 

ditandakan dengan adanya rasa (feeling) dan didahului dengan respon adanya sebuah tujuan 

(Mc. Donald,2006). Motivasi menunjukkan kemauan tingkat tinggi dari suatu individu atau 

seseorang untuk berusaha mencapai tujuan yang di inginkan dan dapat dikondisikan dengan 

kebutuhan individu. Motivasi juga bisa dijelaskan sebagai reaksi yang diawali dengan 

timbulnya keinginan atau kebutuhan yang menumbuhkan untuk memenuhinya, dalam hal ini 

motivasi migran antara lain ; faktor geografis, faktor ekonomi, faktor informasi.  

 Migran pada saat ini masih memegang teguh etnis Madura bahwasannya 

meninggalkan kampung halaman adalah tradisi yang masih melekat untuk mencari 

kehidupan atau mengadu nasib ke tempat yang lebih baik di luar Madura. Jika dahulu 

motivasi masyarakat Madura untuk beraktivitas di luar kampung halaman terbatas pada 

usaha-usaha mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah lain yang biasa di sebut 

berdagang, namun kini seiring berkembangnya zaman motivasi seorang migran untuk 
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beraktifitas di luar kampung halaman mulai beragam, mulai dari berdagang, mencari ilmu 

pendidikan yang lebih tinggi, sampai dengan beraktifitas di sektor formal, maupun informal. 

Namun terdapat faktor yang mendorong untuk melakukan mobilitas di luar kampung 

halaman dikarenakan tempat asal yang sempit dalam mencari pekerjaan dan faktor geografis 

yang kurang mendukung. Dengan demikian keadaan yang kurang menguntungkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini seperti yang 

diungkap oleh seorang migran (Sunirodi, 42 tahun) sebagai berikut :  

 “Saya kalau di Madura susah mencari pekerjaan selain kuli bangunan, kuli 

bangunan pun sangat susah di jaman sekarang, sedangkan saya sudah menikah 

anak saya dua, jadi mau tidak mau harus pergi dari kampung halaman untuk 

menghidupi anak dan istri di rumah. Untuk keluarga di kampung halaman sangat 

mendukung untuk merantau ke Surabaya, saya tau Surabaya dari kerabat yang 

sudah lama berjualan di Surabaya, saya memilih berjualan masakan jeroan karena 

sudah banyak penjual sate keliling dari Madura agar berbeda dengan yang lain, 

penghasilan sebelum berjualan masakan jeroan ini sangat kurang untuk kehidupan 

sehari-hari”.   

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penyebab meninggalkan 

daerah asal karena kondisi di madura kurang mendukung, banyak pembangunan perumahan 

yang mulai memadati pemukiman di Madura yang dimana pekerja nya di datangkan 

langsung oleh perusahaan yang di percayai untuk mebangun suatu rumah, sedangkan orang 

Madura asli yang mempunyai keahlian dalam membangun rumah mulai tidak bisa di 

pekerjakan lagi karena di benturkan oleh pekerja luar tersebut. Migran melakukan aktivitas 

di sektor informal juga mendapat dorongan dan dukungan penuh oleh keluarga mereka. 

 Adapun orang Madura yang juga beraktivitas di sektor pertanian seperti halnya 

bertani sebagai petani tembakau, tetapi kondisi geografis di Madura yang dikenal sebagai  

tanah yang kering dan gersang. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang migran (H. Junaidi 

42 tahun) sebagai berikut : 

“Saya di Madura sangat susah mencari pekerjaan selain bertani, sedangkan 

saya sudah berkeluarga dan sudah di karuniai 3 anak, jika terus bekerja sebagai 

petani tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari, karena cuaca 

sekarang tidak bisa di perkirakan seperti dahulu, kapan musim kemarau dan 

musim penghujan. Lahan juga yang di miliki sangat terbatas, beberapa tahun 

belakangan ini harga tembakau juga menurun, jika bergantung dengan bertani 

tembakau terus sangat kurang memenuhi kebutuhan sehari – hari, maka dari itu 

saya mengambil keputusan untuk berjualan di kota Surabaya yang harapannya 

bisa memenuhi kebutuhan keluarga“. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahawasannya penyebab meninggalkan 

daerah asal yaitu faktor kondisi geografis yang sangat kurang menunjang untuk aktivitas 

pertanian, kondisi tanah juga bisa di bilang tanah berkapur sehingga kurang cocok dalam 

aktivitas pertanian. Menurut pandangan perantau kondisi tersebut mengakibatkan tidak bisa 
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mendapatkan penghasilan yang tetap setiap harinya dan juga kurang menentu. Umumnya 

lapangan di sektor pertanian sesuai dengan kondisi iklim yang kering tanaman tembakau, tetapi 

cuaca juga tidak bias di perkirakan seperti ulu, dan juga bertani sebagai petani tembakau 

penghasilannya tidak menentu. 

 Motivasi utama seorang migran yaitu sulitnya mencari pekerjaan di daerah asal, dorongan 

ekonomi dan kebutuhan yang semakin meningkat menyebabkan dorongan melakukan mobilitas 

di luar Madura yang memiliki peluang untuk mencari pekerjaan. Hal ini diungkapkan oleh 

seorang migran (Mahmudin 38 tahun)  sebagai berikut : 

“Saya pergi ke Surabaya ini karena masalah uang dan juga kebutuhan sehari hari, 

mengingat kebutuhan hidup semakin tinggi maka oleh keluarga di kampung halaman 

semakin di setujui dan menjadi pendorong untuk pergi ke kota Surabaya. 

Kesempatan kerja di Madura sangatlah sulit apalagi si sektor formal yang harus 

membutuhkan pendidikan yang tinggi dan juga keterampilan yang cukup tinggi, 

untuk pergi ke Surabaya sendiri di ajak oleh kakak kandung yang sekarang sudah di 

panggil oleh yang kuasa sebelum berkeluarga, sehingga sekarang di wariskan 

kepada saya”. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa motif ekonomi yang mendorong 

migran untuk melakukan aktivitas di kota Surabaya. Bekerja di sektor formal harus 

membutuhkan pendidikan yang tinggi dan juga keterampilan yang cukup tinggi sehingga tidak 

bisa masuk atau bekerja di sektor formal tersebut. Motif ekonomi tersebut berkembang karena 

adanya ketimpangan ekonomi antar daerah yang menjadi pertimbangan rasional individu 

melakukan mobilitas dengan harapan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih 

tinggi dari pada di daerah asal.Hal ini juga diungkapkan oleh seorang migran (Ahmad kifli 32 

tahun) sebagai berikut : 

“Hal yang mendorong saya untuk meninggalkan kampung halaman yaitu kebutuhan 

keluarga yang semakin meningkat, dan juga mempunyai keinginan untuk naik haji, 

dengan demikian saya hidup di lingkungan bersama sama dengan orang Madura 

juga, agar lebih mudah dalam meminta pertolongan, dengan demikian melihat 

kakak-kakak terdahulu yang berhasil setelah berkerja di luar Madura juga menjadi 

pendorong untuk migran ke kota Surabaya. Cerita dari kakak – kakak membuat tidak 

mudah untuk menghilangkan rasa putus asa”.   

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan migran terdahulu 

juga memberikan pendorong untuk seorang untuk melakukan aktivitas di luar madura karena 

kebutuhan yang juga semakin meningkat, memberikan semangat tanpa henti, dan juga mengubah 

status sosial dari individu tersebut. Keberadaan migran terdahulu memberikan dorongan agar 

tidak menggantungkan nasib di Madura terus menerus. Kerja keras  bagi orang Madura 

merupakan kewajiban karena faktor geografis daerah asal tidak banyak memberi harapan hidup 

yang menjanjikan. Karena itu, orang Madura akan sangat marah jika dikatakan sebagai pemalas 

karena akan menurunkan harga diri di tengah masyarakat.   Menurut sebagian pendapat, 

semangat kerja keras orang Madura antara lain terdokumendasi dalam peribahasa Madura 
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"abantal omba' asapo' angin" (berbantal ombak dan berselimut angin). Peribahasa ini 

menyiratkan bahwa orang Madura selama dua puluh empat jam dalam kondisi bekerja dan 

pantang menyerah. Ini sebagai metafora, dengan bantalnya berupa ombak dan selimutnya berupa 

angin dengan laut seakan-akan sebagai kantor tempat mereka bekerja, sekaligus sebagai tempat 

tidur yang penuh tantangan (Triyuwono, 2009).  

Etnis Madura dikenal sebagai salah satu etnis yang memiliki budaya perantau, selain 

etnis bugis, batak dan minangkabau. Fenomena perantau yang dilakukan oleh orang Madura 

sudah berlangsung selama beberapa abad lalu. Sejak jaman penjajah masyarakat Madura sudah 

di kenal sebagai perantau ke berbagai provinsi di Indonesia (Nilam, 2013). Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa etnis Madura yang melakukan aktivitas di luar Madura karena faktor 

ekonomi karena di daerah asal Madura sangatlah susah untuk mencari pekerjaan dan sangat sulit 

untuk pekerjaan yang layak. Pekerjaan di Madura belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Hidup sebagai petani juga kurang mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin hari 

semakin meningkat. Sebenarnya ada pekerjaan yang di tekuni oleh seorang migran Madura di 

daerah asal, namun pekerjaan tersebut tergolong pekerjaan tidak tetap, sehingga penghasilan 

yang di peroleh juga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari–hari. Setelah migran Madura 

melakukan aktivitas di sektor informal sebagai penjual masakan jeroan keuntungannya juga 

meningkat seiring dengan bertambah nya hari.  

Di samping mempunyai etos kerja yang tinggi, orang Madura juga dikenal sebagai 

masyarakat yang religius, kendati bagaimanapun kadar religiusitas masing-masing individu pasti 

tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian patut diduga bahwa aspek 

religiusitas itu bisa menjadi salah satu motivasi untuk bekerja keras guna mendapatkan harta 

kekayaan sebagai sarana untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Karenanya, tidak heran jika 

motif pragmatis mereka adalah bahwa dengan bekerja keras, mereka dapat menyempurnakan 

keislamannya, antara lain bisa menunaikan ibadah haji ke Makkah al-Muakarramah (Triyuwono, 

2009).  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwasannya mobilitas migran Madura 

untuk beraktifitas di luar kampung halaman adalah seperti tuntutan untuk mencari penghidupan 

yang lebih baik. Keputusan tersebut tidak lain dan tidak jauh beda untuk mencukupi kebutuhan 

hidup dan juga ingin memperbaiki status sosial kehidupan migran tersebut. 

 Rangkaian proses beraktivitas di luar Madura pada kasus di atas dapat diketahui bahwa 

peran teman atau kerabat yang telah terlebih dahulu melakukan mobilitas di luar Madura yaitu di 

kota Surabaya, informasi terserbut menjadi sangat penting, karena apabila tidak mendapatkan 

informasi dari kerabat atau sanak saudara yang lebih dahulu yang melakukan mobilitas maka 

kemungkinan untuk migran ke kota Surabaya sangatlah kecil. Migran Madura terdapat kerja 

antar simpul yang melalui hubungan sosial dapat membentuk suatu kerja sama dengan cara 

memberikan informasi tempat tertentu yang dapat dijadikan sebagai tujuan merantau.  

 Informasi tempat tujuan melakukan aktifitas di sektor informal memang merupakan hal 

penting yang dijadikan sebagai pertimbangan agar mudah dalam penjualan sekaligus pemasaran, 

hal ini sesuai dengan pendapat (Agung 33 tahun) sebagai berikut : 
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“Saya beraktifitas di sektor informal sebagai penjual sate di Ponorogo berselang 

hanya 1 tahun, karena di Ponorogo kalah dengan restoran yang menyediakan sate 

lokal Ponorogo, dan tidak mengalami kemajuan sehingga pindah ke kota Surabaya 

setelah memperoleh informasi tentang berjualan masakan jeroan di sekitar mall, 

stasiun, dan setelah mengunjungi kota Surabaya selama 3 hari semakin tidak 

terbendung untuk pindah ke Surabaya”. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa migran Madura yang beraktifitas 

di sektor informal di kota Surabaya sebelumnya pernah beraktifitas di sektor informal juga di 

kota lain, mengingat tempat lain kurang berhasil sehingga memutuskan dengan migran ke tempat 

lain yaitu kota Surabaya. Hal ini terdapat beberapa kekuatan yang menyebabkan orang- orang 

terikat pada daerah asal dan ada kekuatan yang mendorong orang – orang untuk meninggalkan 

daerah asal. Secara umum mobilitas penduduk itu terjadi perbedaan nilai kefaedahannya antar 

dua wilayah.  

 Pada rangkaian proses migran perlu adanya informasi terkait tempat tujuan karena 

apabila tidak mendapat informasi mengenai daerah tujuan dari kerabat atau teman maka 

kemungkinan merantau sangatlah kecil, proses migran juga dilakukan oleh masyarakat Madura 

berpola afiliasi yang berbasiskan pada hubungan keluarga, pertemanan dan petertanggaan. 

Dalam proses migran tersebut masyarakat Madura bertempat tinggal bersama orang yang 

mengajak merantau. Hal ini sesuai dengan pendapat (Tajul Zahri 35 tahun) sebagai berikut :  

“Saya mecari tempat tinggal yang deket sama kerabat, teman, atau pun saudara, 

supaya jika ada kesulitan saya meminta tolong lebih mudah, dan tujuan lain 

tentunya tidak lepas dari kebutuhan materi dan materiil yang sangat riskan di 

hadapi oleh pelaku migran”. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di jelaskan bahwa kekuatan daerah asal sangatlah 

mebuat keinginan migran semakin kuat. Berbagai kelebihan daerah asal menciptakan peluang 

baik pelaku migran untuk menetap di daerah tujuan. Pada sisi lain di daerah tujuan telah banyak 

pelaku migran yang sudah berhasil sehingga menjadi daya tarik untuk mecari pekerjaan sebagai 

penjual masakan jeroan di kota Surabaya.   

 Kondisi tersebut pelaku migran di daerah tujuan tentu memerlukan tempat tinggal, 

kendatipun meskipun sementara, mereka masih menumpang pada kerabat atau saudara, tetapi 

selanjutnya perlu tempat sendiri, biasanya mereka ngontrak rumah bersama teman-teman nya 

sesama migran asal Madura yang juga berada di sektor informal. 

4.3 Aktivitas Migran Madura  

  Aktivitas migran asal Madura di kota Surabaya juga meliputi dalam strategi cara-cara 

berjualan yang dapat memberikan efek peningkatan pada nilai penjualan. Strategi dibutuhkan 

agar pelanggan merasa senang dengan gaya berjualan yang pelaku migran lakukan. Hal ini 

menjadi strategi pelaku migran meliputi : usaha pertama kali di daerah tujuan, pemilihan tempat, 

pemasaran, jam kerja yang dibutuhkan oleh pelaku migran dan mempertahankan pembeli. 
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 Prilaku migran memilih menjual masakan jeroan bukan tanpa alasan namun sudah 

melalui pertimbangan yang jelas diputuskan sebelum meninggalkan daerah asal. Biasanya 

pilihan utama untuk melakukan aktivitas di daerah tujuan yaitu berjualan masakan jeroan. Bagi 

pelaku migran pilihan tentu beragam yang dapat dilakukan sampai di kota Surabaya. Bagi pelaku 

migran berjualan maskan jeroan juga merupakan salah satu kesempatan kerja dalam sektor 

informal dengan cara kerja yang sederhana. Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang pelaku 

migran (Saruji 42 tahun) bahwa :  

“Sesampainya di kota Surabaya saya langsung membuka usaha berjualan masakan 

jeroan, proses pembumbuan masakan jeroan sudah di pelajari saat di kampung 

halaman, menjual masakan jeroan juga di bantu oleh kerabat juga yang membantu 

mempersiapkan semua kebutuhan untuk berjualan. Hal ini sudah menjadi rutinitas 

sehingga lebih mudah dalam penjualan masakan jeroan tersebut, memilih masakan 

jeroan, karena di pasaran sangatlah murah dan mudah di cari”. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat menjelaskan bahwa pelaku migran Madura di 

daerah tujuan langsung melakukan usaha berjualan masakan jeroan, untuk masalah resep sudah 

di bantu oleh kerabat atau saudara pelaku migran tersebut. Pelaku migran memilih masakan 

jeroan karena harga nya murah di pasaran dan mudah di cari dengan di beri perpaduan rempah-

rempah asli dari Madura sehingga mempunyai rasa nikmat tersendiri, namun penjualan masakan 

jeroan tersebut juga ada masakan lainnya seperti bebek goreng dan ayam goreng, sehingga 

pelanggan yang tidak menyukai jeroan bias memesan menu lain. 

 Tempat tujuan kota Surabaya memang di nilai tempat yang strategis, banyak pendatang 

yang mengadu nasib di kota Surabaya yang kota terbesar ke dua di Indonesia setelah Jakarta, 

sehingga suatu lahan bagi pelaku migran yang bekerja di sektor informal, tempat asal yang 

kurang strategis dan kurangnya peminat konsumen terhadap masakan jeroan hal ini di sampaikan 

oleh (Moh Juri 40 tahun) sebagai berikut : 

“Saya membuka warung ini dulu masih di pertimbangkan oleh istri saya, kalo 

masalah tidak membuka di daerah asal karena memang kurang konsumennya, dan 

tempat di sana kurang strategis, dari pada rugi, lebih baik satu tempat tapi di 

tekuni”.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa lokasi di daerah asal kurang 

produktif untuk melakukan aktifitas sebagai penjual masakan jeroan, dengan tingkat konsumen 

yang sangat sedikit, sehingga pelaku migran Madura tidak mau membuka cabang di daerah asal 

yang di takutkan adalah jika tidak ada konsumen akan merugi tidak mendapatkan keuntungan 

dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung. 

Pelaku migran Madura terkenal rajin dan tekun dalam melakukan usaha yang tidak 

pernah memilih perkerjaan asalkan halal. Migran juga mau berjualan apa saja mulai dari besi tua, 

tukang rongsokan sampai baju bekas, asalkan tidak merugikan orang lain dan caranya juga halal, 

pemilihan pekerjaan sebagai penjual masakan jeroan di dasarkan kemampuan dan keterampilan 

yang di miliki, harga nya juga sangatlah murah dan mudah di dapatkan, tetapi lebih baik 
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mempertahankan kualitas dari pada kuantitas dari penjualan masakan jeroan tersebut hal ini 

sesuai dengan pendapat (Erfan efendy 34 tahun) sebagai berikut :  

“Saya berjualan masakan jeroan kurang lebih 10 tahun, sampai saat ini saya 

mempertahankan kualitas dari pada kuantitas, karena jika menyediakan stok banyak 

apabila tidak laku itu rasa dan teksturnya sudah berbeda, dan Alhamdulillah sampai 

sekarang belum ada pelanggan yang complain, memasarkannya tidak perlu media 

khusus untuk meliput, tetapi hanya mempromosikan dari teman-teman dari Madura 

yang bekerja supir angkot”. 

 Pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa orang Madura tingkat persaudaraan nya 

sangat kental melekat pada individu masing masing, pekerjaan yang di lakukan lebih baik 

bekerja sendiri dengan mandiri dengan mempertahankan kualitas dengan mengatur stok 

penjualan setiap hari nya agar tidak rusak dan menurunkan kualitas dari masakan jeroan tersebut, 

kualitas dari makanan tersebut terjaga maka tidak akan ada complain dari pelanggan, dan 

meskipun tanpa membayar media untuk mempromosikan masakan jeroan tetapi pendapatan 

masih stabil, tetapi juga bergantung teman-teman nya yang berbeda profesi dengan dirinya untuk 

mengajak konsumen. 

 Masalah mempertahankan etnis Madura yang tekun dan ulet dalam berjualan makanan  

pada kenyataannya berjualan masakan jeroan tidak merupakan usaha turun menurun, akan tetapi 

lebih pada keterpaksaan dan usaha makanan lainnya yang kurang memiliki prospek. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh (Agung Amir 33 tahun) senagai berikut : 

“Saya melakukan aktivitas sebagai penjual masakan jeroan bukan turun menurun 

melainkan belajar kepada teman atau pun kerabat sesama migran yang berjualan 

masakan jeroan terlebih dahulu, dan di sisi lain penjual sate juga banyak di 

surabaya sehingga saya beralih profesi ke penjual masakan jeroan setelah satu 

tahun mendapatkan peningkatan yang cukup pesat, saat itu peluang usaha berjualan 

masakan jeroan sangatlah terbuka sehingga sangat tepat untuk pindah dari penjual 

sate ke penjual masakan jeroan”. 

 Ungkapan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwasannya beraktivitas di sektor 

informal sebagai penjual masakan jeroan bukan turun menurun dari keluarga, melainkan dapat 

dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai keinginan untuk beraktivitas di ssktor informal. 

Namun harus mempunyai tingkat komitmen yang tinggi dan berjualan masakan jeroan juga 

memiliki prospek yang juga di bilang sangat tinggi di bandingkan usaha lain yang sudah banyak 

pesaing seperti penjual sate, nasi goreng dan penjual bakso. 

 Selain itu, tidak setiap hari penjualan habis dengan relatif cepat. Ada kalanya lama 

menunggu pembeli sehingga menambah jam untuk berjualan hal ini sesuai dengan pendapat 

(H.Suparman 44 tahun) sebagai berikut :  

“Jika masakan saya masih belum terjual semua yang telah di campur dengan 

bumbu, saya menambah jam kerja, dari biasanya tutup pukul 12 malam di tambah 

menjadi tutup pukul 2 dini hari dengan harapan agar habis dalam waktu tersebut 
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dan menunggu pembeli karena biasanya ada yang membeli masakan jeroan pada 

dini hari”. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui lebih lanjut bahwasannya penjual 

masakan jeroan memiliki stategi tersendiri untuk dapat bertahan dan mencukupi kebutuhan 

ekonomi dengan cara menambah jam kerja apabila barang dagangan masih ada. Berdasarkan 

konsep sektor informal salah satu indikatornya adalah jam kerja yang tidak tetap, dengan 

demikian pelaku migran menunggu pembeli dengan cara menambah jam kerja sekitar satu jam 

sampai 2 jam lebih mundur. 

 Meraih prestasi atau pekerjaan memang ada sebagian masayarakat Madura yang memiliki 

ambisi untuk meningkatkannya. Misalnya saja etnis Madura yang migran ke daerah lain dengan 

memiliki kecendrungan bekompetensi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nilai budaya 

dalam masyarakat Madura yang berkenaan dengan hal ini adalah “karkar colpe‟” sebuah 

ungkapan yang dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan sikap kerja keras dan cerdas, 

apabila kita ingin menuai hasil yang ingin dinikmati (Syamsudin, 2001). 

4.4 Peralatan/Resep yang diperlukan migran  

 Beraktivitas di sektor informal mebutuhkan tenaga yang maksimal terkait dengan 

penjualan agar tetap stabil dan kualitas yang diutamakan dengan resep bumbu – bumbu rempah 

yang dipertahankan kualitas dari rasa itu sendiri, mekipun hanya sederhana tetapi mempunyai 

rasa yang khas. Hal ini sesuai dengan ungkapan (H. Junaidi 42 tahun) sebagai berikut : 

“Untuk masalah rasa saya mempertahankan resep orang terdahulu, sederhana tapi 

memuaskan untuk konsumen, untuk perolehan bumbu – bumbu di daerah Surabaya 

sangatlah mudah, dan gampang di temui di pasaran, alat yang digunakan juga 

sederhana hanya wajan penggorengan dan panci sebagai penghangat jeroan 

sebelum digoreng, untuk belanja bahan-bahan dan memasak dibantu oleh istri”. 

 Pernyataan diatas menjelaskan bahwa resep yang digunakan adalah resep orang terdahulu 

dengan mempertimbangkan kualitas dan juga kuantitas dari pada masakan tersebut, untuk 

perolehan bahan-bahan yang digunakan sebagai resep masakan jeroan sangatlah mudah dan 

banyak tersedia di pasaran. Alat yang digunakan tidaklah rumit dan sangat mudah untuk di 

gunakan, dalam proses penjualan tidak jauh dan tidak bukan adalah bantuan dari keluarga diri 

sendiri, hingga menyajikan ke pelanggan di bantu oleh keluarga sendiri. 

 Aktivitas berjualan masakan jeroan sama halnya dengan penjual masakan lainnya yang 

juga membutuhkan suatu proses dalam suatu pembuatannya. Proses pembuatan masakan jeroan 

menggunakan jeroan yang segar dan terjamin kebersihannya. Pemilihan jeroan juga butuh 

ketelitian yang khusus yang di beli langsung dari pasar dan langsung di proses. Hal ini 

diungkaokan oleh (Moh. Nardi 38 tahun) sebagai berikut : 

“Saya pergi ke pasar sekitar pukul setengah 5 pagi untuk belanja kebutuhan 

masakan jeroan tersebut dan juga kebutuhan sehari hari, saya membeli jeroan 

terkhusus jeroan ayam itu dengan 3 orang lapak yang saya percayai yaitu orang 

Madura yang berjualan di pasar, karena jika jeroan yang tidak segar itu kelihatan 
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agak memucat dan ususnya mulai berwarna coklat pucat, pulang dari pasar sekitar 

pukul 7 pagi dan langsung membersihkan jeroan tersebut, memisahkan antara 

ampela hati,usus, dll lalu di masak dengan rendaman bumbu rempah-rempah”. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwasannya jeroan didapatkan dari 

seseorang yang juga migran Madura yang saling bekerja sama, agar mendapatkan jeroan yang 

masih segar dan juga terjamin sehingga strategi tersebut selalu mempertahankan kualitas dari 

pada kuantitas. Jeroan yang di masak adalah berasal dari jeroan ternak ayam yang juga lebih 

mudah di jumpai dan mudah untuk di cari, dengan demikian sebelum masakan jeroan di goreng, 

di masak terlebih dahulu dengan rendaman bumbu rempah – rempah agar lebih meresap ke 

dalam jeroan tersebut. 

4.5 Solidaritas Migran Madura   

 Solidaritas adalah sebuah kata yang memiliki makna dan arti penting dalam sebuah 

kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan dan juga kekompakan. Kebersamaan 

adalah hal yang penting bagi sebuah kelompok karena dengan kebersamaan pastilah kita bisa 

melewati suatu rintangan yang sulit dengan mudah, dalam hal ini terdapat berbagai solidaritas 

yang di tunjukkan sesame penjual masakan jeroan, solidaritas sesama migran dari Madura di 

daerah tujuan, solidaritas dalam tempat tinggal kerabat atau teman.  

 Bagi migran Madura sebagai penjual masakan jeroan, hidup di daerah jauh dari daerah 

asal sedikit banyak akan memerlukan bantuan atau pertolongan untuk bertahan hidup. Modal 

utama agar dapat bertahan salah satunya adalah saling menghormati dan menghargai dengan 

sesama migran maupun dengan penduduk asli. Hal ini seperti diungkapkan oleh (Erfan Efendy 

34 tahun) sebagai berikut :  

“Menjalin hubungan yang baik sesama migran Madura di kota Surabaya sangatlah 

penting dan sampai saat ini terjaga, saling menghargai sesama migran sangatlah 

penting karena masih melekat „argein kadhek oreng laen, mon be‟na terro e argein‟ 

(Hargai dulu orang lain jika ingin dirimu dihargai) jadi yang sekarang masih 

melekat sesame migran Madura adalah tolong menolong”. 

 Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa bagi migran Madura harus 

memiliki banyak teman atau rekan harus saling menghormati dan hidup rukun. Hal ini dilakukan 

mengingat hidup di perantauan jauh dari sanak kerabat atau keluarga, apabila terjadi sesuatu 

dapat saling tolong menolong dan saling membantu.  

 Solidaritas migran juga tidak perlu diragukan lagi karena meskipun bukan sama-sama 

penjual masakan jeroan tetap terjaga. Seperti halnya sama-sama asal Madura tetapi pekerjaan 

nya berbeda mendapat keistimewaan yang khusus seperti halnya yang diungkapkan oleh (Tajul 

Zahri 35 tahun) sebagai berikut :  

“Meskipun saya baru kenal dengan seseorang tetapi berasal sama, dan berasal dari 

Madura pasti mendapatkan keistimewaan seperti harga yang lebih murah ataupun 

porsi nya di tambah, sering pegawai dinas yang piket malam makan di sini asal 

Madura”. 
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 Pernyatan tersebut dapat menjelaskan bahwa solidaritas migran Madura bukan hanya 

milik sesama migran yang beraktivitas di sektor informal melainkan juga dari kalangan pegawai 

negeri sipil. Selain itu antara penjual masakan jeroan  dengan pendatang dari Madura yang 

berkunjung ke Surabaya secara tidak langsung akan terjalin komunikasi secara spontan sehingga 

terlihat sangat kenal lama meskipun sebelumnya tidak pernah saling ketemu  dan tidak saling 

kenal. 

 Hidup rukun dan saling mengenal tidak hanya migran dari Madura saja, akan tetapi 

migran Madura berusaha berbaur dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar dimana 

tempat tujuan mobilitas migran Madura tersebut berada. Berbeda etnis, lingkungan dan budaya 

bukan menjadi penghalang untuk hidup berdampingan. Migran Madura adlah salah stau etnis 

yang sangat menjaga kekerabatan. Ketika migran melakukan mobilitas di suatu tempat yang jauh 

dengan kampung halaman yang akan dicari terlebih dahulu adalah kerabat atau sanak saudara 

yang berada di daerah tersebut. 

 Hubungan antara sesama migran asal Madura sebagai penjual maskan jeroan merupakan 

hubungan yang menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu 

kesadaran untuk saling tolong menolong. Hidup rukun bukan hanya dengan sesama migran asal 

Madura tetapi juga berbaur dengan masyarakat sekitar. Hal Ini sesuai dengan pendapat 

(Haryono, 2006) menyatakan bahwa satu ciri perantau Madura selalu menjaga kesopanan, saling 

menghargai, saling menghormati yang selalu di junjung tinggi baik di wilayah Madura maupun 

di luar Madura.  

4.6 Strategi Bertahan Hidup Migran Madura 

 Strategi merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh siapa saja dalam 

mempertahankan kehidupan, termasuk dalam menjaga kelangsungan suatu usaha. Dalam sektor 

informal juga dibutuhkan suatu strategi. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, strategi 

yang harus dimiliki oleh pelaku sektor informal adalah Strategi pemenuhan kebutuhan dasar, 

bentuk strategi yang digunakan dalam memperoleh pekerjaan di kota dan strategi peningkatan 

kesejahteraan tahap pengembangan usaha untuk meningkatkan perolehan penghasilan (Yusuf, 

2006).    

 Melakukan aktivitas sebagai penjual masakan jeroan hal yang paling penting adalah 

modal usaha yang nantinya akan menjadi sebuah tolak ukur di mana akan ada kerugian dan 

keuntungan modal usaha yang akan di tanamkan dalam berusaha, berapa jumlah modal serta 

berapa pula jumlah keuntungan yang di raih dalam berjualan. Hal ini juga sering dilakukan oleh 

setiap penjual khusus nya pada penjual masakan jeroan ini hanya membutuhkan yang bisa di 

katakan tidak terlalu besar dan relatif kecil yang berkisar sekitar Rp.150.000 – Rp. 250.000 

perharinya, hal ini sesuai ungkapan (Mahmudin 38 Tahun) sebagai berikut : 

 “ Modal yang di butuhkan  perharinya sekitar 150.000 – 200.000 , modal usaha 

dalam berjualan masakan jeroan ini tidak begitu banyak karena bisa di bilang 

makanan yang kurang mengenakan tetapi setelah di olah oleh orang Madura 

banyak peminat nya “. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa secara ekonomi 

modal yang dibutuhkan untuk aktivitas operasional sehari hari dalam berjualan masakan jeroan 

relatif rendah dan minimal. Namun juga tergantung berapa minyak yang di gunakan dalam 

menggoreng jeroan tersebut dan juga gas untuk kompornya. 

Faktor ekonomi atau modal menjadi penyebab umum dari pemilihan pekrjaan sesuai 

penjual masakan jeroan, latar belakang menekuni usaha sebagai penjual masakan jeroan di 

sebabkan karena modal usaha yang di perlukan tidak begitu besar hanya saja harus mempunyai 

keterampilan khusus dalam meracik bumbu-bumbu nya.  

  Migran beraktivitas sebagai penjual masakan jeroan dalam menentukan harga 

berdasarkan harga penjual masakan jeroan lainnya atau berdasarkan masakan yang setara dengan 

masakan jeroan tersebut, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh (Muhni 42 tahun) sebagai 

berikut : 

“Masakan jeroan ini harga nya telah di sepakati bersama dengan sesama penjual 

masakan jeroan lainnya dan cenderung sama dengan harga masakan lainnya 

dengan harga per porsi nya Rp 12.000, sampai Rp. 15.000”. 

Dan migran melakukan aktivitas di dekat stasiun pasar turi (H. Suparman 44 Tahun) sebagai 

berikut : 

“Saya cenderung berjualan lebih mahal dari pada lainnya  dan di daerah stasiun 

pasar turi mencapai Rp.18.000. maklum saja karena memang lebih banyak kosumen 

yang berasal dari luar kota yang berawal dari mereka yang turun dari kereta api”. 

 Ungkapan di atas dapat di jelaskan bahwasannya perilaku migran yang berjualan 

masakan jeroan dalam menentukan harga berdasarkan kesepakatan bersama sesame penjual 

masakan jeroan lainnya dan juga cenderung sama dengan masakan lainnya. Hal ini dilakukan 

agar maskan jeroan masih bisa terjangkau dan dapat bersaing dengan masakan lainnya. Namun 

ada juga harga yang sedikit lebih mahal karena lokasi nya juga lebih strategis di dekat stasiun 

pasar turi yang sasaran konsumennya adalah mereka yang berkunjung ke kota Surabaya yang 

asalnya dari kota lain yang turun dari kereta api.  

 Struktur modal sektor informal memiliki peranan yang penting dalam hal strategi 

bertahan hidup bagi para migran. Struktur modal ibarat mata rantai yang saling mendukung. Jika 

salah satu bagan dari struktur ini putus maka tujuan yang diharapkan akan sulit dicapai. Adapun 

struktur modal tersebut meliputi: modal finansial, modal fisikal, modal ekologikal, modal 

sumberdaya manusia (SDM) dan modal sosial.  Struktur modal ini mengandung makna bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan dan tolong menolong. Oleh 

karena itu struktur modal terbentuk dapat melalui ikatan kekeluargaan, ikatan kedaerahan dan 

ikatan pertetanggaan (Suwartika, 2003). 

Hal ini juga di sebabkan karena di tengah ketepurukan ekonomi, pilihan yang sesuai 

adalah menjadi penjual masakan jeroan. Pendapatan perharinya juga bervariasi mulai dari  

Rp.150.000 – Rp. 400.000. Usaha berjualan masakan jeroan bagi migran Madura di kota 

Surabaya sudah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan jika memperoleh hasil lebih maka 
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akan di tabung. Dalam penjualan masakan jeroan pasti ada pasang surut nya laba yang di peroleh 

dalam setiap harinya, hal ini seperti diungkapkan oleh (Saruji 42 tahun) sebagai berikut :  

“saya berjualan masakan jeroan cukup lama di Surabaya, alhamdulillah bisa 

mencukupi kebutuhan hidup sehari hari, apabila mendapatkan hasil yang lebih pasti 

akan di tabung perolehan laba setiap harinya juga tidak menentu, dan pendapatan 

setiap harinya sekitar Rp. 200.000 - Rp.250.000”. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat di ketahui lebih lanjut bahwa secara ekonomi 

pendapatan berjualan masakan jeroan dalam sekali operasional sekitar Rp.200.000 – Rp. 250.000 

hal ini tergantung berapa modal yang di gunakan setiap hari nya, jika sedikit modal yang 

digunakan maka akan medapatkan laba yang sedikit pula, tempat berjualan juga mempengaruhi 

dalam proses mendapatkan laba, migran yang sudah lama atau orang terlebih dahulu tidak ingin 

berpindah usaha yang lain akan tetapi ingin menambah cabang agat bisa mempekerjakan orang 

terdekat di kampung halamannya dan migran melakukan aktivitas di dekat stasiun pasar turi (H. 

Junaidi 42 Tahun) sebagai berikut : 

“Untuk saat ini saya juga tidak ingin mengganti dengan usaha lain, yang saya 

inginkan adalah mengembangkan usaha saya dalam berjualan masakan jeroan ini, 

dan membuka cabang di beberapa tempat lain yang nantinya pekerjanya merekrut 

calon migran dari daerah asal yang sama namun masih ada hubungan kekerabatan. 

Karena melihat di daerah asal yang masih banyak pemuda yang masih 

menganggur”. 

 Berdasarkan ungkapan di atas bahwasannya migran Madura di Surabaya sudah cocok 

dalam beraktifitas sebagai penjual masakan jeroan. Berjualan maskaan jeroan juga dilakukan 

cukup lama dengan seiring nya waktu laba yang di peroleh juga tidak menentu dalam setiap 

harinya, dan untuk mengganti ke usaha lain masih belum teringinkan karena yang di inginkan 

adalah mengembangkan usaha masakan jeroan di tempat lain dengan membawa migran asal 

Madura yang juga masih ada hubungan kekerabatan. Keinginan yang kuat karena kebutuhan 

yang semakin meningkat dalam keluarga. Dengan demikian migran ingin memberikan pekerjaan 

kepada kerabatnya yang masih menganggur di daerah asal dengan system bagi hasil karena 

semua kebutuhan dari tempat berjualan sampai beraktifitas sebagai penjual masakan jeroan di 

tanggung oleh migran terdahulu untuk mengembangkan usaha berjualan masakan jeroan. 

 Migran asal Madura di kenal sebagai pekerja keras, ulet dan tekun juga rajin menabung. 

Berhemat adalah salah satu cara untuk menikmati hasil di hari tua bahkan sebagai persiapan 

unruk pendidikan anak anaknya agar tidak sama dengan orang tuanya. Cita-cita yang di inginkan 

salah satunya adalah menunaikan rukun islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji yang 

menjadi dambaan bagi etnis Madura, bahkan predikat haji merupakan sebuah symbol identitas 

yang tidak saja dianggap mengandung sebuah simbol spiritual sebagai seorang muslim. Akan 

tetapi tidak jarang dan tidak kalah penting sebagai kebanggaan yang dianggap bisa mengangkat 

derajat atau status sosial di tengah masyarakat.  

 Berbagai motif tradisi toron di kalangan etnis Madura antara lain bisa dipahami dari 

identitas mereka sebagai Muslim yang mempunyai karakter, antara lain mereka bercita-cita kuat 
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untuk bisa naik haji, dan bahkan sangat bangga menyandang predikat “haji”. Selain itu mereka 

sedemikian hormat terhadap kyai (pemuka agama), menjunjung tinggi hari-hari besar 

keagamaan, mengapresiasi pendidikan agama, dan kebiasaan membangun mushala/langgar 

(Triyuwono, 2009). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pendorong dari daerah asal untuk migran ke kota Surabaya adalah faktor geografis, faktor 

ekonomi. Yaitu faktor geografis di daerah yang kurang mendukung dan tidak produktif 

sehingga melakukan migran ke daerah tujuan yaitu di Kota Surabaya utara. 

2. Strategi Beradaptasi migran yaitu tinggal bersama migran terdahulu yang sebagai tempat 

tinggal sementara agar lebih sedikit biaya yang di keluarkan setiap harinya dan bisa 

menghemat. 

3. Peralatan digunakan oleh migran hanya sederhana dan mempertahankan resep orang 

terdahulu dan sangat gampang di jumpai di pasaran. 

4. Solidaritas di kota Surabaya sangat baik dengan hidup di lingkungan bersama sama 

migran Madura dan sopan santun dengan warga sekitar agar tetap solid. 

5. Migran Madura pekerja keras, tidak mudah menyerah atau putus asa, menciptakan rasa 

yang khas dengan mementingkan kualitas dari pada kuantitas. 

5.2 Saran 

1. Sesama migran sebaiknya membuat suatu paguyuban agar lebih mudah dalam koordinir 

satu dengan yang lain. 
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