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ABSTRAKSI 
 
Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) Migrasi Ke Luar Negeri  
(Studi Kasus Studi Kasus Pada Mantan TKI di Desa Kebonduren 

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) 
Disusun Oleh   : Febry Adi Samudro  (NIM. 0310210024) 
Dosen Pembimbing  : Dr. Susilo SE. MS.    (NIP. 19601030 
198601 1 001) 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang 

mempengaruhi migrasi Tenaga Kerja Indonesia khususnya di wilayah 
Kebonduren Kabupaten Blitar melakukan migrasi ke luar negeri. Selain itu 
penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui variabel apakah yang 
paling dominan dalam mempengaruhi migrasi Tenaga Kerja Indonesia di 
Kebonduren Kabupaten Blitar. 

Penelitian ini dilakukan di desa Kebonduren Kecamatan Ponggok 
Kabupaten Blitar. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-fakor yang 
mempengaruhi TKI asal Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok 
Kabupaten Blitar lebih memilih bekerja ke luar negeri. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu, penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Lokasi dalam penelitian ini 
adalah desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. 

Dari hasil penelitian pengaruh variabel upah signifikan menjelaskan 
bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diberikan kepada TKI, maka akan 
semakin tinggi pula jumlah TKI yang bermigrasi ke luar negeri. Sedangkan 
indikator yang dominan yang mempengaruhi TKI yang bermigrasi ke luar 
negeri adalah kesesuaian upah yang terima selama menjadi TKI, sebagai 
pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar negeri. Pengaruh 
variabel beban tanggungan adalah negatif, menjelaskan bahwa beban 
tanggungan yang ditinggalkan oleh TKI dalam bekerja di luar negeri di 
rasa masih kurang dipertimbangkan oleh TKI, hal ini dikarenakan beban 
tanggungan yang menjadi variabel dirasa para TKI masih kurang 
diperhatikan oleh para TKI. Sedangkan indikator yang mempengaruhi TKI 
yang bermigrasi ke luar negeri adalah tanggungan untuk keluarga sebagai 
pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar negeri. Pengaruh 
variabel tingkat pendidikan signifikan, menjelaskan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para TKI ternyata akan meningkatkan 
penghasilan atau upah yang diterima oleh para TKI dalam bekerja di luar 
negeri, Sedangkan indikator yang paling dominan adalah kesesuaian 
jenjang pendidikan sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi 
bekerja di luar negeri. Variabel yang sangat berpengaruh pada TKI yang 
bermigrasi ke luar negeri adalah variabel upah. Hal ini menjelaskan bahwa 
TKI dalam memilih untuk bekerja di luar negeri mempertimbangkan 
kesesuaian upah dan jumlah upah yang diterima oleh TKI. 



 
Kata Kunci: 
Tenaga Kerja Indonesia 
Upah  
Beban Tanggungan 
Tingkat Pendidikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 Salah satu sasaran bidang pembangunan adalah terwujudnya 

kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan 

merata. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar makin adil dan 

merata terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil 

pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat melalui upaya 

pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan 

peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang 

dirasakan sebagai perbaikan tarif hidup oleh segolongan masyarakat akan 

meningkatkan kesadaran rakyat sehingga akan memotivasi dalam 

pembangunan. 

 Untuk menilai sejauh manakah keberhasilan pembangunan 

indonesia dalam pembangunan ekonominya dapat dilihat dari komponen 

pertumbuhan ekonomi dan komponen pembagian pendapatan diantara 

berbagai golongan masyarakat. Sehingga indikator pertumbuhan ekonomi 

dapat disebutkan antara lain laju pertumbuhan konsumsi perkapita. 

(Esmara 1982: 169-170). 

 Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan suatu negara adalah dengan melihat peningkatan standar 

hidup penduduk negara besangkutan, yang bisa diukur dengan kenaikan 

penghasilan riil per kapita. Standar hidup di sini, terutama dalam 

hubungannya dengan persediaan bahan makanan dan fasilitas-fasilitas 

yang ada, yang meliputi kebutuhan seperti sandang dan pemukiman serta 

mencakup penyedia jasa umum pokok seperti kesehatan, pendidikan dan 



lain-lain, yang kesemuanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

penduduk. 

 Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa: Pembangunan bukan 

hanya berarti penekanan pada peningkatan dalam pertumbuhan GDP 

perkapita saja, akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses 

multidimensi yang meliputi pola reorganisasi dan pembaharuan seluruh 

sistem dan aktivitas ekonomi sosial dalam mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. Dalam hubungan dengan itu, yang hendak dicapai dalam 

pembangunan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan 

taraf hidup yang tercermin dalam peningkatan pendapatan perkapita dan 

pemenuhan kebutuhan pokok (Kamaludin, 1983: 9). 

 Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam 

program pembangunan adalah permasalahan ketenagakerjaan yang 

berhubungan dengan masalah kependudukan. Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) penduduk Indonesia pada tahun 1990 diperkirakan 179 juta 

jiwa, tahun 2005 menjadi 222,8 juta jiwa, sedangkan prosentase angkatan 

kerja mengalami peningkatan yang sangat tajam dari 46,8%  pada tahun 

1971 menjadi 53% pada tahun 1990 dan pada tahun 2005 prosentase 

angkatan kerja meningkat sebesar 77%. Bukti lain mengenai kesempatan 

kerja ini adalah di daerah pedesaan. Pekerjaan di luar sektor pertanian 

sudah menjadi tumpuan harapan untuk penyerapan tenaga kerja yang 

jumlahnya terus meningkat. Hal ini disebabkan disamping menyempitkan 

luas lahan yang dimiliki tiap rumah tangga, teknologi baru telah masuk 

dibidang pertanian. Akibat perkembangan teknologi dan penyempitan lahan 

pertanian banyak para pekerja yang kehilangan mata pencaharian beralih 

kegiatannya keluar sektor pertanian terutama dilakukan oleh buruh tani. 



Salah satu langkah yang tampak salah satunya dengan mencari lapangan 

kerja diluar negeri (melakukan migrasi). 

 Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukanlah 

merupakan hal baru, melainkan telah terjadi selama beberapa tahun yang 

lalu. Dahulu, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negari terjadi secara 

tradisional kerena kondisi goegrafis yang mendukung. Sebagaimana di 

wilayah perbatasan yang dapat ditempuh dengan jalan darat atau dengan 

perahu-perahu kecil, telah sejak lama mendorong para pekerja untuk 

melakukan migrasi dan dengan relasi personalnya mereka seringkali 

memiliki peran yang cukup besar dalam menarik sejawatnya baik itu 

teman, tetangga, maupun saudara untuk masuk ke wilayah negara tertentu 

untuk bekerja.  

 Dewasa ini migrasi tenaga kerja telah banyak diorganisasikan oleh 

pemerintah atau pengusaha swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, melalui 

jasa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 

yang dulu disebut dengan Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja Indonesia 

(PJTKI). Bagi tenaga kerja Indonesia gejala ini merupakan hal yang positif 

dan faktor yang menarik peluang kerja. 

 Secara umum proses migrasi (dalam arti pengiriman tenaga kerja 

Indonesia ke luar negeri) dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan dan 

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan devisa bagi 

negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga 

mengantarkan tenaga kerja Indonesia pada taraf kehidupan yang produktif, 

mandiri dan sejahtera. Dalam Tabel 1.1 berikut ini ditunjukkan informasi 

mengenai proyeksi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. 



Tabel 1.1:  

Proyeksi  Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri 2001-2004 

Tahun Penempatan 
Asia 

Pasifik 

Timur Tengah 

&Afrika 
Amerika Eropa Jumlah 

2001 
 

Formal 86.933 262 228 29 87.452 

Informal 130.622 120.918 0 0 251.540 

2002 
 

Formal 119.329 2.044 40 68 121.481 

Informal 118.995 239.917 0 0 358.912 

2003 
 

Formal 88.831 1.239 171 30 90.271 

Informal 20.891  182.531  0  1 203.423 

2004 
 

Formal 101.624 2.845 204 211 104.884 

Informal 103.026 36.714 0 0 139.740 

Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN 2001-2004 

 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja 

Indonesia yang dikirim ke luar negeri hampir mencapai seluruh belahan 

dunia dengan jumlah yang besar. Data di atas merupakan jumlah tenaga 

kerja yang dikirim ke luar negeri sebatas yang melalui cara-cara legal yang 

berdokumen (documented), sedangkan bagi tenaga kerja yang tidak 

berdokumen (undocumented) tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya. 

 Sebagai kabupaten dengan struktur umur penduduk muda, maka 

mudah dipahami bahwa, kalau jumlah tenaga kerjanya juga sangat besar. 

Tenaga kerja disini dikonsepsikan sebagai seluruh penduduk dalam usia 

kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun hingga 64 tahun. Jika diasumsikan 

bahwa, semua penduduk usia 15 tahun di Kabupaten ini masuk ke dalam 

kategori “economically active population” dan besarnya angkatan kerja di 

Kabupaten Blitar diukur menggunakan standard ILO (International Labour 

Organization) yaitu penduduk usia 15 tahun hingga 64 tahun, maka untuk 



Kabupaten Blitar, jumlah angkatan kerjanya berdasarkan data yang 

dipublikasi oleh BPS Kabupaten ini tahun 2005, mencapai angka 62,7% 

dari total penduduknya (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :62-64).  

 Disisi lain, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar 

selama lima tahun terakhir (1999-2003) terus mengalami kenaikan, namun 

kenaikannya sangat kecil. Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi kabupaten 

ini hanya 1,18%; kemudian naik menjadi 2,05% pada tahun 2001, tahun 

berikutnya, menjadi 2,77% dan menjadi 3,54% pada akhir tahun 2003. 

Jumlah angkatan kerja yang besar ini, akan memberikan implikasi 

persoalan pada penyediaan lapangan pekerjaan yang amat berat bagi 

Kabupaten Blitar, apalagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (akhir 

tahun 2003) hanya  sebesar 3,54% saja.  

 Gambaran mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

baik laki-laki maupun wanita di wilayah ini (tenaga kerja yang sedang aktif 

mencari pekerjaan) sulit diperoleh, karena tidak tersedianya data tentang 

jumlah orang bekerja dan di sektor mana saja angkatankerja tersebut 

terserap. Tetapi dari data tentang jumlah tenaga kerja yang terdaftar 

mencari pekerjaan menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Blitar ini 

kiranya cukup dipakai sebagai gambaran, bahwa selama lima tahun 

terakhir cukup banyak pencari kerja dari berbagai tingkat pendidikan dari 

daerah ini yang belum memperoleh pekerjaan, atau masuk kategori 

menganggur.  

 Data yang disajikan dalam Tabel 1.2 berikut ini, menunjukkan 

bahwa jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan, yang terdaftar di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar kurun waktu lima 

tahun terakhir, ternyata didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah 



Menengah Tingkat Atas baik yang umum maupun dari SMTA Kejuruan. 

Jumlah kelompok pencari kerja ini mencapai 8.163 orang terdiri dari SMTA 

jurusan umum sebanyak 3.286 orang sedangkan dari kejuruan mencapai 

4.877 orang. Urutan berikutnya ditempati oleh kelompok pencari kerja dari 

lulusan SLTP, jumlahnya mencapai 4.754 orang baik umum maupun 

kejuruan. Kelompok Sarjana menempati urutan ketiga, dengan jumlah 

pencari kerja sebesar 2.761 orang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 

yang disajikan berikut ini. 

Tabel 1.2. 
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan 

di Kabupaten Blitar Tahun 1999 – 2003  
 

Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Sekolah dasar 

2. Sekolah lanjutan tingkat pertama 

          2.1. SLTP Umum 

          2.2.SLTP   Kejuruan 

          2.3.Kursus-Kursus setingkat SMTP 

3.   Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

          3.1. SLTA Umum 

          3.2. SLTA Kejuruan 

          3.3. Kursus-Kursus setingkat SLTA 

4. Sarjana Muda atau Sederajat 

5. Sarjana (S-1) 

138 

 

242 

242 

-- 

3.658 

989 

2.669 

-- 

338 

1.680 

2.367 

 

2.135 

2.135 

-- 

4.505 

2.297 

2.208 

-- 

409 

1.081 

2.505 

 

2.377 

2.377 

-- 

8.163 

3.286 

4.877 

-- 

747 

2.761 

Jumlah Keseluruhan th 2003 6.056 10.497 16.553 

Jumlah keseluruhan th 2002 

Jumlah keseluruhan th 2001 

Jumlah keseluruhan th 2000 

Jumlah keseluruhan th 1999 

1.322 

4.781 

3.343 

3.414 

14.502 

2.023 

8.408 

11.828 

15.824 

16.804 

11.751 

15.242 

Sumber : BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2004 : 62 

 Jika diasumsikan seluruh angkatan kerja yang tercatat sedang 

mencari pekerjaan tersebut di atas sudah memperoleh pekerjaan, maka 

data dalam Tabel 1.2 ini akan menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan 

angkatan kerja laki-laki, maka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 

perempuan, selalu nampak lebih tinggi dari tahun ke tahun. Persoalannya, 



apakah TPAK perempuan tersebut ada hubungannya dengan kian 

banyaknya kaum Ibu rumah tangga di daerah ini yang bekerja sebagai 

TKW ke luar negeri, masih membutuhkan dukungan bukti lebih lanjut. 

 Dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja dan tidak 

diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja di dalam negeri mendorong 

masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Ada beberapa 

pendorong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ingin bekerja keluar negeri antara 

lain : 

1. Dorongan ekonomi, karena pendapatan rendah. 

2. Demonstrasion effect, dimana mereka melihat tetangganya hidup enak 

dan bagus dari hasil kerja di luar negeri. 

3. Lapangan kerja dalam negeri sempit serta upah yang rendah, 

sedangkan di luar negeri ekspektasinya tinggi hingga tujuh kali lipat. 

4. Alasan sosial, pendidikan rendah. 

5. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai mata pencaharian. 

6. Faktor demografi usia muda membuat mereka ingin mempunyai uang 

banyak. 

 Pengiriman TKI keluar negeri pada hakekatnya merupakan ekspor 

jasa penghasil devisa di selenggarakan dengan efesien dan memberikan 

kemudahan serta perlindungan yang diperlukan baik didalam maupun 

diluar negeri sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional 

dan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan 

negara. 

  



Dari gambaran di atas penulis tertarik untuk mengamati masalah 

pengaruh dengan mengambil judul : ”ANALISIS VARIABEL-VARIABEL 

YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) 

MIGRASI KE LUAR NEGERI ”(Studi Kasus pada Mantan TKI                        

di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)  

 
1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat 

dikemukakan pemasalahan yang menjadi perhatian dari penulis. 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tenaga kerja di Kabupaten 

Blitar bermigrasi ke luar negeri? 

2. Faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi migrasi tenaga kerja di 

Kabupaten Blitar? 

 
1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja di 

Kabupaten Blitar bermigrasi ke luar negeri. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja di 

Kabupaten Blitar bermigrasi ke luar negeri. 



1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran 

tentang faktor penyebab migrasi  Tenaga Kerja Indonesia ke luar 

negeri. 

2. Hasil penelitian bisa dijadikan acuan, bahan informasi dan landasan 

teori bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian dengan 

permasalahan yang serupa, yakni tentang migrasi tenaga kerja 

Indonesia ke luar negeri. 

3. Bagi pihak Lain, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan 

menjadi input guna menambah wawasan dan pengetahuan untuk 

acuan penelitian sejenis berikutnya.  

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Mengenai Migrasi 

2.1.1. Pengertian Migrasi 

 Migrasi adalah salah satu faktor demografi yang dapat menambah 

atau mengurangi jumlah penduduk dan merupakan dinamika 

kependudukan yang kompleks. Migrasi berkaitan dengan kekuatan-

kekuatan yang terdapat di daerah asal maupun pada daerah tujuan. 

Transaksi antara kedua kekuatan yang berlawanan ini akan 

menghasilkan keputusan-keputusan untuk tinggal atau pindah. Proses 

transaksi sendiri adalah merupakan suatu dinamika pribadi dimana variasi 

pendidikan dan pengalaman sangat berperan dalam pengambilan 

keputusan untuk bermigrasi. 

 Menurut Said Rusli (1982:106), 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 pemerintah baik 

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

bentuk gerak penduduk geografis, spasial atau teritorial antara unit-unit 

geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari tempat 

asal ketempat tujuan. Orang yang melakukan migrasi disebut dengan 

migran jadi kemungkinan telah melakukan migrasi lebih dari satu kali”. 

 
 Migrasi menurut Rozy Munir (1981:116) diartikan sebagai 

“perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat 



ketempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas 

administratif/batas bagian dalam suatu negara”. Sedangkan menurut 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam buku Dasar-dasar Demografi 

(1981:116) pengertian migran ini dikaitkan dengan pindah tempat tinggal 

secara permanen sebab selain itu dikenal pula “mover” yaitu orang yang 

pindah dari satu alamat  ke alamat lain dari rumah ke rumah lain dalam 

batas daerah kesatuan politik atau administratif. 

 Sedangkan migrasi internasional adalah merupakan suatu bentuk 

mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan 

budaya Zlotnik, 1992 dan Applayard,1998 (dalam Abdul Haris) Pengertian 

lain dikemukakan oleh Everet S. Lee (1987:285), migrasi sebagai 

“perpindahan yang permanen atau semi permanen”, sedangkan 

Mengalam (1968:8) memberi pengertian, migrasi adalah “perpindahan 

yang relatif permanen dari suatu kelompok yang disebut kaum migran, 

dari satu lokasi ke lokasi lainnya”. 

 Dalam konteks definisi makro migrasi, maka apa yang 

dikemukakan Ehn dan Young lebih cenderung dimasukkan dalam 

kategori migrasi permanen (lihat Applyyard, 1989). Naim (1979) 

menyatakan migrasi terjadi apabila aktifitas perpindahan sudah 

melampaui batasan-batasan kultural suatu wilayah. 

 Dari beberapa pendapat migrasi dapat disimpulkan bahwa migrasi 

adalah perpindahan penduduk secara permanen maupun relatif 

permanen dari satu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik 

atau negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu 

negara. 

 



2.1.2. Teori  Migrasi 

 Teori migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli 

telah banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan sekaligus 

melakukan penelitian tentang migrasi. Teori tentang migrasi diantaranya 

adalah : 

1. Teori Gravitasi 

Letak dasar dari teori grafitasi dalam migrasi adalah E.G. Revenstein 

pada tahun 1985 yang sering disebut sebagian bapak migrasi. 

Revenstein mengemukakan pendapatnya tentang migrasi antara lain : 

a. Migrasi dan jarak 

i. Banyak migran hanya menempuh jarak dekat dan jumlah 

migran pada beberapa pusat, penyerapan tersebut akan 

semakin sedikit sebagai konsekuensi bertambahnya jarak ke 

pusat yang akan ditempuh. 

ii. Migran yang menempuh jarak jauh umumnya lebih suka 

menuju pada  pusat-pusat perdagangan industri yang penting. 

b. Migrasi bertahap 

i. Pada umumnya terjadi suatu perpindahan penduduk berupa 

arus migrasi terarah kepusat-pusat industri dan perdagangan 

serta menyerap tenaga kerja migran. 

ii. Penduduk daerah pedesaan yang langsung berbatasan 

dengan kota berbondong bondong pindah ke kota, turunnya 

jumlah penduduk dipedesaan sebagai akibat migrasi itu akan 

diganti oleh migran dari daerah-daerah yang lebih terpencil. 



c. Arus migrasi dan arus balik 

Setiap arus migrasi utama akan menimbulkan arus balik 

penggantinya. 

d. Terdapat perbedan-perbedaan antara desa dan kota mengenai 

kecenderungan penduduk untuk bermigrasi. Penduduk kota 

kurang berminat untuk melakukan megrasi jika dibandingkan 

dengan penduduk desa. 

e. Teknologi dan migrasi 

Dengan meningkatkan sarana perhubungan, perkembangan 

industri dan perdagangan menyebabkan meningkatnya migrasi. 

f. Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang melakukan 

migrasi 

2. Teori Dorong Tarik oleh Everet S. Lee (1966)  

 Menggunakan pendekatan migrasi dengan formula yang lebih 

terarah. Lee menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai 

berikut :  

a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran 

(origin). 

b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran 

(destination) 

c. Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors) 

d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran. 



Secara skematis dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai 

berikut :  

Gambar 2.1: Skema Teori Everet S. Lee 

+ - + - + - + - + -

+ - + - + Origin  + - + - +

-+-+-+-+-+-+

+ - + - + - + - + -

+ - + Destination  + - +

-+-+-+-+-+-+

intervening

 factors

 

 

Sumber : http://tumoutou.net/6_sem2_023/lisna_yp.htm 

 

 Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat 

tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor negatif. 

Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor 

yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak 

berpindah. Di daerah tempat tujuan migran fakor tersebut dapat 

berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak 

yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang 

tidak subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran 

merupakan pendorong untuk pindah. Namun rasa kekeluargaan yang 

erat, lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang menahan 

agar tidak pindah. Upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik 

di daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk 

datang kesana, namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, 

pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor 

penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut.  

 Jarak yang jauh, informasi yang tidak jelas, transportasi yang 

tidak lancar, birokrasi yang tidak baik merupakan contoh intervening 

factors yang menghambat. Di pihak lain adanya informasi tentang 



kemudahan, seperti kemudahan angkutan dan sebagainya 

merupakan intervening factors yang mendorong migrasi.  

1. Lewis (1954) dan Fei-Ranis (1971)  

Menganalisa migrasi dalam kontek pembangunan, mereka 

membagi sektor perekonomian atas sektor tradisional dan sektor 

modern, sektor pertanian dan sektor industri. Sedangkan migrasi 

terjadi dari sektor tradisional ke sektor modern, dari sektor 

pertanian ke sektor industri. Tetapi beberapa kelemahan 

menyebabkan pendekatan Lewis, Fei dan Ranis ini tidak selalu 

dapat diterapkan.  

2. Sjaastad (1962) dan Bodenhofer (1967)  

Mendekati migrasi lewat teori human investment. Mereka 

menyatakan bahwa migrasi adalah suatu investasi sumberdaya 

manusia yang menyangkut keuntungan dan biaya-biaya. 

Biaya-biaya bermigrasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Risiko 

b. Pendapatan yang hilang (earning forgone) 

c. Ketidak nyamanan karena meninggalkan kampung halaman 

(disutility of moving) 

d. Ketidak nyamanan dalam perjalanan 

e. Ketidak nyamanan di lingkungan baru 

f. Psychic costs (biaya psikhis) karena berbagai ketidak 

nyamanan tersebut. 

3. Teori Migrasi Todaro 

 Pada hakekatnya teori menganggap angkatan kerja baik aktual 

maupun potensial membandingkan pendapatan yang mereka 

harapkan ditempat tujuan. Pada suatu waktu tertentu dengan 



memperhitungkan pendapatan rata-rata di daerah asal dan 

pendapatan rata-rata di tempat asal. Akhirnya mereka akan 

melakukan migrasi jika pendapatan yang mereka harapkan di kota 

lebih besar daripada pendapatan rata-rata di pedesaan. 

 Berdasarkan asumsi yang dikemukakan Todaro bahwa 

keputusan migrasi adalah merupakan fenomena yang nasional, dari 

asumsi tersebut bisa dikatakan bahwa migrasi tenaga kerja tersebut 

lebih didorong oleh pertimbangan ekonomis. 

 Secara singkat asumsi ada 4 karakteristik dalam migrasi desa-

kota menurut Todaro yaitu : 

a. Dorongan utama migrasi adalah karena pertimbangan ekonomi 

b. Keputusan migrasi tergantung pada harapan dari perbedaan upah 

riil sesungguhnya yang terdapat di desa, kota dan dimana 

kemungkinan harapan ini tergantung pada instruksi antara dua 

variabel yaitu perbedaan upah sesungguhnya antara desa dan 

kota, kemungkinan berhasilnya seseorang mendapatkan 

pekerjaan di kota. 

c. Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di kota dan 

kemungkinannya berbanding terbalik dengan tingkat 

pengangguran yang terdapat di kota itu. 

d. Tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja di 

kota sangat mungkin terjadi. Tingginya tingkat pengangguran di 

kota merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, hal ini 

disebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang 

terdapat di desa dan kota. 

 

 



2.1.3. Jenis-jenis Migrasi 

1. Migrasi Masuk (In Migration) 

Masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (Area of 

Destination) 

2. Migrasi Keluar (Out Migration) 

Perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (Area of Origin) 

3. Migrasi Neto (Net Migration) 

Merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar 

4. Migrasi Bruto (Gross Migration) 

Merupakan migrasi masuk dan migrasi keluar 

5. Migrasi Total (Total Migration) 

Migrasi total adalah seluruh kejadian migrasi, mencakup migrasi 

sesama hidup (life time migration) dan migrasi pulang (return 

migration) 

6. Migrasi Internasional (International Migration) 

Merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. 

Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara 

disebut imigrasi (imigration) sedangkan sebaliknya migrasi itu 

merupakan keluarnya penduduk dari sutau negara di sebut emigrasi 

(emigration). 

7. Migrasi Sesama Hidup (Life Time Migration) 

Adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Migrasi sesama hidup 

adalah mereka yang pada waktu pencatatan sensus bertempat tinggal 

di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya. 

8. Migrasi Parsial (Partial Migration) 

Adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari satu daerah asal 

atau dari daerah asal ke daerah tujuan. 



9. Arus Migrasi (Migration Stream) 

Merupakan jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari 

daerah asal ke daerah tujuan. 

10. Urbanisasi (Urbanization) 

Bertambahnya penduduk yang berdiam di daerah kota yang 

disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota atau akibat 

dari perluasan kota. 

11. Transmigrasi (Transmigration) 

Trasnmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi yaitu perpindahan 

penduduk suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang 

ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan 

pembangunan negara. 

 

2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi 

 Perilaku migrasi dapat dijelaskan berdasarkan beberapa 

perspektif. Salah satunya adalah pendekatan ekonomi neoklasik dalam 

perspektif makro. Dalam perspektif ini, migrasi terjadi sebagai akibat 

perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam hal penawaran dan 

permintaan tenaga kerja khususnya antara daerah asal dan daerah 

tujuan. Hal ini merupakan faktor utama yang menjadi pendorong individu 

untuk melakukan migrasi (Massey, et.al, 1993). 

 Ketidakseimbangan pasar kerja menyebabkan peningkatan   

pengangguran di Indonesia dan meningkatkan permintaan akan 

pekerjaan, setidaknya untuk beberapa jenis pekerjaan. Sementara itu, 

permintaan tenaga kerja dari negara tetangga, yang relatif tidak terimbas 

krisis ekonomi merupakan peluang bagi pekerja dari Indonesia. 



 Dalam perspektif mikro, pendekatan neoklasik menjelaskan pola 

kalkulasi untung rugi  dalam perspektif individu pelaku migrasi. dalam 

konteks ini, perbedaan upah menjadi sangat signifikan mempengaruhi 

keputusan migrasi seseorang. Beberapa penelitian mendukung perspektif 

ini (lihat Mantra, 1999; Sukamdi. et. al, 2001 termuat dalam 

http://www.unesco.org/most/apmrlabo8.doc) 

 Menurut Goss and Linquist, 1995: 317 dalam artikel yang berjudul 

Gender dimension of international migration: Indonesian case disebutkan 

bahwa : “Labour migration can be regarded as a response to inequalities 

between the available sources and destination countries caused by a 

difference in level of socio economic development” 

 Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi, namun pada 

dasarnya ada 2 (dua) pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan migrasi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik 

yaitu: 

1. Faktor pendorong melakukan migrasi antara lain : 

a. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya 

permintaan atas barang tertentu yang bahan bakunya makin 

susah diperoleh seperti hasil tambang, bahan dari pertanian dan 

kayu dan sebagainya. 

b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misal di 

pedesaan) akibat  masuknya teknologi yang menggunakan mesin-

mesin. 

c. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di 

daerah asal. 

d. Tidak cocok lagi dengan adat/budaya/kepercayaan di tempat asal. 



e. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa 

mengembangkan karir pribadi. 

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

kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.  

2. Faktor penarik untuk tidak melakukan migrasi antara lain : 

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

memasuki  lapangan pekerjaan yang cocok. 

b. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 

c. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan 

misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas kemasyarakatan 

lainnya. 

e. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. 

f. Adanya aktifitas-aktifitas dikota besar, tempat-tempat hiburan, 

pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa 

atau kota kecil. 

 
2.1.5. Peraturan Perundangan Mengenai TKI  

 Kebijakan pemerintah dalam menangani TKI ke luar negeri mulai 

periode 1990-an diantaranya adalah : 

1. Permenaker No. 01 Th. 1991 tentang Antar Kerja Antar Negara, 

2. Kepmenaker No. 44 Th. 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri, 

3. Permenaker No. 44 Th. 1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di 

Dalam dan di Luar Negeri, 

4. Kepmenaker No. 204 Th. 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia ke Luar Negeri, 



5. Kep Dirjen Binapenta No. 107/BP/1999 tentang Petunjuk teknis 

perlindungan TKI di Luar Negeri melalui Asuransi, 

6. Keppres No. 29 Th 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan 

Tenaga Kerja. 

7. Kepmenaker No. 104 tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia ke Luar Negeri. 

8. Undang-Undang No 14 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri. 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No. Per-04/MEN 

tahun 2005 tentang Penyelenggara Pembekalan Akhir 

Pemberangkatan (PAP) TKI ke Luar Negeri. 

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang 

Kebijakan  Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia  

11. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No. Per.19/MEN/V 

tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI 

di Luar Negeri. 

Dasar Hukum Pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Luar Negeri : 

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan pasal 144 yang  menyatakan “setiap tenaga kerja 

mempunyai hak dan kesempatan yang sama memperoleh 

penempatan tenaga kerja di dalam atau di luar wilayah Indonesia”. 

2. Undang-undang No. 39 tahun 2006 tentang penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri, berdasarkan UU TKI tersebut usaha 

perlindungan TKI, dapat dibagi menjadi 3 tahapan: 



a. Perlindungan TKI pra penempatan yang meliputi: 

1) TKI direkrut berdasarkan Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari 

Menteri (pasal 32 ayat 1). 

2) TKI mendapatkan informasi yang lengkap dan benar 

mengenai tata cara perekrutan, dokumen, hak dan kewajiban 

calon TKI/TKI, situasi, kondisi dan resiko negara tujuan, dan 

tata cara perlindungan TKI. (pasal 34) 

3) TKI yang direkrut harus terdaftar pada instansi pemerintah 

kabupaten/kota (pasal 37). 

4) TKI berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan (pasal 43, 

44) 

5) Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja 

yang telah ditandatangani pengguna jasa. 

6) TKI wajib diikutkan program asuransi (pasal 68).  

b. Perlindungan TKI selama penempatan 

1) Penanganan masalah perselisihan antar TKI dan pengguna 

jasa 

2) Penanganan masalah TKI akibat kecelakaan, sakit atau 

meninggal dunia 

3) Perpanjangan perjanjian kerja. 

4) Penangan proses cuti TKI. 

c. Perlindungan Purna Penempatan 

1) Kepulangan TKI. 

2) Kepulangan TKI harus dilaporkan kepada perwakilan Republik 

Indonesia (pasal 74). 

3) Kepulangan TKI sampai daerah asal merupakan tanggung 

jawab PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta). 



 Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor  

39 tahun  2006 tentang Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  

Indonesia  di   Luar  Negeri  pasal 3, penempatan dan perlindungan calon 

TKI/TKI  bertujuan untuk :  

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 

2. Menjamin dan melindungi  calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di 

negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;  

3. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor  39 tahun  

2006 tentang Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  

di   Luar  Negeri bab III pasal 8 dijelaskan mengenai hak serta kewajiban 

setiap calon TKI/TKI. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 

setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:  

1) bekerja di luar negeri. 

2) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri 

dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. 

3) memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan 

di luar negeri. 

4) memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinan yang dianutnya. 

5) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di 

negara tujuan. 

6) memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang 

diperoleh tenaga kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di negara tujuan. 



7) memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat 

dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan 

sesu0ai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan 

di luar negeri. 

8) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan TKI ke asal.  

9) memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.  

 Syarat yang harus dipenuhi oleh para calon TKI sebelum 

melakukan proses migrasi keluar negeri antara lain : 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) min 18 tahun. 

2. Kartu Keluarga. 

3. Surat Izin Keluarga.  

4. Sertifikat Ketrampilan (diakreditasi instansi berwenang). 

5. Surat Keterangan Sehat (mental dan fisik) dari dokter. 

6. Dan lain-lain (sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan 

penempatan). 

7. Dokumen Daftar Nominatif Calon TKI. 

8. Perjanjian Kerjasama Penempatan (PPTKIS + Mitra Usaha). 

9. Surat Permintaan TKI (Job Order/Demand Letter/Visa). 

10. Perjanjian Kerja. 

11. Paspor. 

12. Asuransi TKI (minimal jaminan terhadap risiko kematian, kecelakaan, 

dan kerugian material). 

13. Bukti Pembayaran sesuai PP.92 Tahun 2000 (biaya pembinaan TKI). 

 

 



2.2. Tinjauan Mengenai Tenaga Kerja 

2.2.1. Pengertian Tenaga Kerja 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 Menurut pendapat Dumairy (1997:74) mengemukakan pengertian 

tenaga kerja sebagai berikut : 

”Tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. 

Batas usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang 

lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 

tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua 

penduduk yang sudah berusia 10 tahun tergolong tenaga kerja”. 

 Pendapat lain adalah Mulyadi Subri (2003: 57) menyatakan bahwa 

tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (antara 15-64 tahun) atau 

jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah Negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

 Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987) tenaga kerja diartikan 

sebagai berikut semua orang yang sanggup dan bersedia bekerja, 

golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk gaji dan upah. Golongan 

tenaga kerja juga meliputi mereka yang menganggur tetapi yang 

sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka 

menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan. 



 Sedangkan definisi yang lain dari tenaga kerja menurut Payaman 

J. Simanjuntak (1985; 3) adalah sebagai berikut : 

“Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih yang 

sedang atau sudah bekerja, maupun sedang mencari pekerjaan dan 

sedang melakukan kegiatan seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. Tiga golongan tersebut yaitu mencari kerja, bersekolah dan 

mengurus rumah tangga, walaupun tidak sedang bekerja secara fisik 

dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja”. 

 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga kerja adalah 

penduduk dalam usia kerja yang pada umumnya berusia 15 tahun keatas 

baik itu yang sedang bekerja untuk mendapat upah ataupun penduduk 

usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan maupun yang sedang 

mencari pekerjaan.  

 
2.2.2. Konsep Permintaan, Penawaran Tenaga Kerja dan Pasar Kerja 

 Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. 

Apabila berbicara mengenai komoditi, merupakan hubungan antara harga 

dan kuantitas komoditi yang tersedia dan akan dibeli. Sehubungan 

dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara tingkat upah 

(yang dilihat dari perspektif majikan adalah harga tenaga kerja) dan 

kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki majikan untuk dipekerjakan 

(dalam hal ini dapat dikatan, dibeli). Dalam ketenaga kerjaan kurva 

permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang 

seorang pengusaha bersedia untuk mempekerjakannya pada setiap 

kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. 

 Dalam sisi penawaran besarnya penyediaan atau supply tenaga 

kerja adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses 



produksi. Diantara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang 

menghasilan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang 

bekerja atau employed persons. Sebagian lain tergolong yang siap 

bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Mereka dinamakan 

pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja 

dinamakan angkatan kerja atau labour force.  

 Jumlah angakatan kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu 

perekonomian dipengaruhi oleh tiga buah komponen, yaitu ; 

1. jumlah penduduk. 

2. persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan 

kerja. 

3. jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. 

 Lebih lanjut, disamping dipengaruhi oleh masing-masing dari 

ketiga komponen tersebut jumlah penawaran tenaga kerja dari 

keseluruhan angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh upah pasar. 

 Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui 

penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. 

Seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasanya untuk 

produksi, apakah dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan. 

 Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang 

lengkap mengenai pasar kerja, maka teori neoklasik beranggapan bahwa 

jumlah penyediaan tenaga kerja selalu sama dengan permintaan. 

Keadaan dimana penyediaan tenaga (Supply) sama dengan permintaan 

(Demand) dinamakan titik equilibrium (Titik E). Dalam hal ini penyediaan 

tenaga kerja sama dengan permintaan, tidak terjadi pengangguran. 

(Payaman, 1985:3-4).  

Pernyataan ini dapat digambarkan dalam Gambar 2.2 berikut ini. 



Gambar 2.2 : Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 
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 Dalam ekonomi Neoklasik diasumsikan bahwa penyediaan atau 

penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah dan 

asumsi tenaga kerja bersifat homogen. Gambar 2.1 dapat digunakan 

untuk menggambarkan keseimbangan pasar tenaga kerja. Apabila D dan 

S mewakili sisi permintaan dan penawaran, maka tingkat upah 

keseimbangan ialah We sedangkan jumlah tenaga kerja yang digunakan 

dalam keseimbangan ialah Ne. Pada Gambar 2.3 diperlihatkan tentang 

keseimbangan pasar tenaga kerja saat perubahan permintaan. 

Gambar 2.3 

Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Saat Perubahan 
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 Pada tingkat upah keseimbangan We dan tingkat penggunaan 

tenaga kerja Ne ditentukan oleh interaksi permintaan D dan penawaran S. 

Jika permintaan tenaga kerja meningkat ke D*, akan terdapat kelebihan 

permintaan tenaga kerja Nd-Ne pada tingkat upah yang semula. Suatu 

keseimbangan baru akan terbentuk pada tingkat upah W* dan tingkat 

penggunaan tenaga kerja N*. Sedangkan pada Gambar 2.4 diperlihatkan 

perubahan keseimbangan pasar tenaga kerja saat terjadi perubahan 

penawaran. 

Gambar 2.4 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Saat Perubahan 
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 Apabila penawaran tenaga kerja meningkat dari S ke S* akan 

terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah semula 

We. Suatu keseimbangan baru akan terbentuk pada tingkat upah baru 

yaitu W*  dan tingkat penggunaan tenaga kerja N*.  

 
2.2.3. Angkatan Kerja 

 Secara harfiah pengertian angkatan kerja adalah bagian dari 

tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, 

dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa. Menurut Soeroto 

(1983 : 12) angkatan kerja adalah: 



“Sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai 
pekerjaan, baik secara aktif dan pasif mencari pekerjaan. Dengan kata 
lain juga dapat dikatakan bahwa angkatan kerja adalah bagian dari 
penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Kata mampu 
disini menunjukkan tiga hal: pertama, mampu fisik, yaitu sudah cukup 
umur, jasmani sudah cukup kuat. Kedua, mampu mental yaitu 
mempunyai mental sehat, Ketiga secara yuridis cukup mampu dan tidak 
kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan. Sedang 
kata bersedia, berarti orang yang bersangkutan dapat secara aktif 
maupun secara pasif mencari pekerjaan. Disini tidak ada unsur paksaan 
dan adanya kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai 
dengan keinginannya”. 

 
 Menurut Departemen Tenaga Kerja, pengertian angkatan kerja 

adalah penduduk umur kerja (usia 10 tahun ke atas) yang aktif secara 

ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan tidak termasuk disini: 

a) masih sekolah 

b) mengurus rumah tangga 

c) dan lain-lain seperti cacat, jompo, pensiunan 

 Sehingga dengan demikian dari beberapa batasan di atas 

angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun atau lebih yang mampu 

dan bersedia melakukan pekerjaan baik yang sudah bekerja maupun 

yang sedang mencari pekerjaan. 

 Sedangkan tenaga kerja diluar angkatan kerja dikelompokkan 

sebagai bukan angkatan kerja. Kelompok penduduk bukan angkatan 

kerja meliputi: 

1. Penduduk yang masih melanjutkan pendidikan. 

2. Para ibu rumah tangga. 

3. Para penerima pensiunan. 

4. Mereka yang keadaannya terpaksa tidak dapat bekerja lagi, misalnya 

para orang tua, jompo, cacat. 

 Konsep angkatan kerja yang paling luas adalah angkatan kerja 

menyeluruh atau total labor force, yang dirumuskan sebagai keseluruhan 



angkatan kerja dari semua individu yang tidak dilembagakan yang berusia 

16 tahun atau lebih tua dalam satu minggu yang mana saja; termasuk 

angkatan militer, baik yang tenaganya digunakan maupun tidak 

digunakan. Angkatan kerja sipil dirumuskan dengan cara yang sama, 

yang di dalamnya dikecualikan tenaga kerja militer. Maka angkatan kerja 

sipil tidak lain adalah jumlah yang terdiri dari dua komponen yaitu mereka 

yang tenaganya digunakan maupun tidak digunakan. 

 Menurut survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja 

(Bureau of Labor Statusties = BLS), yang dimaksud dengan tenaga kerja 

yang digunakan adalah mereka yang memenuhi satu diantara tiga kriteria 

survei, yaitu :  

1. Melakukan pekerjaan apa saja dengan imbalan pembayaran upah. 

2. Bekerja paling sedikit 15 jam tanpa imbalan pembayaran dalam suatu 

perusahaan atau pertanian atau organisasi milik keluarga sendiri. 

3. Tidak melakukan pekerjaan akan tetapi memiliki lowongan jabatan 

pekerjaan yang sementara waktu mereka tinggalkan karena libur, cuti, 

menderita sakit, dan sebagainya. 

 Sedangkan untuk tenaga kerja yang tidak digunakan maka setiap 

individu harus dengan memuaskan memenuhi kriteria berikut: 

1. Tidak melakukan sesuatu pekerjaan apapun. 

2. Individu dapat saja memperoleh pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut 

tidak diambilnya. 

3. Individu telah melakukan segala daya dan upaya untuk dapat 

melakukan pekerjaan namun tidak memperolehnya. 

 

 

 



2.2.4. Konsep Pekerja dan Penganggur 

 Tiap negara dapat memberikan pengertian yang berbeda 

mengenai definisi bekerja dan menganggur, dan definisi itu dapat 

berubah menurut waktu. Pekerja adalah orang yang bekerja dengan 

maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu 

sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja. Juga tergolong 

sebagai bekerja, mereka yang selama sebelum pencacahan tidak bekerja 

atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah : (1) pekerja tetap 

pada kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja 

karena cuti, sakit, mogok atau mangkir, (2) petani-petani yang 

mengusahakan hujan untuk menggarap sawahnya, dan (3) orang yang 

bekerja dalam bidang keahlian seperti dokter, konsultan, tukang cukur, 

dan lain-lain. 

 Sebaliknya penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama 

sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum 

pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Tingkat 

pengangguran adalah perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah 

angkatan kerja, dinyatakan dalam persen (Payaman, 1985:5) 

 Menurut Soeroto (1983:13), pengangguran dalam pengertian 

makro ekonomi adalah sebagian angkatan kerja yang sedang tidak 

mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro pengangguran adalah 

seseorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi 

sedang tidak mempunyai pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut 

menurut Sendjun H Manullang (1990:6), “Pengangguran adalah bagian 

dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang sedang mencari 

pekerjaan”. 



 Selanjutnya menurut Departemen Tenaga Kerja jenis 

pengangguran adalah sebagai berikut: 

1. Pengangguran penuh, yaitu mereka yang mencari pekerjaan dan 

tidak bekerja sama sekali, seperti baru lulus langsung melamar kerja, 

putus kerja, dan lain-lain. 

2. Pengangguran tidak penuh adalah: 

a. Mereka yang punya pekerjaan tetapi tidak sedang bekerja. 

b. Mereka yang bekerja kurang dari sepertiga jam  kerja normal 

(JKN) dan bersedia menerima pekerjaan. 

 Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang 

belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam : 

1. Pengangguran terbuka (Open Unemployment)  

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak 

mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena 

belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal 

dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas 

bekerja. 

2. Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment) 

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena 

terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal 

dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu 

tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung 

bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. 

 

 



3. Setengah Menganggur (Under Unemployment) 

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara 

optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang 

mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah 

tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau 

kurang dari 7 jam sehari.  

 Definisi pengangguran dan setengah pengangguran berbeda-

beda dari setiap pakar antara satu dengan yang lain. Bila ditinjau dari 

sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu: 

1. Pengangguran Friksional (Transisional) 

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu 

daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan 

karena tahapan siklus hidup yang berbeda 

2. Pengangguran Struktural. 

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur 

perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain.  

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural 

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu 

adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi.  

4. Pengangguran Musiman (Seasonal) 

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim.  

5. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat–alat 

teknologi yang semakin modern.  

6. Pengangguran Politis 

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang 

secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran.  



7. Pengangguran Deflatoir 

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya 

lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau 

karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbul 

pengangguran. 

Gambar 2.5 

Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 
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2.3. Indikator Sosial Indonesia 

 Tujuan utama dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk 

meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian maka pembangunan nasional bukan saja meliputi 

Sumber : Departemen Tenaga Kerja 



pembangunan di bidang ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga 

pembangunan di bidang sosial. 

 Untuk mengukur dan menganalisa pembangunan di bidang ekonomi 

tersedia berbagai data statistik, yang disebut indikator ekonomi yang sejak 

waktu agak lama telah dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 

Walaupun masih terdapat kekurangan, namun indikator ekonomi Indonesia 

pada umumnya sudah dikembangkan secara memadai, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas tentang perkembangan di bidang 

ekonomi serta perubahan yang terjadi di bidang ekonomi sebagai akibat 

kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah Indonesia. 

 Berbeda dengan indikator ekonomi, indikator-indikator sosial, yaitu 

data statistik yang menggambarkan keadaan sosial dan perkembangan 

sosial Indonesia, masih jauh dari memadai dan mencukupi. Adapun 

indikator sosial yang dipakai sampai sejauh ini adalan sebagai berikut: ( 

Wie, 1981: 78-94 ). 

 
2.3.1 Bidang Kesehatan 

 Diantara sekian indikator sosial tentang keadaan kesehatan di 

Indonesia, maka yang terpenting adalah angka kelahiran kasar (crude 

birth rate), angka kematian kasar (crude death rate), tingkat kematian bayi 

(infant mortality rate), harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth), 

jumlah dokter per 10.000 penduduk dan jumlah tempat tidur dirumah sakit 

per 10.000 penduduk. 

 Keadaan gizi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat juga 

merupakan indikator sosial kesehatan di Indonesia. Karena dengan gizi 

yang baik, maka tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat. Namun 

pada umumnya keadaan nilai gizi dari konsumsi pangan penduduk 



Indonesia maih jauh dari memuaskan, kecuali untuk golongan yang relatif 

kecil yang termasuk golongan yang berpendapatan tinggi dan lapisan 

atas dari golongan yang berpendapatan menengah. Kekurangan nilai gizi 

bisa diikur dari jumlah kalori yang rata-rata dikonsumsi setiap hari. Kalori 

diperlukan oleh setiap manusia setiap hari untuk memungkinkannya 

melaksanakan berbagai kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh rata-rata 

manusia setiap hari, sedangkan protein diperlukan manusia untuk 

pertumbuhan sel-sel serta penggantian sel-sel yang sudah tua. Dengan 

demikian maka kalori yang diperlukan untuk masa jangka pendek, yaitu 

sumber energi untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan protein diperlukan 

untuk masa jangka panjang, yaitu pertumbuhan organisme manusia. 

 
2.3.2. Bidang Pendidikan  

 Seperti juga halnya dengan bidang lainnya, maka untuk bidang 

pendidikan terdapat pula berbagai indikator yang mencerminkan keadaan 

Indonesia dalam bidang pendidikan. Adapun indikator yang dipakai antara 

lain adalah presentase penduduk di atas umur 10 tahun yang melek 

huruf, jumlah murid yang berusia antara 7-13 tahun (yang lazimnya duduk 

di bangku sekolah dasar) sebagai persentase dari penduduk golongan 

usia 7-13 tahun, jumlah murid yang berusia antara 14-16 tahun (yang 

lazimnya duduk dibangku sekolah lanjutan pertama) sebagai persentase 

dari penduduk golongan usia 14-16 tahun, jumlah murid yang berusia 

antara 17-19 tahun (yang lazimnya duduk dibangku sekolah lanjutan atas) 

sebagai persentase dari penduduk golongan usi 17-19 tahun, dan 

perbandingan jumlah murid dan guru di sekolah dasar dan sekolah 

lanjutan atas. 

 
 



2.3.3. Bidang Pemukiman 

 Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, masalah 

pemukiman perlu mendapat perhatian yang sebesar-besarnya. 

Khususnya, pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat berarti pula 

kenaikan dalam kebutuhan pemukiman yang memadai. Arti memadai 

dalam hal ini adalah tiap-tiap tempat pemukiman harus memenuhi 

persyaratan minimum tentang keamanan, lingkungan yang sehat, dan 

kesehatan, termasuk tersedianya fasilitas air minum dan pembuangan air 

kotoran. 

 Masalah pemukiman yang di hadapi di Indonesia adalah bahwa 

pembangunan rumah-rumah baru setiap tahun belum dapat mengimbangi 

pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh karena biaya 

pembangunan perumahan, khususnya perumahan rakyat, secara absolut 

masih tinggi di banding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar 

rakyat Indonesia. Bukan itu saja, pada waktu itu keadaan perumahan di 

Indonesia pada umumnya masih jauh kurang memenuhi persyaratan 

minimum tentang lingkungan dan kesehatan yang layak. 

 
2.4. Konsep Konsumsi 

 Konsumsi adalah sebagian dari pendapatan rumah tangga yang 

dipergunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa serta 

kebutuhan sendiri maupaun diberikan orang lain. Perilaku konsumsi 

seseorang atau rumah tangga dipengaruhi banyak variabel, antara lain: 

pendapatan, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, letak geografis, 

agama, jumlah aktiva yang dipegang, dan lain-lain. Hal demikian sangat 

berpengaruh terhadap kebutuhan pokok mereka. 



 Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup 

manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu 

(makanan, pakaian, perumahan) maupun kebutuhan untuk pelayanan 

sosial tertentu seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, transportasi, dan 

lain-lain. Dapat juga dibedakan antara kebutuhan primer dan kebutuhan 

sekunder. Kebutuhan pokok dapat dilihat dengan pendekatan makro dan 

mikro, yaitu kebutuhan dasar secara nasional dan kebutuhan pokok dari 

suatu rumah tangga, sekelompok rumah tangga atau suatu daerah 

tertentu. Kebutuhan pokok minimum dari seseorang atau rumah tangga 

terdiri dari: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, air dan 

sanitasi, transportasi tanpa mengurangi basic needs (Sumardi dan Ever, 

1982: 2). 

 Thee Kian Wie mendefisinikan kebutuhan pokok sebagai paket 

barang dan jasa yang oleh masyarakat dianggap perlu tersedia bagi setiap 

orang. Kebutuhan ini merupakan tingkat minimal yang dapat dinikmati 

seseoarang kebutuhan pokok minimal berbeda-beda dari masyarakat ke 

masyarakat lainnya, dari daerah satu ke daerah lainnya, dari suatu negara 

ke negara lainnya. (Thee Kian Wie, 1981). 

 Kebutuhan dasar manusiawi terdiri dari : (Thee Kian Wie, 1981) 

1. Barang kebutuhan dasar, seperti : pangan,sandang, pemukiman. 

2. Jasa-jasa kebutuhan dasar, seperti : fasilitas pendidikan, kesehatan, 

komunikasi, dan pengangkutan. 

3. Lapangan kerja yang produktif, yang dapat menjamin pendapatan yang 

mencukupi untuk membiayai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa 

kebutuhan dasar. 

4. Partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut hidup sendiri.  



2.5. Konsep Pendapatan 

2.5.1. Pengertian Upah 

 Pengertian upah diambil dari Peraturan Pemerintah No.8 tahun 

1981 tentang perlindungan upah, disebutkan bahwa upah adalah sebagai 

imbalan pengusaha kepada buruh untuk pekerjaan atau jasa yang telah 

atau yang akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 

yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan perundang-

undangan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha 

dan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh ataupun keluarganya. 

2.5.2. Pengertian Pendapatan  

Menurut BPS, diperinci sebagai berikut : (Sumardi dan Ever, 1982 : 92-

93) 

A. Pendapatan berupa uang adalah sebagai penghasilan berupa uang 

yang sifatnya reguler dan yang biasanya diterima sebagai balas jasa 

atau kontraprestasi yaitu yang meliputi pendapatan: 

1) Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, kerja 

sampingan dan kerja kadang-kadang. 

2) Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, 

komisi, penjualan dari kerajinan rumah tangga. 

3) Dari hasil investasi seperti bunga, modal, tanah. 

4) Dari keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja 

sosial. 

B. Pendapatan berupa barang adalah sebagian penghasilan yang 

sifatnya reguler dan biasa diterima sebagai balas jasa akan tetapi 

tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterimakan. Barang atau jasa 

yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak disertai 

dengan transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa 

tersebut. 



Yang dimaksud dalam pendapatan ini adalah: 

1. Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk beras, 

pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi. 

2. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah, antara lain: 

pemakaian barang yang diproduksi dirumah, sewa yang 

seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati. 

C. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan yaitu: penerimaan 

yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang 

dipakai, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah dan warisan. 

Menurut Winardi (1989:245) didefinisikan sebagai berikut : 

A. Pendapatan atau income seperti yang  digunakan dalam ilmu 

ekonomi adalah hasil berupa uang atau material lainnya yang dicapai 

dari penggunaan kekayaan atau  jasa-  jasa manusia. Jenis 

pendapatan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan definisi 

pendapatan tersebut adalah: 

1. Diposible personal income atau pendapatan perorangan yang 

teredia untuk   konsumsi atau investasi atau pendpatan 

perorangan yang dikurang pajak. 

2. National income atau pendapatan nasional, yaitu pendapatan total 

semua faktor-faktor produksi yang sedang berlangsung. 

Pendapatan nasional sama dengan produk nasional netto 

dikurangi pajak tidak langsung dan pembayaran transfer dunia 

usaha. 

3. Psychic income atau pendapatan psikis yaitu jumlah kepuasan 

pribadi yang diberikan oleh suatu benda atau jasa kepada si 

pemilik atau pihak-pihak yang menerimanya. Perlu dikemukakan 

bahwa tidak ada standart untuk mengukurnya. Berdasarkan 



pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan dapat 

diterima secara perorangan atau secara nasional. Dalam hal ini 

pendapatan atau penghasilan yang dimaksud adalah definisi 

pendapatan sehubungan dengan kegunaan dari pendapatan 

tersebut, diterima untuk suatu keperluan atau kebutuhan tertentu. 

B. Bila dipergunakan dalam arti pembukuan yang maka arti pendapatan 

adalah sehubungan luas, yaitu pada umumnya pendapatan sebuah 

perusahaan atau individu. Jenis pendapatan yang diperhatikan 

dengan hal ini adalah : 

1. Earned income atau pendapatan yang dicapai sebagai imbalan 

untuk jasa-jasa yang diselenggarakan atau sebagai hasil 

dilakukannya perniagaan atau transaksi  dunia usaha.  

2. Un-earned income atau pendapatan yang dicapai tanpa bekerja, 

yaitu pendapatan rente tanah, bunga modal, pembayaran deviden 

atau berbentuk apapun juga asal bukan merupakan kompensasi 

yang langsung dicapai karena si penerima bekerja untuk 

mencapainya. Bila diterapkan melalui pembukuan maka un-

earned income diartikan sebagai pembayaran-pembayaran yang 

dicapai, akan tetapi itu belum diberikan imbalan. Misalnya sewa 

tanah, bunga modal, sering          dibayar dimuka sebelum 

masanya. 

3. Acured income, yaitu pendapatan yang bertambah tetapi belum 

terealisasi, Pendapatan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu 

(misalnya laba yang diterima dalam jangka waktu tertentu) akan 

tetapi pendapatan tersebut belum diterima dalam bentuk uang 

tunai. 



Definisi pendapatan di atas adalah pendapatan yang merupakan hasil 

dari suatu pengorbanan atau jasa yang dikeluarkan oleh seseorang 

atau badan hukum tertentu. Jadi pendapatan adalah penghasilan 

dalam bentuk barang atau uang yang sifatnya reguler sebagai balas 

jasa. Bila pendapatan seseorang naik maka secara tidak langsung 

konsumsi dan investasi akan mengalami kenaikan. 

 
2.6. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah (TKI) Migrasi Ke               

Luar Negeri 

 Dari faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dapat diambil 

beberapa variabel yaitu: 

1. Upah 

Pengertian upah diambil dari Peraturan Pemerintah No.8 tahun 

1981 tentang perlindungan upah, disebutkan bahwa upah adalah 

sebagai imbalan pengusaha kepada buruh untuk pekerjaan atau jasa 

yang telah atau yang akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan 

perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh 

ataupun keluarganya 

Upah adalah sebagai imbalan pengusaha kepada buruh untuk 

pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan, dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, 

atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan baik 

untuk buruh ataupun keluarganya. Jadi upah merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi migrasi ke luar negeri. Untuk memperoleh 



detail informasi dilapangan dibentuk oleh 4 indikator atau instrumen dari 

upah yaitu: 

1. Kesesuaian upah yang  terima selama menjadi TKI. 

2. Ketepatan dalam memberikan upah selama menjadi TKI. 

3.   Kecukupan upah yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari. 

4.   Mengirim uang setiap bulan untuk keluarga. 

 

2. Beban Tanggungan 

Jumlah anggota keluarga yang ditinggalkan, seperti suami atau 

istri, anak ataupun keluarga yang lain, menjadi tanggungan TKI selama 

bekerja. Yang dimaksud dengan Beban Tanggungan disini adalah 

beban dari keluarga bukan yang memikul beban tanggungan atas 

keluarganya semakin meningkat justru akan meningkatkan keinginan 

mereka untuk bekerja kembali di luar negeri karena mengingat sulitnya 

memperoleh pekerjaan di desa asalnya serta rendahnya tingkat 

pendapatan dari keluarganya. Untuk memperoleh detail informasi 

dilapangan dibentuk oleh 4 indikator atau instrumen dari beban 

tanggungan yaitu: 

1. Tanggungan untuk keluarga. 

2. Beban tanggungan keluarga yang mendorong bekerja di luar 

negeri. 

3. Kecukupan uang kiriman. 

4. T erpenuhinya beban tanggungan keluarga setelah bekerja di 

luar negeri. 

 

 



 

3. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan 

umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori 

dan ketrampilan. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikannya maka 

untuk memperoleh kesempatan kerja terbuka lebar oleh karena itu 

tingkat pendidikan sangat penting. Untuk memperoleh detail informasi 

dilapangan dibentuk oleh 2  indikator atau instrumen dari tingakt 

pendidikan yaitu: 

1. Tingkat pendidikan tenaga kerja luar negeri. 

2. Kesesuaian jenjang pendidikan. 

 
2.7. Penelitian Terdahulu : 

1. Titin (2000) Dalam ”Dampak Migrasi TKI Ke Luar Negeri Terhadap 

Perubahan Ekonomi Keluarga“ (Studi Kasus di Desa Plandirejo, 

Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar). Mengemukakan bahwa migrasi 

ke luar negeri memberikan dampak yang lebih baik terhadap keadaan 

ekonomi TKI baik pemenuhan konsumsi, produksi, saving/simpanan. 

Dampak migrasi ke luar negeri terhadap perekonomian sangat 

berpengaruh, Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan 

yang diperoleh oleh setiap keluarga di desa Plandirejo.  

2. Ana Lailatul Rohmah (2005) Dalam “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Migrasi Ke Luar 

Negeri” (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo), dimana dalam salah satu kesimpulannya dijelaskan bahwa 

variabel upah memiliki pengaruh paling besar terhadap jumlah tenaga 

kerja Indonesia yang melakukan migrasi dan variabel bebas lainnya 



seperti insentif, masa kerja, dan tingkat pendidikan secara bersama-

sama mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah tenaga kerja 

Indonesia yang melakukan migrasi. 

 

2.8. Hipotesa 

 Hipotesa adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak 

bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Sebagai 

hasil kerja dari teori atau preposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, 

sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris (Singarimbun, 1987: 43). 

 Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan 

pada bagian sebelumnya, maka hipotesa yang hendak diuji oleh penulis 

adalah : 

Diduga faktor-faktor (upah, beban tanggungan, dan tingkat 

pendidikan), mempengaruhi jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

untuk melakukan migrasi ke luar negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9  Kerangka Pikir 

Maka gambaran sistematis kerangka pikir konseptual yang ada dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.6. dibawah ini: 

Gambar 2.6 

Kerangka Pikir Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Migrasi Ke Luar 

Negeri 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Lingkup Penelitian dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di desa Kebonduren Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-fakor yang 

mempengaruhi TKI asal Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar lebih memilih bekerja ke luar negeri. Hal ini akan diteliti 

lebih lanjut oleh peneliti.  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei 

yaitu, penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Oleh 

karena itu penelitian ini juga disebut sebagai pengujian hipotesis dengan 

menggunakan pendekatan Cross Sectional Study yaitu dilakukan dengan 

cara memotret suatu kondisi pada waktu tertentu. Sedangkan lokasi dalam 

penelitian ini adalah desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten 

Blitar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. 

 

3.2.   Cara Memperoleh Data dan Teknik Pengumpulan Data  

 Cara memperoleh data adalah melalui data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah sumber data yang biasanya diperoleh 

dengan survei lapangan dengan menggunakan semua metode 

pengumpulan data original. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2001:25). 



Menurut Sugiyono (1999), cara atau teknik pengumpulan data primer 

melalui : 

1. Interview (Wawancara) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan 

hal-hal dari responden yang akan diteliti. 

2. Questioner (Angket) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

3. Observasi (Pengamatan), dan gabungan keduanya. 

Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. 

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui : 

1. Studi Literatur, dalam hal ini informasi dapat diperoleh dengan 

membaca buku atau dokumen yang sesuai dengan obyek penelitian 

dan teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. 

2. Dokumentasi, yaitu dengan menganalisa beberapa laporan atau 

sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang 

dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, 

BPS Kabupaten Blitar, Kantor Kelurahan Kebonduren, dan instansi 

lainnya. 

 



3.3.  Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 1999:72). Dalam penelitian ini populasi terdiri dari penduduk 

desa Kebonduren yang menjadi TKI yang jumlahnya 500 orang.  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 1999: 73). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, dimana diambil dari jumlah 

penduduk Desa Kebonduren yang menjadi TKI. 

 Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik 

pengambilan sampel dengan penentuan sampling adalah bahwa tiap unit 

populasi dihitung, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel, hal ini dikarenakan jumlah populasi relatif kecil (Nazir, 1988:325). 

 

3.4.  Besar Sampel Penelitian 

 Teknik yang digunakan dalam penarikan sample adalah acidental 

sampling. Acidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

faktor spontanitas, artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan 

sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut akan digunakan 

sebagai sampel (responden). 

 Berdasarkan rumus perhitungan sampel maka besarnya sampel 

adalah sebanyak 100 responden. Adapun rumus perhitungan penentuan 

besarnya sampel dalam penelitian ini, ditentukan berdasarkan rumus 

seperti berikut (Lemeshow et.al 2004 ): 

 

 



 

 

Dimana:   

ns  : Besar sampel (jumlah responden)   

 N   : Besar populasi (Jumlah populasi acuan) 

(Z1- /2)  : Nilai standar normal yang besarnya tergantung pada nilai 

alpha ( ),bila =0,05, maka Z=1,960 

d  : Besarnya penyimpangan yang bisa ditolelir,d=10% 

P   : Estimator proporsi populasi (bilaP-0,5, maka besar sampel 

(n) akan menjadi maksimal) 

q   :  1-P atau (1-0,5=0,5) 

 
 Sigit ,S, (1999:70) menyarankan bahwa besarnya sampel 

minimum untuk penelitian korelasional adalah sebanyak 50 subyek, 

berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel dalam penelitian ini telah 

memenuhi syarat sebagai bahan kajian atau analisis. 

 
3.5.  Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

terikat (variabel  dependent) dan variabel bebas (independent). 

1. Variabel Terikat (Y) 

Merupakan variabel yang tergantung pada variabel lain ,dimana dalam 

ini variabel terikat adalah lamanya bekerja di luar negeri. 

Diukur dengan menggunakan beberapa intrumen yaitu: 

a) (y1) persepsi lamanya bekerja di luar negeri, yang diukur dengan 

menggunakan skala likert dengan kategori skala: nilai 1: sangat 

tidak puas, nilai 2 : tidak puas, nilai 3 : cukup puas, nilai 4 : puas, 

nilai 5 : sangat puas. 
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b) (y2) kembali lagi bekerja di luar negeri, yang diukur dengan 

menggunakan skala likert dengan kategori skala: nilai 1: 1 tahun,        

nilai 2 : 2 tahun, nilai 3 : 3 tahun, nilai 4 : 4 tahun, nilai 5 : 5 tahun. 

2. Variabel Bebas (X) 

Merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, Untuk 

penelitian ini yang menjadi variabel-variabel bebas antara lain : 

1) Upah adalah imbalan yang diberikan pengusaha kepada buruh 

untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan, 

yang diukur dari beberapa instrumen : 

a) Kesesuaian upah yang  terima selama menjadi TKI (X1), 

yang diukur dengan menggunakan skala likert dengan 

kategori skala: nilai 1 : tidak pernah sesuai, nilai 2 : kurang 

sesuai, nilai 3 : cukup sesuai, nilai 4 : sesuai, nilai 5 : 

sangat sesuai 

b) Ketepatan dalam memberikan upah selama menjadi TKI 

(X2), yang diukur dengan menggunakan skala likert 

dengan kategori skala: nilai 1 : tidak pernah tepat waktu, 

nilai 2 : hampir tidak tempat waktu, nilai 3 : kadang-kadang 

tepat waktu, nilai 4 : tepat waktu, nilai 5 : sangat tepat 

waktu 

c) Kecukupan upah yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari 

(X3), yang diukur dengan skala likert dengan kategori skala: 

nilai 1 : tidak memenuhi, nilai 2 : kurang memenuhi, nilai 3 : 

cukup memenuhi, nilai 4 : memenuhi, nilai 5 : sangat memenuhi 

d) Mengirim uang setiap bulan untuk keluarga (X4), yang diukur 

dengan skala likert dengan kategori skala: nilai 1 : tidak pernah, 



nilai 2 : hampir tidak pernah, nilai 3 : kadang-kadang, nilai 4 : 

sering, nilai 5 : selalu 

2) Beban Tanggungan adalah jumlah anggota keluarga yang 

ditinggalkan, yang diukur dari beberapa instrumen : 

a) Tanggungan untuk keluarga (X5), yang diukur dengan skala 

likert dengan kategori skala: nilai 1 : 1 orang, nilai 2 : 2 orang, 

nilai 3 : 3 orang, nilai 4 : 4 orang, nilai 5 : > 4 orang 

b) Beban tanggungan keluarga yang mendorong bekerja di luar 

negeri (X6), yang diukur dengan skala likert dengan kategori 

skala: nilai 1 : tidak mendorong, nilai 2 : kurang mendorong, nilai 

3 : cukup mendorong, nilai 4 : mendorong, nilai 5 : sangat 

mendorong 

c) Terpenuhinya beban tanggungan keluarga setelah bekerja di 

luar negeri (X7), yang diukur dengan skala likert dengan 

kategori skala: nilai 1 : tidak terpenuhi, nilai 2 : kurang terpenuhi 

3 : cukup terpenuhi, nilai 4 : terpenuhi, nilai 5 : sangat terpenuhi 

d) Kecukupan uang kiriman (X8), yang diukur dengan skala likert 

dengan kategori skala: nilai 1 : tidak memenuhi, nilai 2 : kurang 

memenuhi, nilai 3 : cukup memenuhi, nilai 4 : memenuhi, nilai 5 

: sangat memenuhi 

3) Tingkat pendidikan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan 

umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan 

teori dan ketrampilan, yang diukur dari beberapa instrumen : 

a) Tingkat pendidikan tenaga kerja luar negeri (X9), yang diukur 

dengan skala likert dengan kategori skala: nilai 1 : Lain-lain,             

nilai 2 : tamat diploma (D1, D2, D3), nilai 3 : tamat SMU/SMK,               

nilai 4 : Tamat SMP, nilai 5 : Tamat SD 



b) Kesesuaian jenjang pendidikan (X10), yang diukur dengan skala 

likert dengan kategori skala: nilai 1 : tidak sesuai, nilai 2 : kurang 

sesuai, nilai 3 : cukup sesuai, nilai 4 : sesuai, nilai 5 : sangat 

sesuai. 

 
3.6.  Teknik Analisis Data 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data dalam studi ini 

dilakukan dengan menggunakan Regresi Konfirmantory dibantu dengan 

program amplikasi AMOS 4.01 atau Analisis of Moment Structural 

(Arbukle,1997:562). 

 Hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam 

penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

Bekerja di luar negeri = f (Upah, Beban Tanggungan dan Tingkat 

Pendidikan) 

 Sedangkan untuk model persamaan regresinya yang digunakan 

adalah seperti berikut : 

 

 

Keterangan: 

P  : upah 

R  : beban keluarga 

T : pendidikan 

Y  : bekerja di luar negeri 

1.... 3  :Koefisien regresi 

1 : Faktor kesalahan 

  
 Sedangkan untuk persamaan faktor analisis konfirmatorinya 

adalah menggunakan beberapa konstruk eksogen (exogenous construct) 

dan konstruk endogen (endogenous  construct). Spesifikasi model untuk 

masing-masing konstruk adalah sebagai berikut: 
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1. Upah 

X1 = 1 S + 1 

X2 = 2 S + 2 

X3 = 3 S + 3 

X4 = 4 S + 4 

2. Beban Keluarga 

X5 = 1 R + 1 

X6 = 2 R + 2 

X7 = 3 R + 3 

X8 = 4 R + 4 

3. Pendidikan 

X9 = 1 T + 1 

X10 = 2 T + 2 

4. Bekerja di luar negeri 

Y1 = 1 Y + 1 

Y2 = 2 Y+ 2 

3.6.1. Uji Asumsi 

 Sejalan dengan methode data yang akan digunakan yaitu model 

persamaan terintegrasi antara faktor analisis konfirmatory dan analisis 

regresi yang mensyaratkan beberapa asumsi maka dalam hal ini juga 

diisaratkan beberapa uji asumsi. 

a. Asumsi-asumsi 

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: 

1) Ukuran Sampel 



Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam model ini minimum 

berjumlah 100 dan selanjutnya menggunakan perbandingan 

observasi untuk setiap estimasi parameter. Karena itu bila 

mengembangkan model dengan 20 parameter maka minimum 

harus digunakan 100 sampel (Hair .et,al 1995:637). 

2) Normalitas 

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi 

normalitas dipenuhi sehingga data dapat diolah lebih lanjut. Untuk 

permodelan ini normalitas dapat diuji dengan melihat gambar 

histigram data atau dapat diuji dengan metode statistik. 

3) Linieritas 

Uji linieritas dapat dilakukan dengan menggunakan curva fit. 

Pendekatan yang digunakan menunjuk pada konsep Parsimony 

yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar 

pengujian signifikan atau non signifikan berarti model dikatakan 

linier.  

4) Outliers 

 Merupakan observasi yang muncul dengan nilai ekstrim baik 

secara univariat maupun multivariat, karena kombinasi 

karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda 

dari observasi lainnya. 

b. Uji Validitas 

 Uji validitas bertujuan untukmenguji apakah instrumen yang digunakan 

dalam penelitian tersebut dapat secara tepat (valid) mengukur variabel 

penelitian, dimana uji validitas ini menggunakan koefisien pearson 

correlation (uji interkorelasi) dengan syarat jika nilai  r > …. Maka 

intrumen tersebut dapat dikatakan valid (Solimun 2002:81). 



c. Uji Reliabilitas  

Uji reabilitas bertujuan untuk menguji apakah hasil pengukuran 

instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebu, jika dilakukan 

berkali-kali terhadap subyek yang sama akan selalu  menunjukan hasil 

yang sama, dimana uji reliabilitas ini menggunakan koefisien alpha 

cronbach, dengan syarat jika nilai  0,6, maka instrumen tersebut 

dapat dikatakan reliabel (Solimun 2002:81). 

3.6.2. Uji Statistik 

 Uji statistik dilakukan dengan melihat nilai nilai statistik dalam 

tabel goodness of fit indeces yang dibandingkan dengan nilai cut-off untuk 

evaluasi model yang antara lain: 

a. Chi Square  

Merupakan alat uji yang paling mendasar untuk menguji adanya 

perbedaan antara matriks kovarian populasi dengan matriks kovarian 

sampel. Model yang di uji dipandang baik dan memuaskan bila nilai chi 

square nya rendah,semakin kecil nilai  semakin baik model itu dan 

diterima berdasarkan probabilitas cut-off sebesar P > 0,05 atau P > 

0,10. 

b. Significance Probabability 

Merupakan uji signifikasi terhadap perbedaan matriks kovarians data 

dengan matriks kovarian yang di estimasi, jika nilai probabilitas                   

signifikasi > 0,05 mengindikasikan bahwa model dapat diterima. 
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c. Relative Chi Square 

Merupakan the minimum sample discrepance function (CMIN) dibagi 

dengan degree of freedom yang akan menghasilkan CMIN/DF dan 

umumnya digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat kelayakan suatu model. Nilai  relatif kurang dari 2.0 atau 

bahkan kurang dari 3.0 adalah indikasi dari acceptable fit model dengan 

data (Arbucle dan Wothke, 1999:399). 

d. The Root Mean Square Error of Appoximation (RMSEA) 

Merupakan sebuah model yang dapat digunakan untuk 

mengkompenisasi chi square statistik dalam sampel yang besar, nilai 

RMSEA menunjukan goodness of fit yang dapat digunakan bila model 

diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama 

dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterima model. 

e. Comparative Fit Index 

Merupakan bagian indeks untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah 

model. Keunggulan dari indeks ini adalah tidak dipengaruhi ukuran 

sampel. Rentangan nilai dari indek ini adalah 0-1, dimana semakin 

mendekati 1 menunjukan tingkat fit yang tinggi. 
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 Untuk lebih jelasnya mengenai uji statistik Goodness of Fit 

Indeces akan ditunjukkan pada Tabel 3.1. dibawah ini. 

Tabel 3.1. 

Goodness Of Fit Index 

 

      Goodness 
Of Fit Indices 

Cut-Off Keterangan 

- Chi square 
Nonsignifikasi; 

tergantung ( ) 
yang digunakan 

Digunakan untuk n=100s/d 200; bila model 
lebih dari satu disarankan untuk memilih yang 
nilainya kecil (p besar); model baik bilamana 
khi kuadrat dengan derajat bebasnya tidak 
jauh berbeda. 

RMR Kecil Digunakan untuk n besar 

RMSEA  0,08 Digunakan untuk n besar 

GFI  0,90 Mirip dengan  dalam regresi 

AGFI  0,90 Mirip dengan -anjusted dalam regresi 

CFI  0,94 Tidak sensitif terhadap besar sampel 

AIC Kecil 
Bila model lebih dari satu disarankan untuk 
memilih yang nilainya terkecil. 

 

 

  

2X

2R

2R



BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA 

 
4.1. Deskripsi Umum Daerah Penelitian  

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 Dari letak geografis dapat diketahui bahwa Desa Kebonduren 

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terletak di bagian Barat Kabupaten 

Blitar Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Kebonduren Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar menurut data tahun 2007 adalah 8,54 km2 atau 

805.400 Ha, yang terdiri dari areal pemukiman sebesar 104.300 Ha atau 

sebesar 12,59%, areal persawahan sebesar 134.210 Ha atau sebesar 

16,66% dan areal tegal/ladang adalah sebesar 566.890 Ha atau sebesar 

70,39%. 

 
4.1.2. Batas Administratif Wilayah 

 Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terbagi ke 

dalam 3 pedukuhan yang terbagi atas Dukuh Kebonduren, Dukuh 

Subontoro dan Dukuh Termas yang terbagi atas 18 RW dan 54 RT.  

 Secara administratif  Desa Kebonduren ini berbatasan dengan :  

Batas-batas wilayah Desa Kebonduren adalah sebagai berikut : 

Bagian Utara  : Desa Ringinanyar dan Desa Bacem 

Bagian Selatan  : Desa Kawedusan 

Bagian Barat  : Desa Dadaplangu dan Desa Sumbersari 

Bagian Timur : Desa Ponggok 



4.1.3. Jumlah Penduduk 

 Berdasarkan data hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2007, 

jumlah penduduk Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 

tercatat sebanyak 8.006 jiwa; terdiri dari 3994 penduduk laki-laki (49,89%), 

dan 4012 penduduk perempuan (50,11%). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. dibawah ini. 

Tabel 4.1. 
Jumlah Penduduk  

Tahun 2008 
 

No. Wilayah 
Jumlah Penduduk 

 Laki-laki   Wanita   Total  % 

 1. Kebonduren 1.644 1.634 3.278 40,94% 

 2. Termas 364 381 745 9,31% 

 3. Subontoro 1.986 1.997 3.983 49,75% 

   Jumlah 3.994 4.012 8.006 100,00% 

Sumber Data : Data Desa Kebonduren 2008 

 
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang 

terbesar adalah di Dukuh Subontoro, yaitu sebesar 3.983 orang atau 

sebesar 49,75% dari jumlah penduduk Desa Kebonduren, yang terdiri dari 

1.986 laki-laki  dan 1997 wanita, kemudian Dukuh Kebonduren yaitu 

sebesar 3.278 orang atau sebesar 40,94% dari jumlah penduduk Desa 

Kebonduren, yang terdiri dari 1.644 laki-laki  dan 1634 wanita dan yang 

terakhir Dukuh Termas, yaitu sebesar 745 orang atau sebesar 9,31% dari 

jumlah penduduk Desa Kebonduren, yang terdiri dari 364 laki-laki  dan 381 

wanita. 



4.1.4. Tingkat Pendidikan 

 Seperti kebanyakan daerah di Jawa Timur, penduduk di Desa 

Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini juga masih banyak 

yang belum memperhatikan pendidikan, karena mereka berpikiran bahwa 

tingkat pendidikan tidaklah penting bagi masa depan mereka, hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. dibawah ini. 

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Tahun 2008 
 

No
. 

Wilayah 
Tingkat Pendidikan 

TS SD SLTP SLTA AKD PT Total 

1. 
Kebondure
n 

170 1.600 900 558 35 15 3.278 

2. Termas 100 300 200 140 2 3 745 

3. Subontoro 155 1.890 1.100 813 15 10 3.983 

  Jumlah 425 3.790 2.200 1.511 52 28 8.006 

Sumber Data : Data Desa Kebonduren 2008 
 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Kebonduren yang paling dominan adalah tingkat Sekolah Dasar (SD), yaitu 

3.790 orang atau sebesar 47,37% dari jumlah penduduk, tingkat Sekolah 

Lanjut Tingkat Pertama, yaitu 2.200 orang atau 27,48%, tingkat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yaitu 1.511 orang atau 18,87%, Tidak 

Sekolah (TS), yaitu 425 orang atau 5,31%, Akademi (AKD), yaitu 52 orang 

atau 0,65% dan tingkat Perguruan Tinggi (PT), yaitu 28 orang atau 0,35%.  



4.1.5. Struktur Angkatan Kerja 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Kebonduren Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar tahun 2008, dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk Desa Kebonduren menurut pekerjaan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2008 
 

No. Wilayah 
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 

TNI Guru PKP Tani PKS Buruh Dagang Total 

1. Kebonduren 1 2 1 315 216 417 23 975 

2. Termas - 1 1 106 34 86 6 234 

3. Subontoro - - 20 397 317 326 76 1.136 

   Jumlah 1 3 22 818 567 829 105 2.345 

Sumber Data : Data Desa Kebonduren 2008 

 
 Berdasarkan Tabel 4.3. diketahui bahwa kebanyakan masyarakat 

Desa Kebonduren adalah sebagai buruh, yaitu sebesar 829 orang atau 

35,35%, petani, yaitu sebesar 818 orang atau sebesar 34,88%, PKS yaitu 

sebesar 567 orang atau sebesar 24,18%, sebagai pedagang 105 orang 

atau                  sebesar 4,48%, PKP yaitu 22 orang atau sebesar 0,94%, 

guru 3 orang atau sebesar 0,13% dan yang terakhir adalah sebagai TNI 

yaitu 1 orang atau sebesar 0,04%  

4.2. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan model Regresi Konfirmantory 

dibantu dengan program amplikasi AMOS 4.01 atau Analisis of Moment 

Structural. 

  



4.2.1. Uji Validitas Dan Reabilitas 

 Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji interkorelasi dengan r > 0,3 dikatakan valid. Hasil uji validitas 

dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan uji reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan melihat koefisian alpha cronbach, bilamana nilai   0,6 

maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Hasil tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Uji validitas maupun reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dapat secara ringkas dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 

Variabel 

Uji validitas dengan interkorelasi  

Alpha 

cronbach 

(   0,6) 

 

Keterangan 
Jumlah 

item 

Item tak 

terpakai 

Item 

Terpakai 

Korelasi Item-total 

(r > 0,3) 

Upah 4 - 4 0,551 s/d 0,648 0,7190 Valid dan reliabel 

Beban 

Tanggungan 

4 - 4 0,555 s/d 0,731 0,7540 Valid dan reliabel 

Pendidikan 2 - 2 0,715 s/d 0,786 0,7010 Valid dan reliabel 

Bekerja Di Luar 

Negeri 

2 - 2 0,620 s/d  0,870 0,7990 Valid dan reliabel 

Sumber : Lampiran 2 

  

 Berdasarkan Tabel 4.4. didapatkan bahwa semua instrumen 

penelitian bersifat valid dan reliabel sehingga layak digunakan untuk 

pengujian hipotesis penelitian selanjutnya. 



4.2.2. Karakteristik Responden 

  Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari uraian tentang 

karakteristik responden sebagai obyek penelitian, berikut ulasan mengenai 

karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

dan pekerjaan responden yang kami dapatkan. 

4.2.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Karakteristik berdasarkan usia adalah uraian tentang 

pengelompokan usia para responden yang berangkat ke luar negeri di 

Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Blitar. Mengenai pengelompokan 

usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5.  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Prosentase (%) 

17 – 25 

26 –35 

36 - 45 

73 

21 

6 

73 % 

21 % 

6 % 

 Jumlah 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.5. dapat diketahui bahwa usia antara 17- 25 tahun 

merupakan jumlah populasi terbanyak yang berangkat ke luar negeri di            

Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Blitar, dengan jumlah 73 orang 

dengan prosentase sebanyak 73%, diikuti  terbanyak kedua antara usia              

26 – 35 tahun dengan jumlah 21 orang dengan prosentase 21% dan 

dengan urutan selanjutnya antara usia 36 – 45 tahun sebanyak 6 orang 

dengan prosentase 6% dari jumlah 100  responden. 



4.2.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Karakteristik berdasarkan jenis kelamin adalah uraian tentang 

pengelompokan usia para responden yang berangkat ke luar negeri di 

Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Blitar mengenai pengelompokan 

berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini. 

Tabel 4.6.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

32 

68 

32 % 

68 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.6. dapat diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin perempuan merupakan populasi terbanyak yang berangkat ke 

luar negeri dari Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Blitar, dengan 

jumlah 68 dengan prosentase 68%, sedangkan pada responden laki-laki 

sebanyak 32 dengan prosentase 32%  dari  jumlah 100 responden. 

4.2.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah 

uraian tentang pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan para 

responden yang berangkat ke luar negeri. Mengenai pengelompokan 

berdasarkan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari Tabel 4.7. dibawah ini. 



Tabel 4.7.  Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

SD 

SMP/SLTP 

SMU/SMK/STM 

D-1/D-2/D-3/S-1 

56 

23 

15 

6 

56 % 

23 % 

15 % 

6 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

  

 Dari Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan akhir SD sederajat menempati populasi terbanyak yang 

berangkat ke luar negeri dengan jumlah 56 dengan prosentase 56%, 

tingkat pendidikan SMP/SLTP sebanyak 23% atau 23 orang, sebanyak 15 

orang dengan jumlah prosentase 15% pada responden dengan tingkat 

pendidikan SMU/SMK/STM. Sedangkan pada responden dengat tingkat 

pendidikan  D-1/D-2/D-3/S-1 hanya sebanyak 6 dengan prosentase 6% 

saja dari  jumlah 100 responden. 

4.2.3. Variabel Upah 

a. Kesesuaian upah yang  terima selama menjadi TKI 

 Faktor kesesuaian upah merupakan suatu yang sangat penting 

dalam bekerja di luar negeri karena dengan adanya kesesuaian upah 

para TKI yang bekerja di luar negeri, maka mereka akan merasa 

nyaman dan tenang selama  bekerja di luar negeri. 

a) Sangat sesuai 

b) Sesuai 

c) Cukup sesuai 

d) Kurang sesuai 

e) Tidak pernah sesuai 

 

 



Tabel 4.8. Kesesuaian Upah Yang  Terima Selama Menjadi TKI 

Kesesuaian Upah Jumlah Prosentase (%) 

Sangat sesuai 38 38 % 

Sesuai  51 51 % 

Cukup sesuai 8 8 % 

Kurang sesuai 3 3 % 

Tidak sesuai 0 0 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.8. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kesesuaian upah menjadi pertimbangan dalam 

bekerja di luar negeri, yaitu sebesar 51% dari 100 responden, sebesar 

38% responden menyatakan sangat menjadi pertimbangan dan 8% 

responden menyatakan kesesuaian upah cukup menjadi pertimbangan 

dalam memilih bekerja di luar negeri. Dan hanya  3% responden 

menyatakan bahwa kesesuaian upah kurang menjadi pertimbangan 

dalam bekerja di luar negeri. 

b. Ketepatan dalam memberikan upah selama menjadi TKI 

 Faktor ketepatan dalam menerima upah merupakan suatu yang 

sangat penting dalam bekerja di luar negeri karena dengan menerima 

upah tepat waktu para TKI akan merasa nyaman dan tenang selama  

bekerja di luar negeri. 

a) Sangat tepat waktu 

b) Tepat waktu 

c) Kadang-kadang tepat waktu 

d) Hampir tidak pernah tepat waktu 

e) Tidak pernah tepat waktu 

 

 



Tabel 4.9. Ketepatan dalam memberikan upah selama menjadi TKI 

Ketepatan Pemberian Upah Jumlah Prosentase (%) 

Sangat tepat waktu 31 31 % 

Tepat waktu 56 56 % 

Kadang-kadang tepat waktu 4 4 % 

Hampir tidak pernah tepat waktu 9 9 % 

Tidak pernah tepat waktu 0 0 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.9. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa ketepatan dalam menerima upah menjadi 

pertimbangan dalam bekerja di luar negeri, yaitu sebesar 56% dari 100 

responden, sebesar 31% responden menyatakan sangat tepat waktu, 

9% responden menyatakan hampir tidak  pernah tepat waktu dalam 

menerima upah menjadi pertimbangan dalam memilih bekerja di luar 

negeri. Dan hanya  4% responden menyatakan bahwa ketepatan dalam 

menerima upah kadang menjadi pertimbangan dalam bekerja di luar 

negeri. 

c. Kecukupan upah yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari 

 Faktor kecukupan upah yang diterima TKI dalam bekerja di luar 

negeri akan menjadi pertimbangan para TKI, karena dengan kecukupan 

upah para TKI akan merasa nyaman dan tenang selama  bekerja di luar 

negeri. 

a) Sangat memenuhi 

b) Memenuhi 

c) Cukup memenuhi 

d) Kurang memenuhi 

e) Tidak memenuhi 

 



Tabel 4.10. Kecukupan upah yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari 

Kecukupan Upah untuk 
kebutuhan sehari-hari 

Jumlah Prosentase (%) 

Sangat memenuhi 41 41 % 

Memenuhi 47 47 % 

Cukup memenuhi 3 3 % 

Kurang memenuhi 8 8 % 

Tidak memenuhi 3 3 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.10. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor kecukupan upah yang diterima TKI dalam 

bekerja di luar negeri, yaitu sebesar 47% dari 100 responden, sebesar 

41% responden menyatakan sangat memenuhi, 8% responden 

menyatakan kurang memenuhi, 3% responden menyatakan cukup 

memenuhi, dan 3% responden menyatakan tidak memenuhi dalam 

menerima upah menjadi pertimbangan dalam memilih bekerja di luar 

negeri.  

d. Mengirim uang setiap bulan untuk keluarga  

 Mengirim uang setiap bulan kepada keluarga merupakan 

pertimbangan para TKI dalam bekerja di luar negeri sehingga keluarga 

yang ditinggalkan akan merasa nyaman dan tenang dalam menjalani 

kehidupan. 

a) Selalu 

b) Sering 

c) Kadang – kadang 

d) Hampir tidak pernah 

e) Tidak pernah 

 



Tabel 4.11. Mengirim uang setiap bulan untuk keluarga 

Mengirim Uang setiap bulan untuk keluarga Jumlah Prosentase (%) 

Selalu 20 20 % 

Sering 57 57 % 

Kadang – kadang 8 8 % 

Hampir tidak pernah 9 9 % 

Tidak pernah 6 6 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.11. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor mengirim uang setiap bulannya kepada 

keluarga adalah sering, yaitu sebesar 57% dari 100 responden, sebesar 

20% responden menyatakan selalu, 9% responden menyatakan hampir 

tidak pernah, 8% responden menyatakan kadang-kadang, dan 6% 

responden menyatakan tidak pernah dalam mengirim uang kepada 

keluarga yang ditinggalkannya. 

4.2.4. Variabel Beban Keluarga 

a. Tanggungan keluarga  

 Faktor jumlah tanggungan keluarga juga menjadi pertimbangan 
para TKI dalam bekerja di luar negeri. 

a) > 4 orang 

b) 4 orang 

c) 3 orang 

d) 2 orang 

e) 1 orang  

 

 

 

 



Tabel 4.12. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

Jaminan keamanan Jumlah Prosentase (%) 

> 4 orang 39 39 % 

4 orang 55 55 % 

3 orang 2 2 % 

2 orang 4 4 % 

1 orang  0 0 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 Dari Tabel 4.12. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor jumlah tanggungan keluarga yang menjadi 

prtimbangan dalam bekerja di luar negeri, yaitu sebesar 55% dari 100 

responden, sebesar 39% responden menyatakan jumlah lebih dari 4 

orang, 4% responden menyatakan 2 orang dan 2% responden 

menyatakan                  3 orang, yang menyatakan bahwa jumlah 

tanggungan keluarga menjadi faktor dalam bekerja di luar negeri. 

b. Beban tanggungan keluarga Anda yang mendorong Anda 

bekerja di luar negeri  

 Bahwa faktor beban tanggungan keluarga yang mendorong 
bekerja di luar negeri juga menjadi pertimbangan para TKI dalam 
bekerja di luar negeri. 

a) Sangat mendorong 

b) Mendorong  

c) Cukup mendorong 

d) Kurang mendorong 

e) Tidak mendorong 

 

 

 

 



Tabel 4.13. Beban tanggungan keluarga Anda yang mendorong Anda                              
bekerja di luar negeri 

Beban tanggungan keluarga 
Anda yang mendorong Anda 

bekerja di luar negeri 
Jumlah Prosentase (%) 

Sangat mendorong 33 33 % 

Mendorong  57 57 % 

Cukup mendorong 4 4 % 

Kurang mendorong 5 5 % 

Tidak mendorong 1 1 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.13. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa beban tanggungan keluarga yang mendorong 

bekerja di luar negeri juga menjadi pertimbangan para TKI yaitu 

sebesar 57% dari 100 responden, sebesar 33% responden menyatakan 

sangat mendorong, 5% responden menyatakan kurang mendorong, 4% 

responden menyatakan cukup mendorong, dan sebesar 1% responden 

menyatakan tidak mendorong. 

c. Terpenuhinya beban tanggungan keluarga setelah bekerja di 

luar negeri 

 Faktor terpenuhinya beban tanggungan keluarga setelah bekerja 

di luar negeri juga menjadi pertimbangan para TKI dalam bekerja di luar 

negeri. 

a) Sangat terpenuhi 

b) Terpenuhi 

c) Cukup terpenuhi 

d) Kurang terpenuhi 



e) Tidak terpenuhi 

Tabel 4.14. Terpenuhinya beban tanggungan keluarga setelah bekerja di 
luar negeri 

 

Terpenuhinya beban 
tanggungan keluarga setelah 

bekerja di luar negeri 
Jumlah Prosentase (%) 

Sangat terpenuhi 18 18 % 

Terpenuhi 47 47 % 

Cukup terpenuhi 4 4 % 

Kurang terpenuhi 24 24 % 

Tidak terpenuhi 7 7 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.14. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor terpenuhinya beban tanggungan keluarga 

setelah bekerja di luar negeri yaitu sebesar 47% dari 100 responden, 

sebesar 24% responden menyatakan kurang terpenuhi, 18% responden 

menyatakan sangat terpenuhi, 7% responden menyatakan tidak 

terpenuhi, dan 4% responden menyatakan cukup terpenuhinya beban 

tanggungan setelah bekerja di laur negeri. 

d. Kecukupan uang kiriman 

 Faktor kecukupan uang kiriman yang dikirim oleh TKI untuk 

keluarga di rumah juga pertimbangan para TKI dalam bekerja di luar 

negeri. 

a) Sangat Memenuhi 

b) Memenuhi 

c) Cukup memenuhi 

d) Kurang memenuhi 



e) Tidak memenuhi 

Tabel 4.15. Kecukupan uang kiriman untuk keluarga sudah memenuhi 
kebutuhan keluarga 

Kecukupan uang kiriman  Jumlah Prosentase (%) 

Sangat Memenuhi 54 54 % 

Memenuhi 34 34 % 

Cukup memenuhi 3 3 % 

Kurang memenuhi 8 8 % 

Tidak memenuhi 1 1 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.15. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor kecukupan uang kiriman, yaitu sebesar 54% 

dari 100 responden, sebesar 34% responden menyatakan memenuhi, 

8% responden menyatakan kurang memenuhi, 3% responden 

menyatakan cukup memenuhi, dan 1% responden menyatakan tidak 

memenuhi kecukupan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. 

4.2.5. Variabel Pendidikan  

a. Tingkat pendidikan tenaga kerja luar negeri  

 Tingkat pendidikan bagi tenaga kerja di luar negeri juga menjadi 

pertimbangan para TKI dalam bekerja di luar negeri. 

a) Tamat SD 

b) Tamat SMP 

c) Tamat SMU/SMK 

d) Tamat Diploma ( D1, D2, D3 ) 

e) Lain-lain………….sebutkan 

 

 



Tabel 4.16. Tingkat Pendidikan Tenaga kerja luar negeri 

Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

a. Tamat SD 21 21 % 

b. Tamat SMP 44 44 % 

c. Tamat SMU/SMK 22 22 % 

d. Tamat Diploma ( D1, D2, D3 ) 4  4 % 

Lain-lain 9 9 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor tingkat pendidikan juga menjadi faktor 

pertimbangan para TKI. Sebanyak 44% dari 100 responden yang 

menyatakan bahwa para TKI lulus SMP, sebesar 22% responden lulus 

SMU/SMK, 21% responden lulus SD, 9% responden lulus pendidikan 

lainnya, dan 4% responden lulus Diploma (D1, D2 dan D3). 

b. Kesesuaian jenjang Pendidikan  

 Kesesuaian jenjang pendidikan dalam bekerja di luar negeri juga 

menjadi pertimbangan para TKI dalam bekerja di luar negeri. 

a) Sangat sesuai 

b) Sesuai 

c) Cukup sesuai 

d) Kurang sesuai 

e) Tidak sesuai 

 

 

 

 

 



Tabel 4.17. Kesesuaian jenjang Pendidikan 

Kesesuaian jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

Sangat sesuai 15 15 % 

Sesuai 45 45 % 

Cukup sesuai 6 6 % 

Kurang sesuai 22 22 % 

Tidak sesuai 12 12 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 Dari Tabel 4.17. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor kesesuaian jenjang pendidikan, yaitu sebesar 

45% dari 100 responden, sebesar 22% responden menyatakan kurang 

sesuai, 15% responden menyatakan sangat sesuai, 12% responden 

menyatakan tidak sesuai, dan 6% responden menyatakan cukup 

sesuai. 

4.2.6. Variabel Bekerja di Luar Negeri 

a. Lamanya bekerja di luar negeri  

 Faktor lamanya bekerja di luar negeri menjadi pertimbangan 

para TKI dalam bekerja di luar negeri. 

a) > 4 tahun 

b) 3 - 4 tahun 

c) 2 - 3 tahun 

d) 1 - 2 tahun 

e) > 1 tahun  



Tabel 4.18. Lamanya Bekerja di Luar Negeri 

Lamanya bekerja di luar negeri Jumlah Prosentase (%) 

> 4 tahun 54 54% 

3 - 4 tahun 20 20% 

2 - 3 tahun 12 12% 

1 - 2 tahun 10 10% 

> 1 tahun  4 4% 

Jumlah Responden 100 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.18. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor lamanya bekerja di luar negeri yaitu sebesar 

54% dari 100 responden, sebesar 20% responden menyatakan 3-4 

tahun, 12% responden menyatakan 2-3 tahun, 10% responden 

menyatakan 1-2 tahun, dan 4% responden menyatakan kurang dari 1 

tahun. 

b. Kembali lagi bekerja di luar negeri  

 Faktor kembali lagi bekerja di luar negeri juga menjadi 

pertimbangan para TKI dalam bekerja di luar negeri. 

a) Pertama kali bekerja 

b) Kedua kali bekerja 

c) Ketiga kali bekerja 

d) Keempat kali bekerja 

e) Kelima kali bekerja 



Tabel 4.19. Kembali lagi Bekerja di Luar Negeri 

 Kembali lagi bekerja di luar negeri Jumlah Prosentase (%) 

Pertama kali bekerja 7 7 % 

Kedua kali bekerja 83 83 % 

Ketiga kali bekerja 2 2 % 

Keempat kali bekerja 8 8 % 

Kelima kali bekerja 0 0 % 

Jumlah Responden 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

 

 Dari Tabel 4.19. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa faktor kembali lagi bekerja di luar negeri, yaitu 

sebesar 83% dari 100 responden, sebesar 8% responden menyatakan 

keempat kali bekerja, 7% responden menyatakan pertama kali bekerja, 

dan 2% responden menyatakan ketiga kalinya bekerja. 

 

4.2.7. Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

1) Ukuran Sampel 

Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam model ini minimum 

berjumlah 100  dan selanjutnya menggunakan perbandingan 

observasi untuk setiap estimated parameter. Berdasarkan asumsi 

ukuran sampel tersebut,dalam penelitian ini besarnya sampel yang 

digunakan adalah sebesar 100 sampel sehingga asumsi ukuran 

sampel dalam penelitian ini terpenuhi. 



2) Tidak Mengandung Data Outlier  

Pemeriksaan ada tidaknya data oulier pada penelitian ini dilakukan 

secara diskriptif (distribusi frekuensi), selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 2. Diperoleh bahwa untuk semua item tidak ada nilai 

pengamatan yang berada diluar skala yang ditetapkan (minimal 1 

dan maksimum 5), Sehingga semua variabel tidak mengandung 

data outliers. 

3) Normalitas Data 

Dalam analisis ini membutuhkan asumsi data berdistribusi normal 

ganda. Namun asumsi ini tidak bersifat kritis bilamana ukuran 

sample besar. Merujuk pada dalil limit pusat (limit central theorm) 

bilamana ukuran sampel semakin besar maka statistik yang 

diperoleh akan mendekati distribusi normal. Walaupun populasi dari 

sampel tersebut diambil tidak berdistribusi normal. Besar unit 

analisis pada penelitian ini n= 100 dipandang sudah memenuhi Dalil 

Limit Pusat (Solimun,2002) 

4) Linieritas 

Analisis terintegrasi ini juga membutuhkan asumsi linieritas yaitu 

hubungan antar variabel bersifat linier. Hasil pemeriksaan asumsi 

linieritas disajikan pada Lampiran 2. Pendekatan yang digunakan 

merujuk pada konsep parsimony, yaitu bilamana seluruh model 

yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau non 

signifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang 

digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, 

kubik, iinvers, logarithmic, power, S, compound, growth, dan 



eksponensial. Hasil pemeriksaan asumsi linieritas untuk setiap 

hubungan antar variabel disajikan secara ringkas pada Tabel   4.20. 

Tabel 4.20. Pengujian Asumsi Linieritas 

Variabel  

Dependen 
Variabel Independen 

Hasil Pengujian 

(  = 0,05) 
Keputusan 

Bekerja Di Luar 
Negeri 

Upah Model linier nonsignifikan Linier 

Beban Keluarga Model linier nonsignifikan Linier 

Pendidikan Model linier nonsignifikan Linier 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 

Berdasarkan Tabel 4.20. didapatkan bahwa semua semua bentuk 

hubungan antar variabel yang terdapat didalam model adalah linier 

sehingga dalam penelitian ini asumsi linieritas terpenuhi. 

2. Uji Statistik 

1) Uji Goodness of Fit Overall Model 

Model dikatakan baik bilamana pengembangan model hipotetik 

secara teoritis didukung oleh data empiris. Hasil analisa dengan 

menggunakan AMOS 4.01 secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Beberapa hasil uji goodness of fit overall model, guna 

mengetahui apakah model hipotetik yang telah dikembangkan 

didukung oleh data empirik hasil penelitian disajikan pada Tabel 

4.21. 



Tabel 4.21. Pengujian Goodness Of Fit Overall Model 

Goodness of fit 
Hasil 

Perhitungan Cut-off Keterangan 

Khi Kuadrat 45,034 (p=0,201) Kecil dan nonsignifikan Model baik 

RMSEA 0,043 ≤  0,08 Model baik 

GFI 0,942 ≥  0,90 Model baik 

AGFI 0,839 ≥  0,90 Model Marginal 

CFI 0,959 ≥  0,94 Model baik 

Khi Kuadrat / df 1,185 ≤  2 Model baik 

Sumber : Lampiran 2 

 Berdasarkan Tabel 4.21. serta merujuk pada prinsip 

parsimony, maka dapat diketahui bahwa bahwa model baik dan 

layak digunakan untuk pembuktian hipotesis penelitian. Kemudian 

berdasarkan pada model tersebut pula dapat diketahui variabel dan 

indikator pengukuran masing-masing variabel pembentuk variabel 

upah, variabel beban tanggungan, variabel pendidikan dan variabel 

bekerja di luar negeri dengan mengamati besarnya koefisien regresi 

dan loading factor serta tingkat signifikasi dari masing-masing 

variabel dan indikator tersebut. Untuk lebih jelasnya penyajian 

lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 



Gambar 4.1 

Hasil Persamaan Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  
Jumlah  Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) Migrasi Ke Luar Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Goodness of Fit 
 

Chi Square = 45,034 
P = 0201 

Chi Square/DF = 1,185 
GFI = 0,942 

AGFI = 0,839 

RMSEA = 0,043 

Sumber : Lampiran 2 

Keterangan : Taraf signifikasi  = 5% 
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4.2.8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) Migrasi Ke Luar Negeri 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan dengan 

cara melihat jalur-jalur pada model regresi yang signifikan. Untuk 

mengetahui jalur-jalur pada model regresi yang signifikan dapat dilihat 

pada uji koefisien regresi secara parsiil. Hasil uji tersebut secara ringkas 

dapat dilihat pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Variabel 
Independen 

Variabel Dependen Koefisien Regresi 

(p value) 

Keputusan 

Upah  

 

yang pernah  

bekerja di Luar Negeri 

0,682 (fix) Diterima 

Beban 
Tanggungan 

-0,170 (0,007) Diterima 

Pendidikan 0,196 (0,003) Diterima 

 Sumber : Lampiran 2 

 Keterangan : Diterima = signifikan, ditolak = nonsignifikan, Fix = nonrandom 

 

    Berdasarkan Tabel 4.22. dapat diketahui bahwa semua variabel 

memiliki pengaruh pada jumlah tenaga kerja indonesia yang migrasi ke luar 

negeri. 

4.2.8.1. TKI yang pernah bekerja di luar negeri 

   Hasil perhitungan dengan menggunakan software AMOS 4.01 

untuk untuk indikator yang membentuk variabel TKI yang bekerja di luar 

negeri  secara ringkas disajikan pada Tabel 4.23. 



Tabel 4.23. Loading Faktor Dan Critical Ratio Indikator Variabel TKI yang 
pernah bekerja di Luar Negeri 

Indikator L.F S.E. C.R P Keputusan 

persepsi lamanya bekerja di luar 
negeri (Y1)<...bekerja di LN 

0,206 0,239 0,658 0,510 Non signifikan 

kembali lagi bekerja di luar negeri 
(Y2)<… bekerja di LN 

0,806 - - Fix Signifikan 

Sumber : Lampiran 2 

Ket       :  = 5 % 

 

Berdasarkan nilai CR, dengan taraf keyakinan ( ) = 5 % pada df = 

38, diketahui bahwa variabel bekerja di luar negeri yang dibentuk oleh 2 

(dua) indikator yaitu persepsi lamanya bekerja di luar negeri dan kembali 

lagi bekerja di luar negeri, namun hanya satu indikator yang signifikan yaitu 

kembali lagi bekerja di luar negeri (Y2), dengan nilai loading faktor sebesar 

0,806, dapat dijelaskan bahwa bekerja di luar negeri dapat terbentuk dari 

para TKI kembali lagi bekerja di luar negeri karena memiliki nilai loading 

faktor di atas 0,5. Sedangkan indikator yang tidak signifikan yaitu persepsi 

lamanya bekerja di luar negeri (Y1) dikarenakan memiliki tingkat signifikasi 

di atas  0,5, yaitu sebesar  p = 51,0% (0,510), sehingga tidak bisa 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

para TKI bermigrasi ke luar negeri. 

Jadi dengan demikian bahwa para faktor yang menyebabkan para 

TKI bermigrasi ke luar negeri dapat diukur dari kembali lagi bekerja di luar 

negeri (Y2) sedangkan persepsi lamanya bekerja di luar negeri (Y1) tidak 

bisa digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui para TKI untuk 

bermigrasi ke luar negeri. Jadi semakin para TKI kembali lagi ke luar negeri 

maka semakin tinggi para TKI untuk bermigrasi ke luar negeri. 

 



4.2.8.2. Pengaruh  Upah Terhadap TKI Bermigrasi ke Luar Negeri 

   Untuk indikator yang membentuk variabel upah dan hubungan 

terhadap TKI bermigrasi ke luar negeri secara ringkas dapat disajikan 

pada Tabel 4.24. sebagai berikut. 

Tabel 4.24. Loading Faktor Dan Critical Ratio Indikator Variabel Upah                
Terhadap TKI yang pernah bekerja di Luar Negeri 

 

Indikator L.F S.E. C.R P Keputusan 

Kesesuaian upah yang  terima selama menjadi 
TKI (X1) <…Bekerja ke LN 

0,504 0,312 2,245 0,025 signifikan 

Ketepatan dalam memberikan upah selama 
menjadi TKI (X2) <… Bekerja ke LN  

0,377 0,242 2,293 0,022 signifikan 

Kecukupan upah yang diterima untuk 
kebutuhan sehari-hari (X3) <… Bekerja ke LN 

0,351 0,279 2,149 0,032 signifikan 

Mengirim uang setiap bulan untuk keluarga 
(X4) <… Bekerja ke LN 

0,498 - - Fix signifikan 

Bekerja di LN <…Upah 0,682 - - Fix signifikan 

Sumber : Lampiran 2 

Ket        :  = 5 % 

 

   Berdasarkan nilai CR, dengan taraf keyakinan ( ) = 5 % pada df = 

38, diketahui bahwa variabel bekerja di luar negeri yang dibentuk oleh 4 

indikator yang signifikan yaitu, (1) Kesesuaian upah yang  terima selama 

menjadi TKI, sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di 

luar negeri (X1), (2) Ketepatan dalam memberikan upah selama menjadi 

TKI, sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar 

negeri (X2), (3) Kecukupan upah yang diterima untuk kebutuhan sehari-

hari,  sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar 

negeri (X3), dan (4) Mengirim uang setiap bulan untuk keluarga, sebagai 

pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar negeri (X4). 

Dengan nilai masing-masing loading faktor sebesar X1 = 0,504, X2 = 

0,377, X3 = 0,351, dan X4 = 0,498, bahwa peranan pembentuk variabel 



upah ini lebih dominan dibentuk oleh kesesuaian upah yang  terima 

selama menjadi TKI (X1) karena memiliki nilai loading faktor di atas 0,5. 

Berdasarkan  Tabel  4.24. bahwa variabel upah berpengaruh secara 

signifikan terhadap TKI bermigrasi ke luar negeri. Besarnya pengaruh 

tersebut adalah positif yaitu sebesar 0,682. Dan hipotesa penelitian yang 

menyatakan bahwa variabel upah berpengaruh pada TKI bermigrasi ke 

luar negeri adalah terbukti. 

   Hubngan positif antara upah dengan bermigrasi ke luar negeri 

dapat dikatakan bahwa upah diberikan sesuai dengan keinginan yang 

diharapkan sebagian besar para TKI. Dengan demikian berarti semakin 

tinggi upah yang diberikan maka akan semakin banyak pula para TKI 

bermigrasi ke luar negeri.  

4.2.8.3. Pengaruh  Beban Tanggungan Terhadap TKI Bermigrasi ke Luar 

Negeri 

   Untuk indikator yang membentuk variabel beban tanggungan dan 

hubungan terhadap TKI bermigrasi ke luar negeri secara ringkas dapat 

disajikan pada Tabel 4.25. sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.25. Loading Faktor Dan Critical Ratio Indikator Variabel Beban 
Tanggungan Terhadap TKI yang pernah bekerja di Luar Negeri 

 

Indikator L.F S.E. C.R P Keputusan 

Tanggungan untuk keluarga (X5)          
<…Beban Tanggungan 

0,779 - - Fix signifikan 

Beban tanggungan keluarga yang 
mendorong bekerja di luar negeri (X6)            
<… Beban Tanggungan 

0,569 0,301 2,653 0,008 signifikan 

Terpenuhinya beban tanggungan keluarga 
setelah bekerja di luar negeri (X7)                   
<… Beban Tanggungan 

0,511 0,330 3,501 0,000 signifikan 

Kecukupan uang kiriman (X8)                           
<… Beban Tanggungan 

0,149 0,231 1,115 0,265 nonsignifikan 

Bekerja di LN <…Beban Tanggungan -0,170 0,366 -2,708 0,007 signifikan 

Sumber : Lampiran 2 

Ket         :  = 5 % 

   Berdasarkan nilai CR, dengan taraf keyakinan ( ) = 5 % pada df = 

38, diketahui bahwa variabel bekerja di luar negeri yang dibentuk oleh 4  

(empat) indikator yang signifikan yaitu, (1) Tanggungan untuk keluarga 

sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar negeri, 

(X5),                  (2) Beban tanggungan keluarga yang mendorong bekerja 

di luar negeri,  sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja 

di luar negeri (X6), (3) Terpenuhinya beban tanggungan keluarga setelah 

bekerja di luar negeri, sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi 

bekerja di luar negeri (X7), dan (4) Kecukupan uang kiriman sebagai 

pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar negeri (X8), 

Dengan nilai masing-masing loading faktor sebesar X5 = 0,779, X6 = 

0,569, dan X7 = 0,511, bahwa variabel beban tanggungan dapat 

dijelaskan dengan oleh ketiga indikator pembentuknya karena semua 

memiliki nilai loading faktor di atas 0,5, namun yang lebih dominan dalam 

menjelaskan variabel beban tanggungan adalah tanggungan untuk 

keluarga sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di 



luar negeri (X5). Namun ada satu indikator yang tidak signifikan, yaitu 

indikator kecukupan uang kiriman, sebagai pertimbangan para TKI untuk 

kembali lagi bekerja di luar negeri (X8), karena memiliki tingkat signifikan 

di atas 5% (0,05),dengan nilai sebesar p = 26,5% (0,265) sehingga tidak 

dapat digunakan untuk menjelaskan variabel beban tanggungan.  

   Berdasarkan Tabel 4.25 dapat diketahui bahwa variabel beban 

tanggungan berpengaruh secara signifikan terhadap TKI bermigrasi ke 

luar negeri. Besarnya pengaruh tersebut adalah negatif yaitu sebesar –

0,170. Hubungan negatif antara beban tanggungan dengan TKI 

bermigrasi ke luar negeri ini diduga disebabkan karena para responden 

penulis adalah justru yang menjadi beban tanggungan dari keluarga 

bukan yang memikul beban tanggungan atas keluarganya. Hasil ini tentu 

berkebalikan teori atau kenyataan yang ada, yaitu jika beban tanggungan 

semakin meningkat justru akan meningkatkan keinginan mereka untuk 

bekerja kembali di luar negeri karena mengingat sulitnya memperoleh 

pekerjaan di desa asalnya serta rendahnya tingkat pendapatan dari 

keluarganya. Adanya hubungan negatif antara beban tanggungan dengan 

TKI bermigrasi ke luar negeri dapat diartikan bahwa beban tanggungan 

belum menjadi pertimbangan yang mendasar para TKI untuk melakukan 

migrasi ke luar negeri. Dengan demikian hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa variabel beban tanggungan berpengaruh pada para 

TKI yang bermigrasi ke luar negeri terbukti. 

4.2.8.4. Pengaruh  Tingkat Pendidikan Terhadap TKI Bermigrasi ke Luar 

Negeri 



   Untuk indikator yang membentuk variabel tingkat pendidikan dan 

hubungan terhadap TKI bermigrasi ke luar negeri secara ringkas dapa 

disajikan pada Tabel 4.26. sebagai berikut. 

Tabel 4.26. Loading Faktor Dan Critical Ratio Indikator Variabel Tingkat 
Pendidiikan Terhadap TKI yang pernah bekerja di Luar Negeri 

 

Indikator L.F S.E. C.R P Keputusan 

Tingkat pendidikan tenaga kerja luar negeri (X9) 
<… Tingkat Pendidikan 

0,451 0,336 1,701 0,089 signifikan 

Kesesuaian jenjang pendidikan (X10)                    
<… Tingkat Pendidikan 

0,777 - - Fix signifikan 

Bekerja di LN <…Tingkat Pendidikan 0,196 0,185 2,851 0,003 signifikan 

Sumber : Lampiran 2 

Ket       :  = 10 % 

 

   Berdasarkan nilai CR, dengan taraf keyakinan ( ) = 10 % pada df 

= 55, diketahui bahwa variabel bekerja di luar negeri yang dibentuk oleh 2 

(dua) indikator dimana keduanya signifikan, yaitu (1) tingkat pendidikan 

tenaga kerja luar negeri sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali 

lagi bekerja di luar negeri (X9) dan (2) kesesuaian jenjang pendidikan 

sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di luar negeri 

(X10), Dengan nilai masing-masing loading faktor sebesar X9 = 0,451, 

dan X10 = 0,777, bahwa variabel tarif dapat dijelaskan dengan baik oleh 

kedua indikator tersebut. Berdasarkan Tabel 4.26. dapat diketahui bahwa 

variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan TKI bermigrasi 

ke luar negeri. Besarnya pengaruh tersbut adalah positif yaitu sebesar 

0,196, hal ini berarti bahwa para TKI mempertimbangkan tingkat 

pendidikan dan kesesuaian jenjang pendidikan sesuai dengan yang 

diharapkan sebagian besar TKI. Dimana semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka semakin banyak para TKI yang kembali lagi bekerja di 

luar negeri. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan 



bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh pada TKI bermigrasi ke 

luar negeri adalah terbukti. 

4.2.9. Faktor-Faktor Yang Dominan Yang Mempengaruhi TKI Bermigrasi 

(yang pernah bekerja) ke Luar Negeri  

  Berdasarkan analisis, bahwa TKI bermigrasi ke luar negeri 

dipengaruhi oleh ketiga variabel yaitu upah, beban tanggungan dan 

tingkat pendidikan. Untuk hasil secara ringkas mengenai variabel dan 

indikator yang dominan beserta nilai loading faktornya dapat dilihat pada 

Tabel 4.27. sebagai berikut. 

Tabel 4.27. Loading Faktor Indikator Yang Dominan  Dalam Membentuk 
Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi TKI Bermigrasi (yang 
pernah bekerja) di Luar Negeri 

 

No Variabel L.F S.E C.R P Keputusan 

1 Bekerja di LN  <….. Upah 0,682 - - Fix Signifikan 

                  X1 <.…. Upah 0,504 0,312 2,245 0,025 Signifikan 

2 Bekerja di LN  <….. Tingkat Pendidikan 0,196 0,185 2,851 0,003 Signifikan 

            X10  <.…. Tingkat Pendidikan 0,777 - - Fix Signifikan 

3 Bekerja di LN  <….. Beban Tanggungan -0,170 0,366 -2,708 0,007 Signifikan 

                  X5 <….. Beban Tanggungan 0,777 - - Fix Signifikan 

Sumber : Lampiran 2 

Ket       :  = 5 % 

   Dimana dari ketiga variabel tersebut, ternyata variabel yang 

terbesar dalam mempengaruhi TKI bermigrasi ke luar negeri adalah 

variabel upah dikarenakan memiliki nilai koefisien regresi terbesar 

dibanding dengan dua variabel yaitu sebesar 0,682, dengan indikator 

pembentuknya yang dominan adalah kesesuaian upah yang terima 

selama menjadi TKI, sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi 

bekerja di luar negeri (X1) dengan nilai loading faktor 0,504. Hal ini 



mengindikasikan TKI dalam kembali lagi ke luar negeri ternyata lebih dulu 

kesesuaian upah yang diterima. 

   Selanjutnya variabel yang mempengaruhi TKI bermigrasi ke luar 

negeri adalah variabel tingkat pendidikan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,196, dengan indikator pembentuknya yaitu kesesuaian jenjang 

pendidikan sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja di 

luar negeri (X10), dengan loading faktor sebesar 0,777, dengan demikian 

variabel tingkat pendidikan ini dapat dijelaskan dengan baik oleh indikator 

bahwa tingkat pendidikan yang baik adalah kesesuaian tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh TKI dalam bekerja di luar negeri. 

   Variabel terakhir yang mempengaruhi TKI bermigrasi ke luar 

negeri adalah variabel beban tanggungan dengan nilai koefisien regresi  

sebesar -0,170 dan indikator pembentuknya yang dominan adalah 

tanggungan untuk keluarga sebagai pertimbangan para TKI untuk 

kembali lagi bekerja di luar negeri (X5). Hal ini mengindikasikan bahwa 

beban tanggungan keluarga yang ditinggalkan oleh TKI dalam bekerja di 

luar negeri saat ini masih belum menjadi pertimbangan utama dalam 

kembali lagi untuk bekerja di luar negeri. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan dalam penelitian ini mengenai faktor faktor yang 

mempengaruhi TKI yang migrasi ke luar negeri adalah sebagai berikut : 

1. Besarnya pengaruh variabel upah signifikan positif sebesar 0,682, 

menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diberikan kepada               

TKI  maka akan semakin tinggi pula jumlah TKI yang bermigrasi ke luar 

negeri. Sedangkan indikator yang dominan yang mempengaruhi TKI 

yang bermigrasi ke luar negeri adalah kesesuaian upah yang terima 

selama menjadi TKI, sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi 

bekerja di luar negeri (X1) dengan nilai loading faktor 0,504. 

2. Besarnya pengaruh variabel beban tanggungan adalah negatif sebesar            

- 0,170, menjelaskan bahwa beban tanggungan yang ditinggalkan oleh 

TKI dalam bekerja di luar negeri di rasa masih kurang  dipertimbangkan 

oleh TKI, hal ini dikarenakan beban tanggungan yang menjadi variabel 

dirasa para TKI masih kurang diperhatikan oleh para TKI, sedangkan 

indikator yang mempengaruhi TKI yang bermigrasi ke luar negeri 

adalah tanggungan untuk keluarga sebagai pertimbangan para TKI 

untuk kembali lagi bekerja di luar negeri (X5) dengan nilai loading faktor 

sebesar 0,779. 

3. Besarnya pengaruh variabel tingkat pendidikan signifikan positif 

sebesar 0,196, menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh para TKI ternyata akan meningkatkan penghasilan 

atau upah yang diterima oleh para TKI dalam bekerja di luar negeri. 



Sedangkan indikator yang paling dominan adalah kesesuaian jenjang 

pendidikan sebagai pertimbangan para TKI untuk kembali lagi bekerja 

di luar negeri (X10), dengan loading faktor sebesar 0,777. 

4. Variabel yang sangat berpengaruh pada TKI yang bermigrasi ke luar 

negeri adalah variabel upah, dimana besarnya koefisien regresi adalah 

sebesar 0,682. Hal ini menjelaskan bahwa TKI dalam memilih untuk 

bekerja di luar negeri mempertimbangkan kesesuaian upah dan jumlah 

upah yang diterima oleh TKI. 

 
5.2 Saran 

1. Upah merupakan faktor yang sangat penting dalam bekerja, begitu pula 

dengan TKI yang akan kembali lagi bekerja ke luar negeri. Mereka 

memperhatikan upah yang akan diterima, sehingga dengan kesesuaian 

upah diharapkan akan tercipta suatu patokan dalam bekerja di luar 

negeri. 

2. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap TKI 

yang akan kembali lagi ke luar negeri, maka dari pada itu pemerintah 

diharapkan untuk memperhatikan sarana atau prasarana yang 

berhubungan dengan pendidikan, sehingga para TKI yang kembali 

bekerja ke luar negeri dapat terbekali dengan pendidikan yang sesuai 

dengan kemampuan TKI. 

3. Beban tanggungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan 

oleh para TKI dalam memilih bekerja di luar negeri sehingga bila 

diperhatikan akan menambah rasa aman dan nyaman bagi keluarga yang 

ditinggalkan, hal ini terbukti dengan nilai koefisien regresi yang negatif 

terhadap TKI yang bermigrasi ke luar negeri. Oleh karena itu diharapkan 

ke depan semua pihak dapat memahami dan menyadari bahwa para TKI 



yang bekerja di luar negeri itu adalah untuk siapa dan apa yang 

diperolehnya.   

4. Perbaikan dalam penanganan pengiriman para tenga kerja ke luar negeri 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah atau marjinal 

yang ada di Iindonesia. Hal ini perlu di dukung oleh semua pihak baik 

pemerintah, penyedia jasa pengiriman tenaga kerja, maupun masyarakat. 
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Lampiran 1 

Kuesioner 

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI JUMLAH 

TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI ) MIGRASI KE LUAR NEGERI 

 

Kepada Yth : Bapak/ Ibu/ Saudara/i 
di 
tempat 
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penelitian yang sedang kami lakukan, kami 

memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/I untuk mengisi pertanyaan 

penelitian kami dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) dengan 

judul “ AnalisisVariabel-Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) Migrasi Ke Luar Negeri ”(studi kasus pada 

mantan TKI di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). 

Kami mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara/I untuk 

memberikan jawaban yang sebenarnya, dan kami akan menjamin 

kerahasiaan jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan karena jawaban 

tersebut hanya sebagai bahan skripsi dan tidak dipublikasikan. 

Atas bantuan dan kesediaanya kami mengucapkan terima kasih. 

         Homat 

kami, 

               FEBRY 

ADI SAMUDRO 

  



PETUNJUK PENGISIAN 

I. Jawablah sesuai dengan identitas Anda. 

II. Lingkarilah jawaban yang telah tersedia dengan keadaan yang 

sebenarnya Anda alami. 

Identitas Responden 

1. Umur  :  

2. Jenis Kelamin : L/P 

3. Status Perkawinan  : Menikah/Belum Menikah 

4. Negara Tujuan  : 

5. Pekerjaan sebelum menjadi TKI  : 

Daftar Pertanyaan: 
1. Upah 

a. Apakah sesuai upah yang anda terima selama menjadi TKI? 

a) Sangat sesuai 

b) Sesuai 

c) Cukup sesuai 

d) Kurang sesuai 

e) Tidak pernah sesuai 

b. Apakah tepat waktu upah yang anda terima selama menjadi TKI? 

a) Sangat tepat waktu 

b) Tepat waktu 

c) Kadang-kadang tepat waktu 

d) Hampir tidak pernah tepat waktu 

e) Tidak pernah tepat waktu 

c. Apakah cukup upah yang anda terima untuk kebutuhan sehari-

hari? 

a) Sangat memenuhi 

b) Memenuhi 

c) Cukup memenuhi 

d) Kurang memenuhi 

e) Tidak memenuhi 



  



d. Apakah anda mengirim uang setiap bulan untuk keluarga? 

a) Sangat memenuhi 

b) Memenuhi 

c) Cukup memenuhi 

d) Kurang memenuhi 

e) Tidak memenuhi 

 

2. Beban Keluarga 

a. Berapakah jumlah tanggunan keluarga anda? 

a) > 4 orang 

b) 4 orang 

c) 3 orang 

d) 2 orang 

e) 1 orang 

b. Apakah beban tanggungan keluarga mendorong anda bekerja ke 

luar negeri? 

a) Sangat mendorong 

b) Mendorong  

c) Cukup mendorong 

d) Kurang mendorong 

e) Tidak mendorong 

c. Apakah dengan bekerja ke luar negeri terpenuhinya beban 

tanggungan keluarga anda? 

a) Sangat terpenuhi 

b) Terpenuhi  

c) Cukup terpenuhi 

d) Kurang terpenuhi 

e) Tidak terpenuhi 

d. Apakah cukup uang yang anda kirimkan? 

a) Sangat memenuhi 

b) Memenuhi 

c) Cukup memenuhi 



d) Kurang memenuhi 

e) Tidak memenuhi 

  



3. Tingkat Pendidikan 

a) Jenjang pendidikan apa yang Anda tempuh sebelum bekerja di 

Luar negeri? 

a) Tamat SD 

b) Tamat SMP 

c) Tamat SMU/SMK 

d) Tamat Diploma ( D1, D2, D3 ) 

e) Lain-lain………….sebutkan 

b) Apakah jenjang pendidikan Anda sesuai dengan pekerjaan Anda 

sebagai TKI? 

a) Sangat sesuai 

b) Sesuai 

c) Cukup sesuai 

d) Kurang sesuai 

e) Tidak sesuai 

 

4. Lama Bekerja 

a) Sudah berapa lama anda bekerja ke luar negeri? 

a) < 4 tahun 

b) 3 - 4 tahun 

c) 2 - 3 tahun 

d) 1 - 2 tahun 

e) > 1 tahun 

b) Berapa kali anda kembali bekerja ke luar negeri? 

a) Pertama kali bekerja 

b) Kedua kali bekerja 

c) Ketiga kali bekerja 

d) Keempat kali bekerja 

e) Kelima kali bekerja 
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Uji Goodness of Fit 

      

 Chi Square = 45.034 

                                        P =  0.201 

Chi Square/DF =  1,185 

                   GFI =  0,942 

                AGFI =  0,839 

            RMSEA =  0,043 
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Your model contains the following variables 

 

             x1                             observed   endogenous 

             x2                             observed   endogenous 

             x3                             observed   endogenous 

             x4                             observed   endogenous 

             x5                             observed   endogenous 

             x6                             observed   endogenous 

             x7                             observed   endogenous 

             x8                             observed   endogenous 

             x9                             observed   endogenous 

             x10                            observed   endogenous 

             y1                             observed   endogenous 

             y2                             observed   endogenous 

 

             Bekerja di Luar Negeri         unobserved endogenous 

 

             Upah                     unobserved exogenous 

             e1                             unobserved exogenous 

             e2                             unobserved exogenous 

             e3                             unobserved exogenous 

             e4                             unobserved exogenous 

             Beban Tanggungan            unobserved exogenous 

             e5                             unobserved exogenous 

             e6                             unobserved exogenous 

             e7                             unobserved exogenous 

             e8                             unobserved exogenous 

             Pendidikan                     unobserved exogenous 

             e9                             unobserved exogenous 

             e10                            unobserved exogenous 

             e11                            unobserved exogenous 

             e12                            unobserved exogenous 

             error                          unobserved exogenous 

 

                     Number of variables in your model:   29 

                     Number of observed variables:        12 

                     Number of unobserved variables:      17 

                     Number of exogenous variables:       16 

                     Number of endogenous variables:      13 

 

Summary of Parameters 

 

                   Weights  Covariances Variances    Means   Intercepts   

Total 

                   -------  ----------- ---------    -----   ----------   --

--- 

            Fixed:   21          0          0          0          0         

21 

          Labeled:    0          0          0          0          0          

0 

        Unlabeled:   12         36         19          0          0         

67 

                   -------  ----------- ---------    -----   ----------   --

--- 

            Total:   33         36         19          0          0         

88 

 

NOTE: 

    The model is recursive. 

 

 



Assessment of normality 

                              min      max     skew      c.r.  kurtosis    

c.r.  

                           -------- -------- -------- -------- -------- ----

---- 

 

                      y2      1.000    4.000   -0.994   -4.059   -0.366   -

0.748 

                      y1      2.000    5.000   -1.891   -7.719    4.185    

8.542 

                      x9      1.000    5.000   -0.573   -2.339   -1.054   -

2.151 

                     x10      1.000    5.000   -0.463   -1.889   -1.222   -

2.495 

                      x8      1.000    5.000   -1.600   -6.533    1.815    

3.706 

                      x7      1.000    5.000   -0.565   -2.306   -1.015   -

2.073 

                      x5      2.000    5.000   -1.319   -5.384    2.775    

5.665 

                      x6      1.000    5.000   -1.536   -6.269    3.461    

7.066 

                      x4      1.000    5.000   -1.290   -5.265    0.852    

1.739 

                      x3      1.000    5.000   -1.498   -6.115    1.834    

3.743 

                      x1      1.000    5.000   -2.145   -8.759    6.153   

12.561 

                      x2      2.000    5.000   -1.210   -4.940    1.177    

2.402 

            Multivariate                                         29.447    

6.956 

 

 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

 

  Observation    Mahalanobis   

     number       d-squared          p1             p2 

 -------------  -------------  -------------  -------------  

        57           33.913          0.002          0.192 

        65           32.590          0.003          0.044 

        38           32.091          0.004          0.007 

         5           32.026          0.004          0.001 

        78           30.160          0.007          0.001 

        56           28.556          0.012          0.001 

        71           26.693          0.021          0.005 

        82           25.039          0.034          0.022 

        99           25.006          0.035          0.008 

        66           24.249          0.043          0.011 

        17           24.210          0.043          0.004 

        83           23.842          0.048          0.003 

        21           23.170          0.058          0.005 

        54           22.865          0.063          0.004 

        59           20.762          0.108          0.118 

        50           20.419          0.117          0.124 

        35           20.364          0.119          0.083 

       100           20.250          0.122          0.060 

        31           20.085          0.127          0.048 

        68           20.022          0.129          0.031 

        24           19.951          0.132          0.020 

        10           19.023          0.164          0.088 

        91           18.650          0.179          0.116 

         6           18.597          0.181          0.083 

         3           18.333          0.192          0.092 

        94           17.996          0.207          0.119 



        15           17.958          0.209          0.086 

        19           17.571          0.227          0.127 

        60           17.529          0.229          0.094 

        87           17.199          0.246          0.127 

        88           17.174          0.247          0.092 

        72           17.123          0.250          0.068 

        18           17.064          0.253          0.051 

        85           16.521          0.283          0.123 

        22           16.273          0.297          0.147 

        53           16.271          0.297          0.104 

        92           16.091          0.308          0.109 

        64           16.022          0.312          0.089 

        11           15.998          0.314          0.064 

        75           15.610          0.338          0.114 

        28           15.530          0.343          0.096 

        47           15.441          0.349          0.083 

        41           15.035          0.376          0.155 

        86           14.519          0.412          0.317 

        49           14.389          0.421          0.313 

        95           14.158          0.438          0.365 

        61           14.068          0.445          0.340 

        62           13.349          0.499          0.686 

        43           13.286          0.504          0.649 

        89           13.162          0.514          0.647 

        93           13.114          0.518          0.600 

        81           12.595          0.559          0.810 

        74           12.481          0.568          0.806 

        76           12.255          0.586          0.849 

        26           11.327          0.660          0.992 

        46           11.300          0.662          0.987 

        16           11.207          0.670          0.986 

        14           10.650          0.713          0.998 

        84           10.551          0.721          0.998 

        29           10.291          0.741          0.999 

        42           10.268          0.742          0.999 

        90           10.239          0.745          0.998 

        63           10.175          0.749          0.997 

        40           10.164          0.750          0.995 

        79            9.767          0.779          0.999 

        23            9.719          0.782          0.998 

         8            9.632          0.789          0.998 

        20            9.566          0.793          0.997 

         4            9.499          0.798          0.996 

        77            9.198          0.818          0.999 

        44            8.860          0.840          1.000 

        51            8.536          0.860          1.000 

        36            8.119          0.883          1.000 

        30            8.020          0.888          1.000 

        55            8.018          0.888          1.000 

         2            7.724          0.903          1.000 

         7            7.582          0.910          1.000 

        13            7.435          0.917          1.000 

        25            6.999          0.935          1.000 

        33            6.935          0.937          1.000 

        70            6.904          0.938          1.000 

        52            6.867          0.940          1.000 

        37            6.680          0.946          1.000 

        58            6.435          0.954          1.000 

        69            6.187          0.962          1.000 

        45            6.007          0.966          1.000 

        80            5.963          0.967          1.000 

         1            5.943          0.968          1.000 

        98            5.740          0.973          1.000 

        73            5.723          0.973          1.000 

        34            5.717          0.973          1.000 



        48            5.692          0.974          0.999 

         9            5.487          0.978          0.998 

        32            5.432          0.979          0.995 

        27            5.182          0.983          0.993 

        12            5.147          0.984          0.975 

        97            4.726          0.989          0.977 

        96            4.562          0.991          0.938 

        67            4.116          0.995          0.902 

        39            3.060          0.999          0.902 

Sample size:   100 

 

Model: Default model 

 

Computation of degrees of freedom 

 

                      Number of distinct sample moments:  105 

          Number of distinct parameters to be estimated:   67 

                                     ------------------------- 

                                     Degrees of freedom:   38 

 

    0e 14 0.0e+000 -3.6883e-001  1.00e+004   3.59472852766e+002    0 

1.00e+004 

    1e* 5 0.0e+000 -2.9152e-001  1.53e+000   1.55275843420e+002   21 8.71e-

001 

    2e  1 0.0e+000 -1.3790e-001  1.07e+000   7.49242031674e+001    5 7.38e-

001 

    3e  1 0.0e+000 -5.0568e-002  5.82e-001   4.79058976923e+001    5 8.71e-

001 

    4e  1 0.0e+000 -5.0287e-003  6.08e-002   4.63538424778e+001   11 4.97e-

002 

    5e  1 0.0e+000 -2.0600e-003  3.83e-002   4.57701367349e+001    5 4.79e-

002 

    6e  1 0.0e+000 -2.7609e-003  2.63e-002   4.53867988257e+001    4 4.06e-

002 

    7e  0 4.0e+003  0.0000e+000  3.88e-002   4.50343048648e+001    5 3.45e-

002 

 

 

 

Minimum was achieved 

 

Chi-square = 45.034 

 

Degrees of freedom = 38 

 

Probability level = 0.201 

 

 

Maximum Likelihood Estimates 

---------------------------- 

 

Regression Weights:                         Estimate     S.E.      

C.R.       P  

-------------------                          --------   -------   -----

--   ------ 

 

Bekerja di Luar Negeri <--------------- Upah       1.000                                

Bekerja di Luar Negeri <--- Beban Tanggungan      -0.259     0.366    -2.708     

0.007       

Bekerja di Luar Negeri <--------- Pendidikan       0.157     0.185     2.851     

0.003       

X2 <----------------------------------- Upah       0.554     0.242     2.293     

0.022       



x1 <----------------------------------- Upah       0.701     0.312     2.245     

0.025      

x3 <----------------------------------- Upah       0.600     0.279     2.149     

0.032       

x4 <----------------------------------- Upah       1.000                                

x6 <----------------------- Beban Tanggungan       0.798     0.301     2.653     

0.008       

x5 <----------------------- Beban Tanggungan       1.000                                

x7 <----------------------- Beban Tanggungan       1.156     0.330     3.501     

0.000       

x8 <----------------------- Beban Tanggungan       0.258     0.231     1.115     

0.265       

x10 <---------------------------- Pendidikan       1.000                                

x9 <----------------------------- Pendidikan       0.571     0.336     1.701     

0.089       

y1 <----------------- Bekerja di Luar Negeri       0.158     0.239     0.658     

0.510       

y2 <----------------- Bekerja di Luar Negeri       1.000                                

 

 



Standardized Regression Weights:           Estimate 

--------------------------------           -------- 

 

Bekerja di Luar Negeri <------------------ Upah       0.682 

Bekerja di Luar Negeri <------ Beban Tanggungan      -0.170 

Bekerja di Luar Negeri <------------ Pendidikan       0.196 

X2 <-------------------------------------- Upah       0.377 

x1 <-------------------------------------- Upah       0.504 

x3 <-------------------------------------- Upah       0.351 

x4 <-------------------------------------- Upah       0.498 

x6 <-------------------------- Beban Tanggungan       0.569 

x5 <-------------------------- Beban Tanggungan       0.779 

x7 <-------------------------- Beban Tanggungan       0.511 

x8 <-------------------------- Beban Tanggungan       0.149 

x10 <------------------------------- Pendidikan       0.777 

x9 <-------------------------------- Pendidikan       0.451 

y1 <-------------------- Bekerja di Luar Negeri       0.206 

y2 <-------------------- Bekerja di Luar Negeri       0.806 

 

 

Covariances:                               Estimate     S.E.      

C.R.      

------------                               --------   -------   --

-----    

 

Beban Tanggungan <------------------> Pendidikan       0.246     0.092     

2.668            

Upah <------------------------> Beban Tanggungan       0.145     0.069     

2.105            

e1 <----------------------------------------> e8      -0.128     0.067    -

1.921            

e8 <---------------------------------------> e10      -0.150     0.117    -

1.280            

e1 <----------------------------------------> e4      -0.295     0.102    -

2.895            

e4 <----------------------------------------> e8      -0.109     0.082    -

1.334            

e1 <---------------------------------------> e10      -0.108     0.102    -

1.051            

e1 <----------------------------------------> e9      -0.165     0.106    -

1.556            

e2 <----------------------------------------> e9       0.110     0.103     

1.073            

e3 <----------------------------------------> e9       0.231     0.121     

1.902            

e4 <----------------------------------------> e9       0.181     0.140     

1.289            

e8 <----------------------------------------> e9       0.203     0.122     

1.660            

e2 <----------------------------------------> e8       0.081     0.074     

1.097            

e8 <----------------------------------------> e8       0.151     0.075     

2.024            

e7 <----------------------------------------> e8      -0.060     0.106    -

0.567            

e1 <----------------------------------------> e7       0.066     0.100     

0.660            

e2 <----------------------------------------> e7       0.057     0.098     

0.586            

e5 <----------------------------------------> e7      -0.028     0.138    -

0.200            

e1 <----------------------------------------> e5       0.122     0.062     

1.974            

e2 <----------------------------------------> e5      -0.044     0.051    -

0.872            



e3 <----------------------------------------> e5       0.048     0.055     

0.875            

e2 <----------------------------------------> e4       0.025     0.120     

0.205            

e10 <--------------------------------------> e11       0.125     0.081     

1.535            

e7 <---------------------------------------> e12       0.070     0.120     

0.583            

e1 <---------------------------------------> e11      -0.028     0.050    -

0.557            

 

Correlations:                               Estimate 

-------------                               -------- 

 

Upah <--------------------------> Pendidikan       0.418 

Beban Tanggungan <--------------------> Upah       0.450 

e1 <------------------------------------> e8      -0.193 

e8 <-----------------------------------> e10      -0.184 

e1 <------------------------------------> e4      -0.420 

e4 <------------------------------------> e6      -0.169 

e1 <-----------------------------------> e10      -0.180 

e1 <------------------------------------> e9      -0.198 

e2 <------------------------------------> e9       0.117 

e3 <------------------------------------> e9       0.208 

e4 <------------------------------------> e9       0.150 

e8 <------------------------------------> e9       0.178 

e2 <------------------------------------> e8       0.109 

e6 <------------------------------------> e8       0.248 

e7 <------------------------------------> e8      -0.059 

e1 <------------------------------------> e7       0.088 

e2 <------------------------------------> e7       0.068 

e5 <------------------------------------> e7      -0.057 

e1 <------------------------------------> e5       0.390 

e2 <------------------------------------> e5      -0.125 

e3 <------------------------------------> e5       0.117 

e2 <------------------------------------> e4       0.031 

e10 <----------------------------------> e11       0.230 

e7 <-----------------------------------> e12       0.104 

e1 <-----------------------------------> e11      -0.063 

 

 

Variances:                               Estimate     S.E.      C.R.      

----------                               --------   -------   -------    

 

                                Upah       0.335     0.185     1.807            

                    Beban Tanggungan       0.309     0.124     2.495            

                          Pendidikan       1.122     0.681     1.648            

                               error       0.474     1.068     0.444            

                                  e2       0.619     0.101     6.101            

                                  e1       0.484     0.097     4.969            

                                  e3       0.858     0.130     6.619            

                                  e4       1.016     0.222     4.566            

                                  e6       0.411     0.092     4.459            

                                  e5       0.200     0.112     1.787            

                                  e7       1.167     0.259     4.498            

                                  e8       0.905     0.129     6.999            

                                 e10       0.735     0.647     1.137            

                                  e9       1.433     0.291     4.923            

                                 e11       0.402     0.063     6.379            

                                 e12       0.387     1.067     0.363            



Summary of models 

----------------- 

               Model  NPAR        CMIN    DF           P     CMIN/DF 

    ----------------  ----   ---------    --   ---------   --------- 

       Default model    67      45.034    38       0.201       1.185 

     Saturated model   105       0.000     0 

  Independence model    14     261.779    91       0.000       2.877 

 

 

               Model         RMR         GFI        AGFI        PGFI 

    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model       0.088       0.942       0.839       0.341 

     Saturated model       0.000       1.000                         

  Independence model       0.201       0.703       0.657       0.609 

 

 

                          DELTA1        RHO1      DELTA2        RHO2 

               Model         NFI         RFI         IFI         TLI         

CFI 

    ----------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ------

---- 

       Default model       0.828       0.588       0.969       0.901       

0.959 

     Saturated model       1.000                   1.000                   

1.000 

  Independence model       0.000       0.000       0.000       0.000       

0.000 

 

 

               Model      PRATIO        PNFI        PCFI 

    ----------------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model       0.418       0.346       0.400 

     Saturated model       0.000       0.000       0.000 

  Independence model       1.000       0.000       0.000 

 

 

               Model         NCP       LO 90       HI 90             

    ----------------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model       7.034       0.000      28.022 

     Saturated model       0.000       0.000       0.000 

  Independence model     170.779     126.170     223.031 

 

 

               Model        FMIN          F0       LO 90       HI 90 

    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model       0.455       0.071       0.000       0.283 

     Saturated model       0.000       0.000       0.000       0.000 

  Independence model       2.644       1.725       1.274       2.253 

 

 

               Model       RMSEA       LO 90       HI 90      PCLOSE 

    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model       0.043       0.000       0.086       0.561 

  Independence model       0.138       0.118       0.157       0.000 

 

 

               Model         AIC         BCC         BIC        CAIC 

    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model     179.034     202.963     530.398     420.581 

     Saturated model     210.000     247.500     760.644     588.543 

  Independence model     289.779     294.779     363.198     340.251 

 

 

 

 



 

 

 

               Model        ECVI       LO 90       HI 90       MECVI 

    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

       Default model       1.808       1.737       2.020       2.050 

     Saturated model       2.121       2.121       2.121       2.500 

  Independence model       2.927       2.476       3.455       2.978 

 

 

                         HOELTER     HOELTER 

               Model         .05         .01 

    ----------------  ----------  ---------- 

       Default model         118         135 

  Independence model          44          48 

 

Execution time summary: 

          Minimization: 0.220 

         Miscellaneous: 0.660 

             Bootstrap: 0.000 

                 Total: 0.880 

 

 

 

 


