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 ABSTRAK 

 

Pola mobilitas penduduk di Indonesia telah bergeser dari mobilitas 

permanen menjadi mobilitas non permanen seperti yang terjadi antara Jakarta 

dengan Bogor dan Depok. Jakarta berperan sebagai kota besar yang berperan 

sebagai metropolis. Bogor dan Depok sebagai kota satelit bagi Jakarta yang 

berperan sebagai wilayah suburban. Terdapat  interaksi antara metropolis 

dengan wilayah suburban yang ditandai dengan fenomena suburbanisasi, 

commuting dan commuter.  

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kondisi individu 

dan sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah 

suburban menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan 

Depok yang menggunakan kereta commuter line. Untuk mencapai tujuan 

digunakan data primer melalui instrumen kuesioner dengan 90 responden serta 

data sekunder dari instansi terkait dan literatur yang bersumber dari buku 

maupun jurnal. Penelitian ini dilakukan di kawasan Bogor (Stasiun Bogor, Cilebut 

dan Bojong Gede) dan Depok (Stasiun Citayam, Depok Lama dan Depok Baru). 

Analisis yang digunakan adalah binary logistic regression. 

Hasil dari analisis binary logistic regression dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari 6 variabel independen terdapat 3 variabel independen 

yang berpengaruh secara sIgnifikan terhadap probabilitas keputusan tenaga 

kerja menjadi commuter antara lain: status perkawinan, gender, dan sarana 

transportasi massal/commuter line sedangkan 3 variabel antara lain: tingkat 

pendidikan, usia dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas keputusan tenaga kerja menjadi commuter. . 

 

Kata Kunci : metropolis, suburban, commuter, Jabodetabek, binari logistik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kota Jakarta merupakan ibukota Indonesia yang identik dengan pusat 

segala aktivitas, sehingga memiliki magnet yang besar untuk menarik penduduk 

Indonesia untuk datang sekedar berwisata atau bahkan menjadi sasaran migran 

untuk mencari pekerjaan. Hal ini tidak mengherankan bahwa laju migrasi ke DKI 

Jakarta sangat tinggi. Berdasarkan data migrasi risen yang dilansir oleh Badan 

Pusat Statistik (2013) yang bersumber pada Sensus Penduduk (1980-2010) dan 

Survei Penduduk Antar Sensus (1985-1995), pada periode 1980 jumlah 

pendatang baru ke DKI Jakarta adalah 766.363 jiwa dengan arus migrasi keluar 

sebesar 382.326 jiwa dan pada periode 1985 arus migrasi masuk sebesar 

684.001 jiwa dengan migrasi keluar 398.737 jiwa, namun pada periode 1990 pola 

telah terbalik arus migrasi masuk pada periode 1990 sebesar 833.029 jiwa 

sedangkan arus migrasi keluar sebesar 993.377.  

Perubahan ini tidak luput dari peran yang dimainkan oleh Provinsi Jawa 

Barat sebagai tempat tujuan bagi pendatang dari DKI Jakarta. Hal ini terjadi 

ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan wilayah Botabek (Bogor- 

Tangerang-Bekasi) sebagai wilayah penyangga Kota Jakarta untuk menampung 

aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan industri (Wikipedia, 2013). Konsep 

mengenai penataan Jakarta dengan Kota atau kabupaten di sekitarnya yang 

berperan sebagai kota satelit yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dikenal 

sebagai kota metropolitan (Adisasmita, 2010). Botabek merupakan konsep yang 

dilahirkan Pemerintah DKI Jakarta untuk mewujudkan  harapan dari daerah-

daerah baru yang akan mampu menarik penduduk Jakarta untuk memilih tinggal 

di sana. Bodetabek (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) bukan hanya tentang 
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daerah yang menerima transfer kesejahteraan melainkan mengenai jawaban 

atas problematika Jakarta yang “bengkak” secara demografis maupun ekonomi. 

Harapan menjadi kenyataan, seperti yang ditunjukkan oleh tujuan migran 

antara Jakarta dan Jawa Barat berdasarkan survei penduduk pada periode 1995 

bahwa jumlah migran yang masuk ke DKI Jakarta sebanyak 594.542 jiwa 

sedangkan jumlah migran yang keluar dari DKI Jakarta jauh lebih tinggi 

sebanyak 823.045 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2013). Berdasarkan penelitian 

Chotib (2003) yang menganalisis data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 

1995 mengemukakan bahwa sejumlah migran yang keluar dari DKI Jakarta ke 

Jawa Barat sebesar 65,74%, Jawa Tengah sebesar 12,20% dan 7,09% untuk 

Jawa Timur. Kebanyakan dari mereka yang tujuannya adalah Jawa Barat 

menetap di pinggiran Jakarta yang dikenal sebagai Jabodetabek (Jakarta-Bogor-

Depok-Tangerang-Bekasi). 

Dapat diindikasikan telah terjadi fenomena suburbanisasi di Jakarta, yang 

diartikan oleh Rustiadi dan Panuju (1999) sebagai proses terbentuknya 

pemukiman-pemukiman baru dan juga kawasan – kawasan industri di pinggiran 

wilayah perkotaan terutama sebagai akibat perpindahan penduduk kota yang 

membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan industri. Menurut Siahaan 

(2012) terjadinya suburbanisasi penduduk dari pusat kota Jakarta ke wilayah 

suburban disebabkan tingginya persaingan penduduk untuk mendapatkan lahan 

pemukiman di pusat kota Jakarta akibat pendapatan penduduk yang meningkat. 

Namun harga rumah di pusat kota Jakarta juga ikut melambung disertai 

penurunan kualitas lingkungan hidup wilayah pusat kota sedangkan harga rumah 

yang ditawarkan di wilayah suburban lebih murah yang didukung melalui 

perkembangan jaringan jalan raya antara wilayah pusat kota Jakarta dengan sub 

pusat seperti biaya komuter yang murah untuk mengakses pusat kota Jakarta. 

Kondisi – kondisi tersebut yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk 
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dari pusat kota Jakarta ke wilayah suburban, antara lain ke wilayah Kota Bekasi, 

Bogor, Depok dan Tangerang. 

Fenomena suburbanisasi di Jakarta tidak terlepas dari fenomena 

commuting yang berasal dari wilayah suburban. Menurut Ananta dan Arifin 

(2011) pola mobilitas penduduk di Indonesia telah bergeser dari mobilitas 

permanen menuju mobilitas non permanen. Menurut Mantra (1985) di dalam 

masyarakat terdapat dua macam perpindahan penduduk yaitu mobilitas 

permanen atau migrasi dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen atau 

migrasi adalah perpindahan penduduk dengan niatan untuk menetap di daerah 

tujuan sedangkan mobilitas non permanen didefinisikan sebagai tidak adanya 

niatan untuk menetap di daerah tujuan. Pada kenyataannya, dalam kehidupan 

sehari – hari terdapat dua jenis mobilitas penduduk yang tidak bersifat menetap 

yaitu migrasi sirkuler dan migrasi ulang – alik (commuting). Adapun commuter 

didefinisikan sebagai pergerakan yang dilakukan seseorang dalam waktu satu 

hari dengan melintasi batas wilayah dan kembali ketempat asal (Adioetomo dan 

Samosir, 2010).  

Permasalahan commuter seolah – olah seperti gaya hidup dan rutinitas 

yang dijalani oleh tenaga kerja yang bermukim di wilayah suburban, seperti yang 

dikemukakan O’Sulivan (2000) mengenai kaitan antara suburbanisasi penduduk  

dengan pekerjaan terdapat dua kondisi yaitu kondisi pertama pekerjaan akan 

mengikuti tenaga kerja yang bergerak ke wilayah suburban, atau terjadi kondisi 

kedua yaitu tenaga kerja yang mengikuti pekerjaan untuk bergerak ke arah 

wilayah suburban. Berdasarkan penelitian Rustiyadi dan Panuju (1999) 

diindikasikan terjadi fenomena commuting dengan penjabaran persentase 

tempat bekerja dengan tempat tinggal di tahun 1991 dengan urbanit yang tetap 

bekerja di Jakarta namun tinggal di wilayah Bogor,Tangerang dan Bekasi antara 
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lain; 59,83% penduduk bertempat tinggal di Bekasi, 55,46% penduduk bertempat 

tinggal di Tangerang dan 47,82% penduduk bertempat tinggal di Bogor. 

Mobilitas penduduk merupakan sebuah keputusan bagi individu maupun 

rumah tangga untuk menentukan lokasi tempat kerja dengan tempat tinggalnya. 

Rumah tangga maupun individu akan menentukan lokasi tempat tinggal dan 

tempat kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan memperhatikan 

gradiasi upah dan gradiasi harga pasar perumahan (White, 1986). Bagi 

kebanyakan orang menjadi commuter akan memberikan beban fisik dan mental, 

sedangkan dari perspektif ekonomi menjadi commuter merupakan salah satu 

keputusan rasional yang dibuat individu. Jika commuting membutuhkan ekstra 

biaya psikologi, maka sebagai kompensasi jarak yang digunakan commuting 

dapat berupa keuntungan secara finansial dan meningkatnya kesejahteraan atau 

tempat tinggal dan lingkungan yang menyenangkan. Kemudahan transportasi 

menuju tempat kerja juga akan menjadi faktor pertimbangan sebagai commuter 

(Stutzer dan Frey, 2008). 

Fenomena commuting/migrasi ulang-alik berdasarkan teori migrasi dari 

Todaro (1969) terjadi karena adanya harapan dari migran untuk mendapatkan 

pendapatan lebih tinggi di kota sebagai daerah tujuan dibandingkan di desa 

sebagai daerah asalnya. Lee (1966) mengemukakan bahwa adanya faktor positif 

dan faktor negatif di setiap daerah asal dan tujuan yang menjadi daya tarik dan 

daya dorong. Faktor positif diartikan sebagai daya tarik dari daerah tujuan yang 

akan menarik seseorang atau migran untuk pindah ke wilayah tersebut ataupun 

daerah asal yang akan menahan seseorang untuk tetap tinggal di wilayah 

tersebut. Sedangkan faktor negatif diartikan sebagai daya dorong yang akan 

membuat seseorang pindah dari daerah asal ke daerah tujuan. Adanya daya 

tarik perkotaan yang menarik tenaga kerja di daerah perdesaan telah 

dikemukakan oleh Lewis (1954) bahwa surplus tenaga kerja di daerah perdesaan 
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akan mendorong migrasi ke kota. Sedangkan Adioetomo dan Samosir (2010) 

yang mengulas teori migrasi dari Ravenstein mengemukakan bahwa motif 

ekonomi merupakan faktor pendorong paling dominan yang menyebabkan 

migrasi.  

Adapun keputusan seseorang melakukan migrasi akibat daya tarik dan 

daya dorong tidak akan terjadi tanpa adanya teori Human Capital. Sebuah 

bentuk investasi dengan menambah nilai dirinya sendiri melalui pendidikan 

ataupun keterampilan yang akan menjadi alat untuk mengkonversi nilai 

seseorang di masa depan yang salah satunya diukur melalui pendapatan yang 

dijelaskan dalam teori Human Capital. Seseorang yang memiliki Human Capital 

di atas rata – rata akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

bermigrasi karena memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses 

informasi mengenai kesempatan kerja maupun persyaratan standar yang harus 

dipenuhi di daerah tujuan.  

Di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek tersedianya transportasi 

berupa kereta api commuter line seolah – olah memfasilitasi terjadinya fenomena 

commuting. Seperti yang dikemukakan Ravenstein yang diulas Adioetomo dan 

Samosir (2010) bahwa perkembangan teknologi seperti tersedianya transportasi 

KRL commuter line memberikan efek terhadap kecenderungan untuk 

meningkatkan angka migrasi. Kereta api commuter line menjadi salah satu faktor 

kemudahan yang dapat dipertimbangkan oleh tenaga kerja di wilayah suburban 

untuk memutuskan menjadi commuter. Alasannya rasional, karena dari 

Bodetabek menuju Jakarta membutuhkan waktu ± 1 jam, tanpa harus terjebak 

macet di jalan raya jika menggunakan mobil pribadi maupun angkutan umum 

berupa bus dan mikrolet.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang bersumber PT. KAI (2013) 

bahwa jumlah penumpang mengalami trend peningkatan, secara berturut – turut 
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dari tahun 2006 – 2013 di Bulan Januari antara lain; 8.681 penumpang, 8.723 

penumpang, 9.868 penumpang, 10.686 penumpang, 10.541 penumpang, 10.354 

penumpang, 9.779 penumpang, dan 10.089 penumpang. Kondisi penumpang 

kereta api commuter di wilayah Jabodetabek yang trend-nya mengalami 

peningkatan menunjukkan bahwa sebagian penduduk di wilayah suburban 

menganggap bahwa commuting dapat dijadikan pilihan yang rasional bagi 

seseorang.  

Teori Todaro, Ravenstein, Lee, dan Human Capital telah menjelaskan 

bagaimana daya tarik-dorong akan memicu seseorang melakukan migrasi atau 

mobilitas non permanen, namun bagaimana ketika pola mobilitas permanen telah 

bergeser menjadi pola mobilitas non permanen seperti yang terjadi pada wilayah 

Jabodetabek. Permasalahan yang terjadi pada teori berbeda dengan 

permasalahan dalam penelitian ini yang menimbulkan keraguan pada batas garis 

tegas antara daya tarik-dorong yang memicu migrasi dari desa ke kota ataupun 

dari sektor tradisional ke sektor modern, karena wilayah yang diteliti adalah 

wilayah suburban yang memiliki sifat antara wilayah rural-urban sebagai daerah 

asal dengan kota metropolis sebagai daerah tujuan. Adapun teori human capital  

yang akan memfasilitasi kecenderungan migrasi atau mobilitas permanen yang 

berarti jika seseorang mengalami daya tarik dari daerah tujuan akan bermigrasi 

dan menetap di daerah tujuan, namun bagaimana ketika human capital 

seseorang di atas rata-rata kemudian tetap melakukan mobilitas non permanen 

atau commuting (pulang-pergi). Jika dilihat dari sisi teori Todaro bahwa 

ekspektasi mengenai pendapatan tinggi di daerah tujuan akan meningkatkan 

angka migrasi namun bagaimana jika migran telah mendapatkan pendapatan 

yang tinggi namun tetap memilih commuting. 

Keputusan tenaga kerja untuk menjadi commuter (pulang-pergi) 

menggunakan kereta api commuter line menuju tempat kerja sebagai pilihan 
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rasionalnya mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul, ”Pengaruh 

Kondisi Individu dan Sosial-Ekonomi Terhadap Keputusan Menjadi Commuter Ke 

Kota Jakarta”. Studi pada Tenaga Kerja Sektor Formal dari Bogor dan Depok 

yang Menggunakan Kereta Commuter Line. Adapun yang termasuk ke dalam 

kondisi individu antara lain; tingkat pendidikan, gender, usia, dan status 

perkawinan sebagai kondisi individu sedangkan sedangkan yang menjadi kondisi 

sosial-ekonomi antara lain; pendapatan, sarana transportasi massal (commuter 

line), harga pasar perumahan serta kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan. 

Pada penelitian ini digunakan studi kasus kawasan Bogor dan Depok 

karena berdasarkan data pengguna multitrip (kartu tiket berlangganan commuter 

line) yang dilansir PT. KAI terjadi fenomena commuting di kawasan Bogor dan 

Depok. Pemilihan tenaga kerja sektor formal dikarenakan berdasarkan data BMI 

Research (2011) yang dilansir oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek (2013) yaitu 

pekerja yang menggunakan commuter line sebagian besar merupakan pekerja 

sektor formal antara lain; 58,4% pegawai swasta dan 11,1% PNS. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kondisi individu dan sosial-ekonomi terhadap 

keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter 

ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan 

kereta commuter line? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh kondisi individu dan sosial-ekonomi 

terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi 

commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat Akademis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh penulis 

selama perkuliahan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah bahan literatur ilmiah khususnya mengenai pengaruh kondisi individu 

dan sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah 

suburban menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan 

Depok yang menggunakan kereta commuter line sehingga dapat membantu 

peneliti yang tertarik untuk meneliti topik tersebut lebih lanjut. 

Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah  

Memberikan informasi mengenai pengaruh kondisi individu dan sosial- 

ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban 

menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok 
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untuk diperhatikan dan dilakukan langkah kebijakan yang tepat bagi pemerintah 

mengenai kebijakan tenaga kerja, pemukiman dan fasilitas publik sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. 

Bagi Masyarakat 

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menjadi commuter bagi 

tenaga kerja yang bermukim di wilayah suburban. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Daya Tarik dan Daya Dorong yang Mempengaruhi Commuter 

 Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan 

menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara 

ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu  negara (Adioetomo dan 

Samosir, 2010). Terdapat dua macam perpindahan penduduk yaitu mobilitas 

permanen atau migrasi (migration) dan mobilitas non permanen. Mobilitas 

permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan atau niatan 

untuk menetap di daerah tujuan sedangkan mobilitas non permanen diartikan 

sebagai tidak adanya niatan untuk menetap di daerah tujuan (Mantra, 1985). 

Dalam kehidupan sehari – hari terdapat salah satu jenis mobilitas penduduk yang 

tidak bersifat menetap  yang disebut dengan migrasi ulang – alik (commuter) 

yang didefinisikan sebagai pergerakan yang dilakukan seseorang setiap hari 

meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke kota lain untuk bekerja atau 

berdagang, tetapi pulang pada sore harinya (Adioetomo dan Samosir, 2010). 

Keputusan seseorang menjadi commuter dikarenakan adanya daya tarik 

dan dorong yang akan membuat seseorang keluar dari daerah asal untuk 

bergerak ke daerah tujuan. Konsep daya tarik-daya dorong migrasi seperti 

konsep gaya sentripetal dan sentrifugal dalam fisika. Gaya sentripetal akan 

cenderung membuat seseorang tetap bergerak dan berputar pada suatu 

kawasan yang berarti daya tarik sedangkan gaya sentrifugal akan mendorong 

seseorang keluar dari kawasannya yang artinya menjadi daya dorong. Adapun 

konsep daya tarik dan daya dorong terdapat dalam beberapa teori migrasi antara 

lain : 
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A.  Todaro 

Model Todaro (1969) bicara tentang perbedaan pendapatan antara 

perdesaan dengan perkotaan yang memicu arus migrasi. Migran akan 

membandingkan berbagai peluang pasar tenaga kerja yang tersedia antara 

perdesaan dengan perkotaan dan probabilitas seorang migran baru 

mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Kemudian memilih bermigrasi di salah 

satu daerah tujuan yang akan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan 

mereka, seperti pendapatan lebih tinggi yang diterima jika bermigrasi.  

Berdasarkan konsep model Todaro mengenai keputusan migrasi berarti 

pendapatan dapat berperan ganda sebagai daya tarik dan daya dorong. Hal ini 

disebabkan pendapatan di daerah tujuan yang lebih tinggi akan mendorong 

seseorang bergerak dari daerah asalnya yang artinya berperan sebagai daya 

dorong. Jika dilihat dari sisi lain pendapatan yang tinggi akan menarik seseorang 

bergerak menuju suatu kawasan dengan tingkat pendapatan yang tinggi tersebut 

yang artinya berperan sebagai daya tarik. 

B.  Everett S. Lee 

Everett S. Lee (1966) mengemukakan terdapat empat faktor yang 

menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, antara 

lain : faktor yang terdapat di daerah asal, faktor yang terdapat didaerah tujuan, 

rintangan yang menghambat, dan faktor pribadi. Adapun ketiga faktor tersebut 

digambarkan dengan skema berikut : 

Gambar 2. 1 Skema Teori Migrasi Everet Lee 

 
Sumber : Lee, 1966 
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Di setiap daerah asal dan tujuan terdapat beberapa faktor positif, negatif 

dan netral. Faktor positif menggambarkan faktor yang mampu menahan 

seseorang untuk tetap tinggal di suatu wilayah dan menarik seseorang untuk 

pindah ke wilayah tersebut. Faktor negatif merupakan faktor yang akan 

mendorong seseorang pindah ke tempat tersebut. Faktor netral sebagai faktor 

yang tidak berpengaruh pada keputusan untuk pindah atau tetap pada wilayah 

tersebut. Di antara daerah asal dan tujuan terdapat faktor rintangan yang 

menghambat seperti jarak dan hukum. Selain ketiga faktor tersebut terdapat 

faktor pribadi yang pada akhirnya akan memutuskan untuk bermigrasi atau tidak. 

Seperti kepekaan, kecerdasan dan kesadaran akan daerah asal, serta 

pengetahuan tentang situasi di daerah tujuan. Bentuk kepribadian memiliki peran 

mengenai bentuk kepribadian yang akan siap untuk menyambut perubahan-

perubahan tempat tinggal atau kepribadian yang sulit menyambut perubahan 

demi perubahan.  

Teori migrasi dari Lee yang telah mendasari konsep daya tarik dan daya 

dorong dalam bermigrasi. Berdasarkan teori migrasi Lee dikatakan bahwa 

terdapat faktor yang terdapat di daerah asal dan tujuan. Di setiap daerah asal 

dan tujuan terdapat faktor positif dan negatif. Jika faktor positif berperan sebagai 

faktor yang menarik seseorang untuk tetap tinggal di suatu wilayah dan mampu 

menarik seseorang bergerak ke wilayah tersebut, maka faktor positif berperan 

sebagai daya tarik yang akan mempengaruhi commuter. Jika faktor negatif 

memiliki sisi yang mampu mendorong seseorang dari daerah asal bergerak 

menuju suatu kawasan atau daerah tujuan, maka faktor negatif beperan 

antagonis menjadi daya dorong yang mempengaruhi commuter.  

 

 

 



xiii 
 

 
 

C.  Ravenstein 

Adioetomo dan Samosir (2010) mengulas tujuh hukum migrasi yang 

diungkapkan  oleh Ravenstein antara lain : 

1. Migrasi dan jarak 

Migran akan cenderung memilih bermigrasi dalam jarak yang pendek. 

Jika semakin jauh jarak yang akan ditempuh migran, maka kecenderungan 

bermigrasi akan menurun. 

2. Migrasi bertahap 

Seseorang akan melakukan migrasi secara bertahap. Prosesnya dimulai 

dari migrai yang berasal dari desa ke kota kecil kemudian ke kota besar. Adapun 

kecenderungan dalam migrasi bertahap adalah seseorang yang tinggal dekat 

kota besar akan bergerak menuju kota besar jika perekonomian kota besar 

berkembang yang artinya terjadi migrasi dari kota kecil ke kota besar. Adapun 

kekosongan kota kecil akan diisi oleh migran yang berasal dari perdesaan yang 

artinya terjadi migrasi dari perdesaan ke kota kecil. 

3. Arus dan arus balik 

Setiap arus migrasi utama akan menimbulkan arus balik penggantiannya. 

4. Perbedaan antara desa dan kota dalam kecenderungan bermigrasi 

Penduduk perkotaan cenderung tidak bermigrasi dibandingkan penduduk 

perdesaan. 

5. Perempuan lebih dominan melakukan migrasi dalam jarak pendek 

Perempuan cenderung memilih bermigrasi dalam jarak pendek 

dibandingkan pria. 

6. Teknologi dan migrasi 

Perkembangan teknologi cenderung meningkatkan angka migrasi. 
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7. Motif ekonomi lebih dominan 

Walaupun berbagai faktor pendorong dapat menyebabkan terjadinya 

migrasi, keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi merupakan faktor 

pendorong yang dominan. 

Berdasarkan teori migrasi Ravenstein mengenai tujuh hukum migrasi, 

terdapat beberapa bunyi hukum yang terkait dengan daya tarik dan daya dorong 

yang mempengaruhi commuter. Adapun yang menjadi daya dorong antara lain: 

migrasi dan jarak, perbedaan antara desa dan kota dalam kecenderungan 

bermigrasi, teknologi dan migrasi serta motif ekonomi lebih dominan. Pada 

hukum migrasi yang pertama berbicara mengenai jarak tempuh yang pendek 

akan memicu migrasi yang artinya jika jarak tempuh yang jauh dapat dipangkas 

menjadi dekat maka akan menjadi daya dorong yang akan mempengaruhi 

pertimbangan commuter. Hukum migrasi mengenai migrasi dan jarak didukung 

perkembangannya oleh hukum migrasi yang berbicara tentang teknologi dan 

migrasi dengan penjelasan jika tersedia sarana transportasi yang dapat menjadi 

fasilitas umum untuk mempermudah bermigrasi, maka kencederungan 

bermigrasi akan meningkat.  

Pada hukum migrasi keempat makna yang tersirat adalah ada sebuah 

daya dorong yang lebih besar di perdesaaan dibandingkan di kota yang akan 

mendorong pergerakan dari perdesaan untuk bermigrasi. Hukum migrasi 

mengenai motif ekonomi lebih dominan mengistimewakan hukum ketujuh bahwa 

kondisi ekonomi seperti keinginan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi 

yang memicu keputusan bermigrasi. Adapun yang menjadi daya tarik adalah 

hukum migrasi kelima mengenai perempuan lebih dominan melakukan migrasi 

dalam jarak pendek. Berarti ada daya tarik yang lebih besar dibandingkan laki – 

laki yang akan menahan seorang perempuan untuk tetap tinggal di daerah asal 

dan mengurangi kecenderungan bermigrasi. 



xv 
 

 
 

Konsep daya tarik dan daya dorong telah dijelaskan oleh beberapa 

hukum migrasi. Selain menggunakan konsep daya tarik dan daya dorong yang 

akan memicu migrasi, teori pembangunan Lewis mampu menjelaskan pemicu 

migrasi. Teori pembangunan Lewis diulas oleh Djojohadikusumo (1994) yang 

mengemukakan bahwa di negara berkembang terdapat dua sektor ekonomi yaitu 

sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional mencakup kegiatan 

pertanian rakyat dan kegiatan ekonominya hanya berkisar pada upaya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan sektor modern bukan hanya 

mencakup industri manufaktur melainkan perdagangan, perkebunan dan 

pertambangan dimana terdapat kegiatan produksi dengan menggunakan 

peralatan modal maupun tenaga kerja. 

Diasumsikan bahwa dalam sektor tradisional terdapat kelebihan tenaga 

kerja sehingga sektor modern dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan 

menariknya dari sektor tradisional yang seolah – olah tidak terbatas. Tidak 

terbatas mengandung arti bahwa pengusaha bisa mendapatkan tenaga kerja 

dalam jumlah yang dikehendaki dengan membayar upah yang sedang berlaku. 

Faktor berlebih pada pasokan tenaga kerja akan berkurang dan akhirnya 

berhenti pada tahap dimana sektor modern hanya bisa menariknya dengan 

kenaikan tingkat upah.  

Berdasarkan teori pembangunan Lewis maka wilayah suburban berperan 

sebagai sektor tradisional sedangkan Jakarta sebagai sektor modern. Maka teori 

pembangunan Lewis telah terjadi dalam studi kasus penelitian ini bahwa tenaga 

kerja di wilayah suburban yang tidak terbatas telah berhenti pada titik dimana 

Jakarta hanya dapat menarik tenaga kerja dengan menaikkan tingkat upah 

diatas rata – rata dibandingkan wilayah suburban. Berdasarkan surat keputusan 

gubernur Prov DKI Jakarta No. 189 Tahun 2012 besarnya upah minimum 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000. Adapun besarnya upah 
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minimum di wilayah suburban di tahun 2013 yang dilansir oleh Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia (2013) antara lain Kota Bogor sebesar Rp 2.002.000,00 

sedangkan Kota Depok sebesar Rp 2.042.000,00. Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa pada kenyataannya tingkat upah Jakarta memang lebih 

tinggi dibandingkan wilayah suburban yang artinya Jakarta telah menebar 

pesonanya untuk menarik penduduk di wilayah suburban sehingga tidak heran 

jika seseorang akan tertarik untuk bermigrasi ke Jakarta. 

Selain daya tarik dan daya dorong serta teori pembangunan Lewis yang 

memicu terjadinya migrasi, terdapat teori mengenai Human Capital yang 

memfasilitasi terjadinya migrasi. Schultz (1961) dalam Investment in Human 

Capital bicara mengenai konsep modal manusia yang menganggap bahwa 

manusia merupakan suatu bentuk modal yang dapat menginvestasikan dirinya 

sendiri melalui pendidikan yang akan meningkatkan produktivitas seseorang 

tersebut. Sedangkan menurut Becker (1962) investasi modal manusia berkaitan 

dengan seluruh kegiatan yang akan mempengaruhi pendapatan seseorang di 

masa yang akan datang melalui pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun 

caranya melalui pendidikan formal seperti sekolah maupun pendidikan informal 

berupa pelatihan/keterampilan.  

Dustmann dan Glitz (2011) menjelaskan konsep Human Capital 

Investment bahwa pilihan atas pendidikan dan menambah keterampilan 

berhubungan dengan keputusan migrasi. Ketika seseorang memutuskan 

bermigrasi untuk keluar dari daerah asalnya maka ia akan mengkonversi atau 

mentransfer nilai dari harga keterampilan (skill prices) yang dimiliki terhadap 

harga keterampilan yang diakui berdasarkan persyaratan daerah tujuan. Gianetti 

(2003) mengungkapkan bahwa ketika keterampilan (skill) seseorang meningkat 

di atas rata – rata human capital di suatu daerah, maka semakin besar 

kesempatan yang didapatkan untuk bermigrasi ke daerah yang kaya.  
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2.2  Interaksi Antara Metropolis dengan Wilayah Suburban  

Istilah metropolis didefinisikan  sebagai ibu dari kota yang memiliki kota-

kota satelit sebagai anak, yang identik dengan sebuah kota yang sangat besar 

(Bollens dan Schmandt, 1965). Sebuah kota besar (kota inti) yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap daerah sekelilingnya yang berupa kota satelit dan 

terdapat kaitan yang erat diantara keduanya disebut dengan metropolitan. Kaitan 

yang erat ditandai dengan adanya komuter antara kota inti dengan kota satelit 

(Adisasmita, 2010). 

Konsep metropolis yang dikelilingi kota satelit sebagai kota-kota 

penyanggga  tentunya memiliki permasalahan yang kompleks selain 

permasalahan pusat kota yang rumit serta diperparah dengan permasalahan 

kota-kota penyangga sebagai satelit yang mengelilinginya. Seperti yang dibahas 

dalam penelitian ini mengenai fenomena suburbanisasi dan fenomena 

commuting yang melanda Kota Jakarta. Ada sebuah interaksi yang kompleks 

antara metropolis yaitu Kota Jakarta dengan wilayah suburban yaitu Bodetabek 

yang disebut sebagai kawasan metropolitan yang ditandai dengan fenomena 

suburbanisasi, fenomena commuting dan commuter.  

Menurut Rustiadi dan Panuju (1999), suburbanisasi didefinisikan sebagai 

proses terbentuknya pemukiman-pemukiman baru dan juga kawasan-kawasan 

industri di pinggiran wilayah perkotaan terutama sebagai akibat perpindahan 

penduduk kota yang membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan 

industri. Suburbanisasi menggambarkan suatu proses pertumbuhan daerah 

pinggiran yang secara sistematis lebih cepat dibandingkan dengan kotanya dan 

menjadi komuter sebagai gaya hidup yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari 

untuk bekerja di kota. 

Menurut O’Sulivan (2000) terdapat beberapa faktor yang berkontribusi 

terhadap terjadinya suburbanisasi antara lain : 
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1. Kenaikan pendapatan 

Kenaikan pendapatan memiliki efek yang ambigu karena memiliki dua 

efek terhadap terjadinya suburbanisasi. Efek pertama adalah kenaikan 

pendapatan akan meningkatkan opportunitas komuter untuk memangkas waktu 

perjalanannya dengan membeli rumah di sekitar pusat kota. Adapun efek kedua 

adalah dengan meningkatnya pendapatan seseorang akan membeli rumah yang 

lebih murah dari pusat kota yang letaknya di wilayah suburban dan bersedia 

melakukan commuting dalam jarak yang jauh. 

2. Penurunan Biaya Komuter  

Penurunan biaya komuter dapat terjadi karena kemajuan teknologi 

transportasi yang membuat biaya perjalanan menjadi lebih murah dan 

memudahkan pergerakan ke pusat kota yang pada akhirnya memicu 

suburbanisasi.  

3. Permasalahan Pusat Kota 

Adapun permasalahan pusat kota yang memicu suburbanisasi antara 

lain; daerah kumuh di pusat kota, permasalahan fiskal di pusat kota, tingkat 

kejahatan di pusat kota, dan pendidikan. Pertama, kualitas bangunan di daerah 

pusat kota yang cenderung mengalami kemunduran sehingga muncul daerah 

kumuh di pusat kota akan memicu seseorang memilih tinggal di wilayah 

suburban. Kedua, permasalahan fiskal di pusat kota adalah tingginya pajak yang 

akan mendorong seseorang tinggal di wilayah suburban dengan pajak yang lebih 

rendah. Ketiga, tingkat kejahatan di pusat kota cenderung tinggi sehingga 

mendorong seseorang untuk tinggal di wilayah suburban. Keempat, kondisi 

sekolah di wilayah suburban dianggap lebih bagus kualitasnya dari pada 

sekolah-sekolah di pusat kota sehingga orangtua akan terdorong menyekolahkan 

anaknya di wilayah suburban. 
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4. Perusahaan bergerak ke wilayah suburban 

Terdapat dua kemungkinan mengenai pola antara perusahaan dengan 

pekerja di wilayah suburban yaitu pola pertama pekerja akan bergerak dari 

wilayah suburban menuju pusat kota sedangkan pola kedua 

perusahaan/pekerjaan akan bergerak dan menjamur ke wilayah suburban 

sehingga pekerja yang tinggal di wilayah suburban akan memilih tinggal dan 

bekerja di wilayah suburban untuk memperkecil biaya komuter. 

 Berdasarkan definisi dan konsep suburbanisasi maka dapat diindikasi 

bahwa Jakarta telah dilanda fenomena suburbanisasi yang berarti timbul wilayah 

suburban sebagai wilayah perpanjangan tangan dari pusat kota ke pinggiran 

kota, maka wilayah tersebut akan memiliki sifat campuran antara wilayah 

perkotaan dengan perdesaan atau rural-urban. Berarti konsep Jawa Barat 

sebagai kota penyangga yang terletak di pinggiran Kota Jakarta memunculkan  

Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagai wilayah suburban.  

Menurut Siahaan (2012) terjadinya suburbanisasi penduduk dari pusat 

kota Jakarta ke wilayah suburban disebabkan tingginya persaingan penduduk 

untuk mendapatkan lahan pemukiman di pusat kota Jakarta akibat pendapatan 

penduduk yang meningkat namun harga rumah di pusat kota Jakarta juga ikut 

melambung disertai penurunan kualitas lingkungan hidup pusat kota sedangkan 

harga rumah yang ditawarkan di wilayah suburban lebih murah yang didukung 

melalui perkembangan jaringan jalan raya antara wilayah pusat kota Jakarta dan 

sub pusat. Kondisi – kondisi tersebut yang mendorong terjadinya perpindahan 

penduduk dari pusat kota Jakarta ke wilayah suburban, antara lain ke wilayah 

Kota Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang.  

Fenomena suburbanisasi di Jakarta tidak dapat terlepas dari fenomena 

commuting dan commuter yang menyertainya. Commuter didefinisikan sebagai 

pergerakan yang dilakukan seseorang dalam waktu satu hari dengan melintasi 
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batas wilayah dan kembali ke tempat asal (Adioetomo dan Samosir, 2010). 

Menurut Ananta dan Arifin (2011) pola mobilitas penduduk di Indonesia telah 

bergeser dari mobilitas permanen menuju mobilitas non permanen. Berdasarkan 

penelitian Rustiyadi dan Panuju (1999) diindikasikan terjadi fenomena commuting 

dengan penjabaran persentase tempat bekerja dengan tempat tinggal di tahun 

1991 dengan urbanit yang tetap bekerja di Jakarta namun tinggal di wilayah 

Bogor, Tangerang dan Bekasi antara lain: 59,83% penduduk bertempat tinggal di 

Bekasi, 55,46% penduduk bertempat tinggal di Tangerang dan 47,82% 

penduduk bertempat tinggal di Bogor. 

Tersedianya sarana transportasi massal berupa commuter line 

memfasilitasi commuter untuk melakukan commuting. KA Commuter 

Jabodetabek merupakan jalur kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT KAI 

Commuter Jabodetabek yang melayani lintas Jakarta-Bogor, Jakarta-

Tanahabang, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Tangerang, dan Jakarta-Serpong. Animo 

masyarakat untuk menggunakan kereta KRL ditunjukkan dengan padatnya KRL 

pada jam – jam sibuk seperti pagi dan sore hari pada jam kerja (PT. KAI 

Commuter Jabodetabek, 2012). 

Adapun armada KRL yang beroperasi di wilayah Jabodetabek adalah 

KRL ekonomi dan KRL ekspress. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT KAI Commuter 

Jabodetabek membuat perubahan dengan menghapuskan KRL ekspress dan 

meluncurkan produk KA commuter line. Pada tanggal 24 Juni 2013 PT KAI 

Commuter Jabodetabek kembali membuat gebrakan dengan menghapus 

penggunan karcis kertas menjadi tiket elekronik berbentuk kartu yang disebut 

dengan E-Ticketing. Adapun jenis E-Ticketing terbagi menjadi dua yaitu tiket 

perjalanan Single Trip untuk satu kali perjalanan dan Multi Trip sebagai kartu 

berlangganan untuk beberapa kali perjalanan. Kemudian tanggal 1 Juli 2013 PT. 

KAI Commuter Jabodetabek menghapus KRL Ekonomi. Adapun solusi dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_rel_listrik
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kebijakan tersebut adalah penerapan tarif progresif untuk seluruh harga tiket 

perjalanan KRL sehingga jauh lebih murah. Penumpang KRL commuter line 

hanya perlu membayar Rp 2.000,- untuk lima stasiun pertama dan Rp 500,- 

untuk setiap tiga stasiun selanjutnya (PT. KAI Commuter Jabodetabek, 2012). 

Adapun rute perjalanan KRL commuter line seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.2 Rute KRL Jabodetabek (Jakarta –Bogor – Depok - Bekasi)

 
Sumber : (PT. KAI Commuter Jabodetabek, 2012) 
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa rute KRL 

Jabodetabek (commuter line) melintasi beberapa wilayah suburban. Seperti rute 

stasiun Kota Bogor dan Depok yang melewati beberapa titik pemberhentian 

menuju stasiun tujuan akhir Jakarta Kota. Bukan hanya rute yang mampu 

menjangkau wilayah suburban yang akan menarik peminat penumpang 

commuter namun penetapan tarif progresif KRL Jabodetabek (commuter line) 

juga akan menambah daya tarik  kereta tersebut. Menurut PT. KAI Commuter 

Jabodetabek (2013), semenjak penetapan tarif progresif terjadi perubahan yang 

drastis di bulan Juli 2013 terhadap peminat pengguna KRL Jabodetabek menjadi 

lebih dari 500.000 penumpang per hari dibandingkan di bulan Januari-Juni hanya 

sekitar 350.000 penumpang per hari. 

 Adapun data mengenai profil penumpang KRL Jabodetabek, berdasarkan 

riset kepuasaan pengguna jasa KRL Jabodetabek oleh BMI Research (2011) 

terdapat pada data tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Profil Penumpang KRL Jabodetabek 

 
Sumber : BMI Research, 2011 dalam PT. KAI Commuter Jabodetabek, 2013 
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2.3  Kaitan Kondisi Individu dengan Keputusan Menjadi Commuter 

Adapun yang menjadi kondisi individu dalam penelitian ini yang memiliki 

kaitan dengan keputusan menjadi commuter antara lain; tingkat pendidikan, 

gender, usia, dan status perkawinan. 

A.  Kaitan Tingkat Pendidikan dengan Commuting 

Pendidikan didefinisikan sebagai aktivitas perkembangan serta 

penyuburan pemikiran melaui pembelajaran (Yusof, 2006). Menurut Idris (1987) 

pendidikan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga antara lain : 

1. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang didapatkan seseorang 

dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar melalui 

keluarga, pergaulan sehari-hari, pekerjaan, masyarakat, dan organisasi. 

2. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang didapatkan secara teratur, 

bertingkat dan mengikuti syarat-syarat ataupun peraturan tertentu secara 

ketat yang berlangsung di sekolah. 

3. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang didapatkan dengan 

cara tertentu dan sadar tetapi tidak melalui peraturan dan syarat yang 

ketat. 

 Adapun hubungan antara tingkat pendidikan dengan migrasi dikemukan 

Jaeger dkk (2010) bahwa tingkat pendidikan cenderung akan meningkatkan 

keinginan untuk migrasi. Perbedaan upah antar daerah membuat potensi 

keuntungan lebih besar jika berpindah bagi yang berpendidikan tinggi. Tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang baru dalam pasar tenaga 

kerja serta dapat mengakses dan menganalisis informasi pekerjaan dengan cara 

yang canggih melalui kemampuannya (Greenwood, 1975). 

B.  Kaitan Gender dengan Commuting 

Fakih (1996) menerangkan jenis kelamin adalah pembagian atau 

pemberian sifat dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang 
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melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang 

melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural. Ciri dari sifat antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat 

dipertukarkan satu sama lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda 

dari satu tempat ke tempat lain, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lain, 

yang dikenal dengan konsep gender. Nugroho (2008) mengartikan gender 

sebagai konstruksi sosial yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh 

kebudayaan manusia yang berarti bukan perbedaan biologis dan kodrat Tuhan. 

Adapun hubungan antara commuting dengan gender dikemukakan oleh 

Hanson dan Pratt (1991) bahwa pada umumnya wanita bekerja lebih dekat 

rumah dibandingkan pria untuk mengurangi waktu commuting. Seperti yang 

dikemukakan oleh Madden & White (1980) wanita lebih banyak menghabiskan 

waktunya dalam membesarkan anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. 

Berbeda dengan laki – laki yang dapat mencurahkan waktunya menjadi komuter. 

Menurut Preston dan McLafferty (1993) wanita yang bermukim di wilayah 

pusat kota memiliki akses untuk menghabiskan waktunya untuk bekerja 

dibandingkan wanita yang tinggal di wilayah suburban yang kemungkinan tidak 

akan bersedia melakukan commuting jika tidak menguntungkan. Wanita yang 

tinggal di wilayah suburban jika dibandingkan wanita yang tinggal di pusat kota, 

biasanya cenderung lebih memilih menghabiskan waktunya untuk menjaga anak 

dan mengerjakan tugas rumah tangga (Dick, 1989). Peran gender perempuan 

dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga 

semua beban pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum 

perempuan (Nugroho, 2008). 

 

 



xxvi 
 

 
 

C.  Kaitan Usia dengan Commuting 

Menurut Gera dan Paproski (1980), usia pekerja erat kaitannya dengan 

keputusan jarak perjalanan yang akan ditempuh. Pada usia 20 – 39 tahun jarak 

commuter akan meningkat dan menurun di rentang usia sesudahnya. Kendala 

jarak commuter paling berpengaruh terhadap usia kelompok muda yaitu di 

bawah 20 tahun dan tertua di usia 65 tahun. 

D. Kaitan Status Perkawinan dengan Commuting 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, dan kelahiran. Di dalam memilih lokasi bermukim, keluarga 

akan menegosiasikan jarak dari tempat bekerja dan pembagian tugas 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Bailey, 2004). Ketika sebuah keluarga 

memutuskan bermigrasi akan menjadi keputusan yang sulit karena akan 

berdampak terhadap tempat tinggal, kerja, dan domain seluruh anggota keluarga 

(Johnston, 1971). Jika salah satu pasangan memutuskan migrasi salah satu dari 

pasangan kemungkinan memutuskan untuk tetap tinggal (Cooke, 2003). 

 

2.4  Kaitan Kondisi Sosial-Ekonomi dengan Keputusan Menjadi 

Commuter 

Adapun yang menjadi kondisi sosial-ekonomi yang memiliki kaitan 

dengan keputusan menjadi commuter antara lain pendapatan, harga pasar 

perumahan serta kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan. 

A.  Kaitan Pendapatan dengan Commuting 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pendapatan sebagai imbalan 

atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun barang yang 

diterima oleh seseorang yangbekerja dengan status pekerja bebas di pertanian 

atau pekerjaan bebas di non pertanian. BPSmemberikan pengertian pendapatan 

yang digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
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1. Pendapatan berupa uang yaitu penghasilan berupa uang biasanya 

diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi antara lain: 

a. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, kerja 

sampingan dan kerja kadang-kadang. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri berupa hasil bersih dari usaha sendiri, 

konsumsi dan penjualan. 

c. Pendapatan dari hasil investasi seperti bunga, modal dan tanah. 

d. Pendapatan dari keuntungan sosial (dari kerja sosial) 

2. Pendapatan berupa barang adalah penghasilan yang tidak selalu 

berbentuk balas jasa yang diterima dalam bentuk barang dan jasa. Barang atau 

jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi 

uang oleh yang menikmati barang atau jasa tersebut. 

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang 

berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman 

uang, hadiah, warisan dan sebagainya. 

 Pengaruh harga pasar perumahan, lowongan pekerjaan, perbedaan upah 

pada keputusan migrasi telah diteliti oleh para ekonom. Menurut Gregor (2008) 

migrasi antara daerah asal dan tujuan terutama ditentukan oleh perbedaan upah 

antara dua daerah. Zax (1991) dalam Stutzer dan Frey (2008) mengemukakan 

mengenai perilaku komuter akan terkait dengan pola perilaku tenaga kerja dan 

pasar perumahan. Tenaga kerja menganggap harus ada kompensasi dari biaya 

menjadi komuter melalui upah yang lebih tinggi dan harga perumahan yang lebih 

rendah.  

B.  Kaitan Harga Pasar Perumahan dengan Commuting 

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal/hunian kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang, pangan, 

layanan kesehatan dan pendidikan. Namun pada kenyataannya mendapatkan 
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sebuah rumah idaman menjadi sebuah mimpi yang mahal seperti yang terjadi di 

wilayah Jakarta. Dalam detik finance (2013) dikabarkan bahwa lahan di wilayah 

Jakarta semakin terbatas sehingga mendorong harga tanah di Ibukota melesat. 

Tingginya permintaan masyarakat terhadap rumah tempat tinggal menjadi 

pendorong utama kenaikan penjualan.  

Dalam Kompas (2013) diberitakan bahwa lonjakan harga rumah di tanah 

air telah memperlebar jurang pemenuhan papan antara masyarakat 

berpenghasilan atas dan masyarakat berpenghasilan rendah.Menurut Rustiadi 

dan Panuju (1999) harga lahan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan 

Jakarta menjadi sebagian alasan dari perpindahan kaum urbanit untuk berpindah 

dari Jakarta ke pinggiran kota Jakarta. Menurut Rabe dan Taylor (2010) 

perbedaan harga pasar perumahan akan mempengaruhi kecenderungan 

migrasi. Seperti dengan harga rumah yang tinggi akan cenderung mencegah 

migrasi masuk ke daerah tersebut. Pekerja akan menetapkan lokasi kerjanya 

untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan memperhatikan gradiasi upah 

dan gradiasi harga pasar perumahan (White, 1986).  

C.  Kaitan Kenyamanan Tempat Tinggal dan Lingkungan dengan 

Commuting 

Adapun hubungan antara kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan 

dengan commuting, menurut Stutzer dan Frey (2008) yaitu jika commuting 

membutuhkan ekstra biaya psikologi, maka sebagai kompensasi jarak yang 

digunakan commuting dapat berupa keuntungan secara finansial dan 

meningkatnya kesejahteraan atau tempat tinggal dan lingkungan yang 

menyenangkan. Cullen dan Levitt (1999) memperkirakan untuk setiap tambahan 

tingkat kejahatan di pusat kota akan membuat penambahan satu orang 

penduduk di wilayah suburban yang pindah dari pusat kota. 
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D.  Kaitan Sarana Transportasi Massal dengan Commuting 

Pengertian transportasi menurut Nasution (2004) adalah pemindahan 

barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemajuan transportasi 

akan menciptakan dan meningkatkan tingkat aksebilitas yang akan membawa 

peningkatan mobilitas manusia. Berdasarkan hal tersebut maka transportasi 

diibaratkan sebagai urat nadi dalam pembangunan bangsa dan negara yang 

dapat memajukan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat karena mampu 

membuka kehidupan desa untuk berinteraksi sosial-ekonomi dengan lingkungan 

luarnya. 

Fenomena suburbanisasi dari pusat kota ke daerah pinggiran terjadi 

karena didukung oleh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi serta 

ekspansi berbagai aktivitas ekonomi dari pusat kota (Frey, 1987).Kemudahan 

transportasi menuju tempat kerja juga akan menjadi faktor pertimbangan sebagai 

bentuk kompensasi menjadi commuter (Stutzer dan Frey, 2008). Maka 

tersedianya sarana transportasi massal sebagai bentuk kemajuan teknologi 

dapat memfasilitasi mobilitas non permanen dan memicu terjadinya fenomena 

commuting. 

 

2.5  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Didit Purnomo (2004) studi tentang Pola 

Migrasi Migran Sirkuler Asal Wonogiri Ke Jakarta bertujuan untuk menganalisis 

faktor – faktor yang mempengaruhi niat migran sirkuler asal Wonogiri dalam 

melakukan migrasi ke Jakarta. Metode yang digunakan adalah Binary Logistic 

Regression. Adapun faktor – faktor yang berpengaruh secara signifikan adalah 

usia, status pekerjaan di desa, pendidikan dan pendapatan yang diperoleh di 

kota, sedangkan kepemilikan properti tidak berpengaruh terhadap niat bermigrasi 

sirkuler. 
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 Martini dan Sudibia (2013) melakukan penelitian tentang Keputusan 

Melakukan Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Migran di 

Kota Denpasar. Adapun tujuan penelitiannya adalah pengaruh umur, pendapatan 

per bulan, status ketenagakerjaan di daerah asal, status perkawinan, tingkat 

pendidikan, kepemilikan lahan di daerah asal dan jumlah tanggungan terhadap 

pengambilan keputusan migran melakukan mobilitas penduduk di Kota Denpasar 

serta dampak dari pengambilan keputusan melakukan mobilitas penduduk 

terhadap pendapatan migran di Kota Denpasar. Analisis Binary Logistic 

Regression digunakan untuk menjawab tujuan pertama adapun hasilnya adalah 

keseluruhan variabel independen (umur, pendapatan per bulan, status 

ketenagakerjaan di daerah asal, status perkawinan, tingkat pendidikan, 

kepemilikan lahan di daerah asal dan jumlah tanggungan) berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas non 

permanen. Adapun tujuan kedua dijawab menggunakan uji beda dengan hasil 

pengambilan keputusan melakukan mobilitas penduduk berdampak 

meningkatkan pendapatan migran di Kota Denpasar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taryono dkk (2009) dengan 

tujuan mendapatkan gambaran tentang faktor – faktor yang mendorong 

terjadinya arus migrasi masuk penduduk dan hubungan antara tingkat migrasi 

dengan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Penelitian tersebut 

menggunakan analisis kualitatif dengan studi deskriptif-eksploratif. Adapun hasil 

peneliitiannya adalah arus migrasi masuk didorong pesatnya pembangunan 

Kabupaten Pelalawan sejak daerah tsb dimekarkan dari Kab. Kampar serta letak 

Kab. Pelalawan yang strategis berada di jalur trans pantai timur Sumatera. 

Adapun yang menjadi faktor penarik adalah migran masuk karena memperoleh 

informasi tentang peluang kerja di Kab. Pelalawan melalui media masssa atau 

sanak keluarga yg lebih dulu datang ke Kab. Pelalawan.  Adapun hubungan 
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antara tingkat migrasi dengan kemiskinan yang terjadi yaitu arus migrasi tidak 

menambah secara keseluruhan indeks kemiskinan di Pelalawan hanya pada 

wilayah – wilayah pedalaman di Kec. Kerumutan dan Kec. Kuala Lumpur 

kecenderungan migrasi membuahkan kemiskinan karena para migran memasuki 

kesempatan kerja sebagai buruh tani. 

 

2.6  Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

dirancang untuk menganalisis pengaruh kondisi individu dan sosial-ekonomi 

terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi 

commuter ke Kota jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. Fenomena ini bermula dari Kota Jakarta 

sebagai magnet ibu kota Indonesia yang menjadi sasaran untuk mencari 

pekerjaan hingga memiliki arus migrasi masuk terbanyak di perode 1975 - 1980, 

namun pola telah terbalik di perode 1985 – 1990. Provinsi Jawa Barat yang 

dikenal sebagai wilayah penyangga ibukota dibanjiri oleh beberapa migran untuk 

menetap di wilayah ini yang dikenal sebagai Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok 

–Tangerang-Bekasi). 

Jakarta telah mengalami suburbanisasi ditandai dengan menjamurnya 

pemukiman – pemukiman dan kawasan industri di pinggiran wilayah perkotaan. 

Suburbanisasi Jakarta tidak dapat dihindari karena jika dilihat dari sisi lahan yang 

semakin terbatas dan permintaan akan lahan ataupun perumahan meningkat 

akan menimbulkan lonjakkan harga lahan dan rumah di pusat kota Jakarta. 

Jawaban atas problematika penduduk Jakarta maka dibuatlah kebijakan 

distribusi spasial perencanaan Kota Jakarta tentang harapan dari daerah baru 

yaitu Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) yang akan menarik 

penduduk Jakarta untuk menetap disana. Fenomena suburbanisasi Jakarta tidak 
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terlepas dari fenomena commuting yang berasal dari wilayah suburban. 

Fenomena commuting ditandai dengan besarnya persentase tenaga kerja yang 

tetap bekerja di Jakarta namun memilih tinggal di wilayah Kota Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi.  

Adapun keputusan tenaga kerja melakukan commuting dan menjadi 

commuter dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan kondisi individu. Kondisi 

sosial-ekonomi antara lain; pendapatan, sarana transportasi massal (commuter 

line), harga pasar perumahan serta kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan. 

Pendapatan mempengaruhi keputusan menjadi commuter didasari oleh teori 

Todaro mengenai ekspektasi akan pendapatan yang lebih tinggi yang akan 

didapatkan di perkotaan yang akan memicu migrasi.  

Kemajuan teknologi yang salah satunya tercermin dari tersedianya 

sarana transportasi massal berupa commuter line yang mampu mempersingkat 

waktu tempuh yang mampu memicu migrasi didasari teori Ravenstein. Jika 

pendapatan dan tersedianya sarana transportasi massal akan memicu terjadinya 

migrasi maka akan ada sebuah konflik yang dialami oleh migran untuk 

memutuskan melakukan mobilitas permanen/migrasi atau memilih melakukan 

commuting. Jika keputusan individu berupa melakukan commuting atau menjadi 

commuter  konsekuensi dari keputusan tersebut yaitu adanya perbedaan antara 

pendapatan yang diterima dengan harga pasar perumahan serta kenyamanan 

tempat tinggal dan lingkungan yang akan memaksimumkan fungsi utilitas individu 

tersebut. 

Adapun yang menjadi kondisi individu yang mempengaruhi keputusan 

menjadi commuter antara lain; pendidikan, gender, usia dan status perkawinan. 

Berdasarkan teori Human Capital yang berbicara mengenai bagaimana individu 

akan mengivestasikan dirinya melalui pendidikan dan keterampilan yang akan 

menjadi alat untuk mengkonversi pendapatan di masa yang akan datang, maka 
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pendidikan akan mempengaruhi keputusan menjadi commuter karena individu 

dengan human capital diatas rata – rata memiliki kecenderungan lebih besar 

untuk bermigrasi. Gender mempengaruhi keputusan menjadi commuter 

disebabkan teori Ravenstein yang mengatakan bahwa perempuan akan 

cenderung melakukan migrasi dalam jarak dekat.  

Kaitan antara gender dan migrasi memiliki keterkaitan terhadap status 

perkawinan yang memiliki pengaruh terhadap keputusan menjadi commuter 

karena ketika perempuan dan laki-laki terikat dalam suatu ikatan perkawinan 

maka masalahnya jadi lebih kompleks bukan hanya tentang keputusan 

perempuan dan laki-laki sebagai individu yang belum menikah namun 

perempuan dan laki-laki yang menikah sehingga ada keluarga yang harus 

dipertimbangkan dalam keputusan bermigrasi ataupun melakukan commuting. 

Faktor usia akan menjadi kondisi individu yang dipertimbangkan dalam 

keputusan menjadi commuter disebabkan adanya fakta biologis yang harus 

dipertimbangkan karena ketika usia seseorang semakin menua kecenderungan 

melakukan commuting akan menurun. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pikir dari penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Sumber : (Ilustrasi Penulis, 2013) 
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2.7  Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, uraian pada penelitian terdahulu serta 

kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang timbul antara lain : 

A. Tingkat Pendidikan (X1) 

Berdasarkan teori Human Capital, jika seseorang memiliki human capital 

diatas rata-rata terdapat kecenderungan untuk bermigrasi, maka hipotesis yang 

timbul yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan dari Tingkat Pendidikan sebagai kondisi 

individu terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban 

menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 

H1 : Ada pengaruh signifikan dari Tingkat Pendidikan sebagai kondisi individu 

terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi 

commuter ke Kota jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 

B. Pendapatan (X2 ) 

Berdasarkan teori Todaro yang mengemukakan bahwa ekspektasi 

pendapatan yang lebih tinggi di perkotaan akan memicu migrasi, maka 

hipotesisnya : 

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan dari pendapatan sebagai kondisi sosial-

ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban 

menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 

H1 : Ada pengaruh signifikan dari pendapatan sebagai kondisi sosial-ekonomi 

terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi 

commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 
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C. Gender (X3) 

Berdasarkan teori Ravenstein perempuan cenderung melakukan migrasi 

dalam jarak dekat, maka hipotesis yang timbul yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan dari gender sebagai kondisi individu terhadap 

keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter 

ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan 

kereta commuter line. 

H1 : Ada pengaruh signifikan dari gender sebagai kondisi individu terhadap 

keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter 

ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan 

kereta commuter line. 

D. Usia (X4) 

Usia merupakan kondisi individu yang akan menjadi pertimbangan untuk 

melakukan commuting dan menjadi commuter disebabkan faktor biologis yang 

menyertai seseorang seiring bertambahnya usia seseorang yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi keputusan bermigrasi. Dalam penelitian Gera dan Paproski 

(1980), usia pekerja memiliki kaitan yang erat dengan keputusan jarak perjalanan 

yang akan ditempuh. Adapun hipotesisnya: 

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan dari usia sebagai kondisi individu terhadap 

keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter 

ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan 

kereta commuter line. 

H1 : Ada pengaruh signifikan dari usia sebagai kondisi individu terhadap 

keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter 

ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan 

kereta commuter line. 
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E. Status Perkawinan (X5) 

Status perkawinan akan mengikat individu menjadi perempuan dan laki-

laki dalam keluarga bukan hanya perempuan sebagai individu maupun laki-laki 

sebagai individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cooke (2003) jika salah 

satu pasangan memutuskan migrasi salah satu dari pasangan kemungkinan 

memutuskan untuk tetap tinggal. Kecenderungan bermigrasi akan berkurang 

dikarenakan ada faktor keluarga yang dijadikan dasar pertimbangan. Adapun 

hipotesis yang timbul yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan dari status perkawinan sebagai kondisi 

individu terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban 

menjadi commuter ke kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 

H1 : Ada pengaruh signifikan dari status perkawinan sebagai kondisi individu 

terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi 

commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. 

F. Sarana Transportasi Massal (Commuter Line) (X6) 

Berdasarkan teori Ravenstein kemajuan teknologi akan meningkatkan 

kecenderungan bermigrasi maka tersedianya sarana transportasi massal berupa 

commuter line yang melewati titik-titik wilayah suburban menuju kota Jakarta 

merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi. Adapun hipotesis yang timbul 

yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan dari sarana transportasi massal (commuter 

line) sebagai kondisi sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor 

formal pada wilayah suburban menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran 

kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan kereta commuter line. 
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H1 : Ada pengaruh signifikan dari sarana transportasi massal (commuter line) 

sebagai kondisi sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal 

pada wilayah suburban menjadi commuter ke kota Jakarta pada migran kawasan 

Bogor dan Depok yang menggunakan kereta commuter line. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif. Menurut Kuncoro (2007), penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai 

cara untuk memecahkan sebuah masalah yang berangkat melalui data. Adapun 

analisis kuantitatif terdiri dari perumusan masalah, penyusunan model, 

pengumpulan data, mencari solusi, pengujian solusi, analisis hasil dan 

implementasi hasil. Adapun penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah 

dalam masyarakat seperti perilaku, aktivitas dan pengaruh dari suatu fenomena 

dengan tujuan memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari sebuah 

situasi. Penelitian ini bersifat deskriptif karena membahas pengaruh kondisi 

individu dan sosial ekonomi dari fenomena suburbanisasi dan commuting 

sebagai bentuk interaksi antara metropolis dengan wilayah suburban yang 

melanda Jakarta, Bogor dan Depok. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena 

rumusan masalah akan dijawab secara kuantitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh tingkat 

pendidikan,  pendapatan, gender, usia, status perkawinan, dan sarana 

transportasi massal terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal menjadi 

commuter pada wilayah suburban ke Kota Jakarta dengan studi kasus pada 

tenaga kerja sektor formal Kota Bogor dan Depok yang menggunakan kereta 

commuter line. Adapun pengumpulan data dilakukan secara survei atas tenaga 

kerja sektor formal yang menjadi commuter di wilayah suburban ke Kota Jakarta. 

Metode survei diartikan sebagai penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta – fakta dari gejala – gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan 

39 
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secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu 

kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 2009). 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di wilayah suburban yaitu kawasan Bogor dan 

Depok yang dilintasi kereta commuter line. Adapun yang menjadi kawasan Bogor 

yaitu stasiun Bogor, Cilebut dan Bojong Gede sedangkan yang menjadi kawasan 

Depok antara lain stasiun Citayam, Depok Lama dan Depok Baru. Waktu 

penelitian diadakan pada 25 Nopember 2013-1 Desember 2013. 

 

3.3  Metode Pengambilan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang – 

orang, benda – benda atau ukuran ketertarikan dari hal menjadi perhatian. Untuk 

menyimpulkan sesuatu dari sebuah populasi, biasanya diambil sampel dari 

populasi. Sampel diartikan sebagai porsi atau bagian dari populasi tertentu yang 

menjadi perhatian (Mason dan Lind, 1999). Adapun teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sampling insidental. Menurut Sugiyono 

(2010) sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data.  

Dalam penelitian ini sampel didapat pekerja yang menjadi penumpang 

commuter line dengan pemilihan responden yang ditemui secara kebetulan yang 

berangkat dari stasiun yang berada di kawasan Bogor dan Depok. Adapun yang 

termasuk ke dalam kawasan Bogor antara lain; Stasiun Bogor, Cilebut dan 

Bojong Gede sedangkan yang menjadi kawasan Depok antara lain; Stasiun 

Citayam, Depok Lama dan Depok Baru.  
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Menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2010) terdapat beberapa saran 

mengenai ukuran sampel untuk penelitian antara lain : 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis multivariate, maka jumlah 

anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

Berdasarkan ketentuan diatas pengambilan sampel minimal sebanyak ((8 

variabel independen + 1 variabel dependen )x10) 90 responden. Maka jumlah 

total sampel yang dijadikan responden pada penelitian ini adalah 90 responden 

yang menjadi commuter yang berangkat melalui stasiun di kawasan Bogor dan 

Depok. Adapun yang termasuk ke dalam kawasan Bogor antara lain; Stasiun 

Bogor, Cilebut dan Bojong Gede sedangkan yang menjadi kawasan Depok 

antara lain; Stasiun Citayam, Depok Lama dan Depok Baru.  

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1  Sumber Data 

Menurut Nazir (2009) dalam mengumpulkan data, peneliti dapat bekerja 

sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Jika data 

primer yang diinginkan, maka peneliti dapat menggunakan teknik dan alat untuk 

mengumpulkan data seperti observasi langsung menggunakan informan, 

questionnaire dan interview guide. Sedangkan jika data sekunder yang 

diinginkan, maka peneliti harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan 

data sekundernya dan limitasi – limitasi dari data tersebut. Adapun sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti 
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melalui 90 responden untuk menjawab masalah penelitian sedangkan data 

sekunder digunakan peneliti untuk mencari studi kepustakaan. 

3.4.2  Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang 

didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data melalui formulir – formulir yang 

berisi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang 

atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008). Adapun dalam penelitian 

ini kuesioner diberikan kepada 90 responden yang merupakan tenaga kerja 

sektor formal di wilayah suburban yaitu kawasan Bogor dan  Depok yang menjadi 

penumpang commuter line yang melakukan commuting ke kota Jakarta yang 

berangkat melalui stasiun yang melalui kawasan Bogor dan Depok. Adapun yang 

termasuk ke dalam kawasan Bogor antara lain; Stasiun Bogor, Cilebut dan 

Bojong Gede sedangkan yang menjadi kawasan Depok antara lain; Stasiun 

Citayam, Depok Lama dan Depok Baru.  

3.4.3  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) terdiri dari : 

Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter (Y) 

Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai keputusan tenaga kerja pada sektor formal di kawasan 

Bogor dan Depok yang menjadi penumpang kereta commuter line minimal 3x 

dalam seminggu untuk menuju kota Jakarta sebagai tempat bekerjanya. 

Responden merupakan pekerja sektor formal yang mengambil definisi dari  

Jayadinata (1999) bahwa dikatakan tenaga kerja sektor formal  jika tenaga kerja 

dengan kegiatan usaha yang bentuknya terorganisasi, cara kerjanya teratur dan 

pembiayaannya dari sumber resmi, menggunakan buruh dengan tingkat upah 
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tertentu.  Pada penelitian ini tenaga kerja sektor formal dikategorikan ke dalam a) 

PNS, b) Pegawai Swasta, c) Tenaga Pengajar dan d) lainnya. 

Adapun yang dijadikan responden, jika pekerja berangkat melalui stasiun 

yang termasuk ke dalam kawasan Bogor dan Depok. Adapun yang termasuk 

dalam kawasan Bogor antara lain; Stasiun Bogor, Cilebut dan Bojong Gede 

sedangkan yang menjadi kawasan Depok antara lain; Stasiun Citayam, Depok 

Lama dan Depok Baru. Keputusan menjadi commuter diukur menggunakan skala 

nominal, dengan format binary variable penjabarannya: menjadi commuter = 1, 

tidak menjadi commuter = 0 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) terdiri dari : 

Tingkat Pendidikan (X1) 

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jenjang 

pendidikan formal terakhir yang diperoleh tenaga kerja. Adapun pengukuran 

variabel tingkat pendidikan menggunakan skala ordinal, dengan penjabaran 

sebagai berikut : ≤SMA = 1, Diploma & S1 = 2 serta S2 = 3. 

Pendapatan (X2) 

Pendapatan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai total penerimaan 

berupa gaji dan upah yang diterima tenaga kerja di daerah tujuan commuter 

selama satu bulan dalam satuan Rupiah. Variabel pendapatan diukur 

menggunakan skala ordinal yang menggunakan angka 1 = ≤ Rp 1.000.000, 2 = 

Rp 1.100.000-1.500.000, 3 = Rp 1.600.000-2.000.000, 4 = Rp 2.100.000– 

2.500.000, 5 = Rp 2.600.000-3.000.000, 6 = Rp 3.100.000-3.500.000, 7 = Rp 

3.600.000-4.000.000, 8 = Rp 4.100.000-4.500.000, 9 = Rp 4.600.000-5.000.000, 

10 = Rp 5.100.000-5.500.000, 11 = Rp 5.600.000-6.000.000, 12 = Rp 6.100.000 -

6.500.000, 13 = Rp 6.600.000-7.000.000, 14 = Rp 7.100.000-7.500.000, 15 = Rp 

7.600.000-8.000.000, 16 = Rp 8.100.000-8.500.000, 17 = Rp 8.600.000- 

9.000.000, 18 = Rp 9.100.000-9.500.000, 19 = Rp 9.600.000-10.000.000, 20 = ≥ 
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Rp 10.000.000. Setelah responden memilih salah satu kategori kemudian diubah 

menjadi skala rasio dari kategori; 1) Rp1.000.000, 2) Rp1.100.000, 3) Rp 

1.600.000, 4) Rp2.100.000, 5) Rp2.600.000, 6) Rp3.100.000, 7) Rp3.600.000, 8) 

Rp4.100.000, 9)Rp 4.600.000, 10)Rp 5.100.000, 11)Rp 5.600.000, 12)Rp 

6.100.000, 13)Rp 6.600.000, 14)Rp 7.100.000, 15)Rp 7.600.000, 16)Rp 

8.100.000, 17)Rp 8.600.000, 18) Rp 9.100.000, 19) Rp 9.600.000, 20) Rp 

10.100.000 

Gender (X3) 

Gender dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perbedaan antara 

perempuan dan laki – laki berdasarkan kontruksi sosial dan budaya yang 

menghasilkan feminism dan maskulin. Perempuan didefinisikan sebagai pencari 

nafkah tambahan yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan 

laki – laki sebagai pencari nafkah utama. Variabel gender diukur menggunakan 

skala nominal dengan format binary variable. Adapun penjabarannya antara lain : 

Laki – laki = 1, Perempuan = 0 

Usia (X4) 

Usia dalam penelitian ini didefinisikan sebagai lamanya keberadaan 

seseorang semenjak hari kelahirannya hingga ulang tahun terakhir yang 

menggunakan satuan tahun. Adapun variabel usia menggunakan pengukuran 

skala rasio dalam tahun. 

Status Perkawinan (X5) 

Status Perkawinan didefinisikan sebagai eksistensi seseorang didalam 

suatu keluarga yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan. Adapun 

penerapannya dalam penelitian ini adalah mengukur variabel status perkawinan 

dengan menggunakan skala nominal dengan format, antara lain : 1 = Menikah 

dan 0 = Belum/Tidak Menikah 
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Sarana Transportasi Massal(X6) 

Sarana Transportasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

tersedianya kereta commuter line yang bebas macet sehingga mempersingkat 

waktu serta biaya komuter yang relatif terjangkau. Dalam penelitian ini variabel 

sarana transportasi massal diukur menggunakan skala nominal dengan format 

binary variable. Adapun penjabarannya antara lain : 1 = ya, 0 = tidak 

 

3.5  Metode Analisis Data 

3.5.1  Binary Logistic Regression 

Seperti yang dikemukakan (Widarjono, 2010) penelitian ini menggunakan 

Binary Logistic Regression karena variabel dependen bersifat kualitatif dan 

mempunyai dua kelas/kategori (binary). Tujuan dari model ini untuk menentukan 

probabilitas individu dalam keputusan yang bersifat kualitatif seperti yang terjadi 

dalam penelitian terdapat dua probabilitas antara individu akan memilih 

keputusan menjadi commuter atau tidak menjadi commuter. Dalam Kuncoro 

(2007) kelebihan metode regresi logistik antara lain: variabel bebasnya dapat 

berupa campuran dari variabel diskrit, kontinyu dan kategorikal serta tidak 

memiliki asumsi normalitas. Pengolahan data akan dilakukan menggunakan 

SPSS 16. Adapun rumusan model Regresi Binari Logistik dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

 

Di mana :  

P = Probabilitas Keputusan tenaga kerja menjadi commuter atau tidak 

   = Konstanta 
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                             = Koefisien 

X1 = Tingkat Pendidikan 

X2 = Pendapatan 

X3 = Gender  

X4 = Usia  

X5 = Status Perkawinan 

X6 = Sarana Transportasi Massal 

Menurut Widarjono (2010), ada dua cara mengestimasi model regresi 

logistik yaitu metode secara menyeluruh/simultan dan secara bertahap 

(stepwise). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

menyeluruh karena semua variabel independen akan dimasukkan terlebih 

dahulu, kemudian baru dievaluasi. Sedangkan metode stepwise hanya memilih 

variabel – variabel independen yang signifikan dikhawatirkan akan kehilangan 

kerangka teoritik.  

Analisis Binary Logistic Regression digunakan untuk menguji hipotesis 

yaitu pengaruh kondisi individu dan sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga 

kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter ke Kota jakarta 

pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan kereta commuter 

line. Adapun variabel yang menjadi kondisi individu antara lain; tingkat 

pendidikan, gender, usia, dan status perkawinan sedangkan variabel yang 

menjadi kondisi sosial-ekonomi antara lain; pendapatan dan sarana transportasi 

massal (commuter line). Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengujian 

hipotesis antara lain;  

1.  Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)  

A.  Hosmer and Lemeshow Test 

Uji yang digunakan untuk menilai kelayakan model adalah Hosmer dan 

Lemeshow. Adapun tujuannya untuk megukur apakah probabilitas yang 



xlvii 
 

 
 

diprediksi sesuai dengan probabilitas yang diobservasi. Adapun uji hipotesis dari 

pengujian Hosmer Lemeshow 

H0 : tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diamati 

HA : ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi 

yang diamati 

Uji tersebut menggunakan chi squares. Jika uji chi squares tidak 

signifikan (lebih besar dari 0.05) maka probabilitas yang diprediksi sesuai dengan 

probabilitas yang diobservasi dan berlaku sebaliknya. Intinya adalah model dapat 

dikatakan mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data 

observasi sehingga layak untuk diintrepretasikan. 

B.  Pseudo R2 Nagelkerke  

Di dalam regresi logistik ukuran kebaikan disebut dengan (Pseudo R2). 

Terdapat dua Pseudo R2 yaitu Pseudo R2Cox and Snell dan Pseudo R2 

Nagelkerke yang keduanya akan menjelaskan seberapa besar variabel 

independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. 

2.  Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Serentak (Over All Model Fit) 

A.  Metode Estimasi Maximum Likelihood 

Metode maksimum likelihood adalah mencari koefisien regresi sehingga 

probabilitas kejadian dari variabel dependen bisa setinggi mungkin atau 

semaksimum mungkin. Intinya adalah memaksimumkan kemungkinan dari data 

observasi. Dapat menggunakan uji statistika likelihood ratio. 

B.  Omnibus Test of Model Coefficients 

Omnibus Test of Model Coefficients menyajikan uji serentak semua 

koefisien variabel di dalam regresi logistik. 
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3.  Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Individual (Significant Test) 

A.  Uji Statistika Wald 

Dengan Uji Wald dapat diketahui signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual (significance test). 

B.  Prediksi Model 

Setelah menemukan persamaan regresi logistik dapat mencari prediksi 

model terhadap probabilitas terjadinya suatu kejadian. 

3.5.2  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif didefinisikan sebagai metode analisis dengan tujuan 

mendeskripsikan suatu hal apa adanya (Baroroh, 2008). Faktor harga pasar 

perumahan serta kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan yang diduga 

mempengaruhi keputusan tenaga kerja di sektor formal menjadi commuter akan 

dianalisis secara deskriptif dengan memberikan pertanyaan terbuka pada 

kuesioner dengan jawaban pertanyaan yang tidak ditentukan terlebih dahulu.  

Responden dibebaskan memberi jawaban sehingga peneliti dapat 

menangkap informasi yang lebih luas. Harga pasar perumahan dalam penelitian 

ini didefinisikan sebagai harga tanah dan rumah tempat tinggal dengan konsep 

definisi harga rumah di jakarta tinggi/mahal jika dibandingkan di daerah suburban 

(Bogor dan Depok) lebih murah. Adapun kenyamanan tempat tinggal dan 

lingkungan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi lingkungan sekitar 

tempat tinggal yang sehat dan bersih jika dibandingkan Kota Jakarta seperti 

udara yang sejuk, berkurangnya polusi udara, dan tingkat kriminalitas yang lebih 

rendah.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Adapun gambaran umum dari lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu 

kawasan Bogor dan Depok yang menjadi kawasan tempat tinggal pekerja sektor 

formal yang menjadi komuter. 

4.1.1  Kawasan Bogor 

 Kota Bogor mengalami beberapa kali perubahan nama, berdasarkan UU 

No. 16 Tahun 1950 namanya adalah Kota Besar Bogor. Selanjutnya sesuai 

dengan Undang-undang No.1 Tahun 1957 berubah menjadi Kota Praja Bogor, 

kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang 

No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. 

Pada tahun 1999 dengan diberlakukanya UU No. 22 Tahun 1999, Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor. 

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS, 

dengan kondisi iklim yang memiliki suhu rata-rata tiap bulan 26°C. Luas Wilayah 

Kota bogor sebesar 11.850.000 Ha yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 

kelurahan dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor. Kedudukan geografis 

Kota Bogor terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta dekat 

dengan Ibukota Negara, menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, 

perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata (Pemerintah Kota Bogor, 

2013).  

Adapun jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2010 mengalami peningkatan antara lain; di tahun 1990 mencapai 

3.736.897 jiwa, di tahun 2000 dan 2010 secara berturut-turut sebanyak 
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5.508.826 jiwa dan 4.771.932 jiwa. Bahkan jumlah penduduk di Kabupaten 

Bogor jauh lebih besar seperti di tahun 1990 mencapai 3.736.897 jiwa dan di 

tahun 2000 sebanyak 5.508.826 jiwa dan di tahun 2010 sebanyak 4.771.932 jiwa 

(Badan Pusat statistik Jawa Barat, 2013). Hal tersebut menyebabkan 

penggunaan lahan di Kota Bogor didominasi oleh area pemukiman seperti yang 

dilansir Pemerintah Kota Bogor (2013) yaitu sebesar 52% (6.217.292 ha) area 

pemukinan sedangkan sisanya berupa lahan sawah 9% (1.006.000 ha), lahan 

kering 13% (1.479.670 ha), perkebunan 3% (309.621 ha), hutan negara 1% 

(150.000 ha), situ dan kolam 1% (111.470), pekarangan 7% (869.290 ha) serta 

lain-lain 14% (1.706.657 ha). Adapun penggunaan area di Kota Bogor 

digambarkan dalam diagram di bawah ini: 

Gambar 4.1 Penggunaan Lahan di Kota Bogor 

Sumber : Pemerintah Kota Bogor (diolah), 2013 

Adapun yang menjadi kawasan Bogor dalam penelitian ini antara lain : 

a. Stasiun Bogor yang terletak di Kecamatan Bogor, Kota Bogor 

b. Stasiun Cilebut yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor 

c. Stasiun Bojong Gede yang terletak di Kecamatan  Bojong Gede, Kabupaten 

Bogor 
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4.1.2  Kawasan Depok 

Kota Depok berawal dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan 

Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Kemudian 

pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas 

maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus 

Universitas Indonesia (UI), serta diikuti peningkatan perdagangan dan jasa yang 

semakin pesat. Pada tahun  1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif 

Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981.  Kemudian 

pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 15 tahun 1999 wilayah Kota Depok 

meliputi wilayah Administratif  Kota Depok karena telah mengalami 

perkembangan pesat hingga terdapat tuntutan masyarakat untuk mengangkat 

Kota Administratif Depok menjadi Kotamadya (Pemerintah Kota Depok, 2013). 

Secara geografis Kota Depok terletak pada 6o19’-6o28 LS dan 106o43’-

106o 55’30 dan suhu sebesar 24,3°-33°C. Adapun luas wilayah Kota Depok 

sebesar 200,29 km2. Kota Depok selain menjadi pusat pemerintahan yang 

berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga 

merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota 

pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota 

pariwisata dan sebagai kota resapan air. Dikarenakan berbatasan langsung 

dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan 

perkotaan, termasuk masalah kependudukan (Pemerintah Kota Depok, 2013).  

Adapun jumlah penduduk di Kota Depok berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2010 antara lain; di tahun 2000 mencapai 1.143.403 jiwa dan di tahun 

2010 sebanyak 1.738.570 jiwa (Badan Pusat statistik Jawa Barat, 2013). Kota 

Depok sebagai daerah penyangga Kota Jakarta sehingga tidak heran jika 

mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari 

meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. 
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Hal tersebut mengakibatkan sumber daya lahan Kota Depok mengalami tekanan 

sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesat. Kawasan 

pemukiman pada tahun 2005 sebesar 8.915,09 ha (44,31%) dari total 

pemanfaatan ruang Kota Depok. Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau 

tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan 

sebesar 0,93 % dari data tahun 2000. Diprediksikan pada tahun 2010, dari 

53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akan tertutup oleh 

perumahan dan perkampungan (Pemerintah Kota Depok, 2013).  

Adapun yang menjadi kawasan Depok dalam penelitian ini antara lain : 

a. Stasiun Citayam yang terletak di Kecamatan Cipayung, Kota Depok 

b. Stasiun Depok Lama yang terletak di Jl. Stasiun, Kecamatan Pancoran 

Mas, Kota Depok 

c. Stasiun Depok Baru yang terletak di Jl. Margonda, Kecamatan Pancoran 

Mas, Kota Depok 

 

4.2  Gambaran Umum Responden 

Responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pekerja 

sektor formal yang melakukan commuting (pulang-pergi) ke kota Jakarta yang 

berangkat dari stasiun yang berada di kawasan Bogor (Stasiun Bogor, Cilebut, 

dan Bojong Gede) dan Depok (Citayam, Depok Lama dan Depok Baru). 

Kuesioner diberikan kepada responden pada tanggal 25 Nopember 2013-1 

Desember 2013. Peneliti menyebarkan kuesioner total kepada 112 responden 

yang secara langsung ditemui peneliti di stasiun yang berada di kawasan Bogor 

dan Depok namun hanya 90 responden yang dijadikan responden karena 

beberapa kuesioner sisanya tidak diisi lengkap. 

 Berdasarkan tabel mengenai gambaran umum responden terpilih dapat 

diketahui bahwa berdasarkan; a) jenis kelamin sebanyak 40 (44,44%) responden 



liii 
 

 
 

merupakan perempuan sedangkan 50 (55,6%) responden laki-laki, b) Jenis 

pekerjaan mayoritas merupakan pegawai swasta sebesar 63,3%, dengan 

penjabaran sebanyak 57 respon menjadi pegawai swasta, 18 responden PNS, 

14 responden guru, 1 responden pegawai BUMN, c) Kepemilikan kendaraan 

didominansi oleh sepeda motor sebesar 47,78%, dengan rincian sepeda motor 

43 responden, mobil 6 responden, mobil&motor 29 responden dan tidak memiliki 

kendaraan sebanyak 12 responden. Adapun tabel gambaran umum responden 

terdapat di bawah ini. 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden  
Tabel 4.1.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Perempuan 40 

Laki – Laki 50 
Sumber : Data primer (diolah), 2013 

 
Tabel 4.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah 
Pegawai Swasta 57 

PNS 18 

Guru 14 

Pegawai BUMN 1 

Sumber : Data primer (diolah), 2013 

 
Tabel 4.1.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Kepemilikan 
Kendaraan 

Jenis Kendaraan Jumlah 
Motor 43 

Mobil 6 

Mobil&Motor 29 

Tidak Memiliki 12 

Sumber : Data primer (diolah), 2013 

 

 

 



liv 
 

 
 

4.3  Statistik Deskriptif 

Adapun profil responden berdasarkan respon menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner antara lain; 

4.3.1  Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Variabel tingkat pendidikan akan diproksikan dengan tiga kategori di 

dalam kuesioner dengan kategori 1 SMA, kategori 2 Diploma/S1 dan kategori 3 

S2. Adapun responden akan memilih diantara ketiga kategori tersebut yang akan 

menggambarkan jenjang pendidikan terakhir yang diperoleh responden. 

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 

SMA 21 23,33 

Diploma/S1 58 64,44 

S2 11 12,22 

Total 90 100 

Sumber : Data primer (diolah), 2013 

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat pendidikan terakhir 

responden didominansi oleh Diploma/S1 sebesar 64,44% (58 orang) sedangkan 

peringkat kedua oleh jenjang pendidikan SMA sebesar 23,33% (21 orang) dan 

peringkat terakhir diperoleh jenjang pendidikan S2 sebesar 12,22% (11 orang). 

4.3.2  Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 

 Variabel pendapatan di dalam kuesioner mulanya diukur menggunakan 

skala ordinal hingga 20 kategori ,untuk memperkecil selang interval diantara 

kategori. Tujuan awal dari pengukuran variabel pendapatan adalah mencari data 

pendapatan berdasarkan skala rasio namun responden enggan mengisi berapa 

tepatnya jumlah pendapatan per bulan yang didapatkan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pilihan responden berdasarkan 20 kategori pendapatan diolah 

menjadi skala rasio menggunakan batas bawah interval di dalam setiap kategori 
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pendapatan untuk mendapatkan nominal pendapatan per bulan responden yang 

pada intinya mengkategorikan pendapatan dimulai dari yang terendah sebesar 

Rp 1000.000,00 hingga tertinggi sebesar >Rp 10.000.000,00. 

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 
Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 

Rp  1.100.000,00 2 2,22 

Rp  1.600.000,00 4 4,44 

Rp  2.100.000,00 17 18,89 

Rp  2.600.000,00 9 10,00 

Rp  3.100.000,00 6 6,67 

Rp  3.600.000,00 2 2,22 

Rp  4.100.000,00 6 6,67 

Rp  4.600.000,00 9 10,00 

Rp  5.100.000,00 3 3,33 

Rp  5.600.000,00 8 8,89 

Rp  6.100.000,00 1 1,11 

Rp  6.600.000,00 1 1,11 

Rp  7.100.000,00 2 2,22 

Rp  7.600.000,00 3 3,33 

Rp  8.100.000,00 2 2,22 

Rp  9.100.000,00 2 2,22 

Rp  9.600.000,00 3 3,33 

Rp 10.100.000,00 10 11,11 

Total 90 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa besarnya pendapatan 

responden didominansi oleh kisaran Rp 2.100.000,00 sebesar 18,89% (17 

orang), untuk kisaran pendapatan terendah Rp  1.100.000,00 sebesar 2,22% (2  
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orang) sedangkan kisaran pendapatan tertinggi Rp 10.100.000,00 sebesar 

11,11% (10 orang). 

4.3.3  Profil Responden Berdasarkan Gender 

 Gender memisahkan perempuan dan laki-laki bukan hanya berdasarkan 

jenis kelamin perempuan dan laki-laki, namun berdasarkan konstruksi sosial 

yang menganggap perempuan sebagai nafkah tambahan sehingga cenderung 

diam di rumah untuk mengurus urusan domestik rumah tangga.  

Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Gender 
Gender Frekuensi Persentase (%) 

Perempuan 40 44,44 

Laki-laki 50 55,56 

Total 90 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013 

Berdasarkan tabel 4.4 tampak bahwa responden pria lebih dominan 

menjadi commuter sebesar 55,56% (50 orang) sedangkan perempuan sebesar 

44,44%(40 orang). Jumlah responden perempuan lebih sedikit dari responden 

laki-laki bukan hanya disebabkan responden yang kebetulan ditemui lebih 

banyak laki-laki, namun berdasarkan pengamatan lapang pekerja yang menjadi 

commuter yang menggunakan commuter line lebih didominansi laki-laki. 

Dikarenakan jika dilihat dari jumlah penumpang commuter line perempuan yang 

cenderung menaiki 2 gerbong khusus perempuan yang terletak di gerbong paling 

depan dan paling belakang kereta sedangkan sisanya yang berupa gerbong 

campuran mayoritas diisi oleh laki-laki dan hanya ada 3-6 perempuan yang 

mengisi gerbong campuran. 

4.3.4  Profil Responden Berdasarkan Usia  

 Variabel usia menggambarkan lamanya keberadaan seseorang sejak 

dilahirkan hingga kini sehingga terdapat faktor biologis yang akan mempengaruhi 
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kondisi tubuh seseorang yang akan dijadikan faktor pertimbangan untuk menjadi 

commuter. 

Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Usia 

Usia(Tahun) Frekuensi Persentase(%) 

19-25 9 10,00 

26-31 17 18,89 

32-38 13 14,44 

39-44 15 16,67 

45-50 18 20,00 

51-60 18 20,00 

Total 90 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013 

Berdasarkan tabel 4.5 tampak bahwa usia commuter didominansi oleh 

rentang usia 45-50 dan 51-60 sebesar 20% sebanyak 18 orang. Adapun rentang 

usia 19-25 yang menjadi commuter hanya sebesar 10% sebanyak 9 orang. 

4.3.5  Profil Responden Berdasarkan Status Perkawinan  

Variabel status perkawinan  diproksikan berdasarkan dua kategori yaitu 

kategori 1 Belum/Tidak Menikah dan kategori 2 Menikah. Status perkawinan 

akan jadi pertimbangan responden untuk menjadi commuter untuk tetap pulang 

menuju daerah asal karena terdapat keluarga. 

Tabel 4.6 Profil Responden Berdasarkan Status Perkawinan 
Status Perkawinan Frekuensi Persentase (%) 

Belum/Tidak 20 22,22 

Menikah 70 77,78 

Total 90 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013 

Berdasarkan tabel 4.6 tampak bahwa responden yang menjadi commuter 

dominannya memiliki status perkawinan menikah sebesar 77,78% sebanyak 70 
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orang sedangkan responden yang belum/tidak menjadi minoritas yaitu sebesar 

22,22% sebanyak 20 orang. 

4.3.6  Profil Responden Berdasarkan Sarana Transportasi Massal 

Commuter Line 

 Ketersediaan sarana transportasi massal berupa commuter line menjadi 

salah satu pertimbangan keputusan menjadi commuter. Pilihan responden 

diproksikan berdasarkan jawaban ya dan tidak mengenai pertanyaan dalam 

kuesioner yang menyatakan bahwa menjadi commuter karena terdapat 

commuter line yang dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh. 

 Tabel 4.7 Profil Responden Berdasarkan Sarana Transportasi Massal 
Transport Frekuensi Persentase (%) 

Tidak 17 18,89 

Ya 73 81,11 

Total 90 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2013 

 Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa 81,11% sebanyak 73 responden 

menjadi commuter karena tersedianya commuter line sedangkan sisanya 

sebesar 18,89% tidak beranggapan bahwa commuter line memfasilitasi pilihan 

menjadi commuter. 

 

4.4  Analisis Data 

Keputusan tenaga kerja menjadi commuter  dalam penelitian ini diuji 

dengan model Binary Logistic Regression dan analisis deskriptif untuk menjawab 

tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh kondisi individu dan sosial-

ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah suburban 

menjadi commuter ke Kota jakarta pada migran kawasan Bogor dan Depok yang 

menggunakan kereta commuter line. Adapun variabel yang menjadi kondisi 



lix 
 

 
 

individu antara lain; tingkat pendidikan, gender, usia, dan status perkawinan 

sedangkan variabel yang menjadi kondisi sosial-ekonomi antara lain; pendapatan 

dan sarana transportasi massal (commuter line) akan dianalisis menggunakan 

model Binary Logistic. Adapun harga pasar perumahan serta kenyamanan 

tempat tinggal dan lingkungan akan dianalisis secara deskriptif untuk 

menjelaskan alasan menjadi commuter dengan pertanyaan dalam kuesioner 

dengan jawaban terbuka. 

4.4.1  Hasil Analisis Binary Logistic Regression 

  Analisis Binary Logistic Regression  digunakan untuk pengujian hipotesis 

dari pengaruh kondisi individu dan sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga 

kerja sektor formal pada wilayah suburban menjadi commuter ke Kota jakarta 

pada migran kawasan Bogor dan Depok yang menggunakan kereta commuter 

line. Adapun hasil pengujian hipotesis antara lain;  

1.  Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)  

A.  Hosmer and Lemeshow Test 

Model akan dinyatakan layak jika signifikansi di atas 0,05 atau chi square 

hitung di bawah Chi Square Tabel. Adapun uji hipotesis dari pengujian Hosmer 

Lemeshow : 

H0 : tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diamati 

HA : ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi 

yang diamati 

Tabel 4.8 Uji Kelayakan Model dengan Hosmer dan Lemeshow 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 .665 8 1.000 

Sumber : Output SPSS 16 
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Berdasarkan tabel 4.8 tampak bahwa nilai signifikansi > 0.05 maka Ho 

diterima. Nilai Hosmer and Lemeshow sebesar 0.665 dengan signifikansi 1.00 > 

0,05 dan nilai chi square tabel adalah 15.51 (df8) > nilai t-hitung yaitu 0.665. 

Berarti model adalah fit dan model dinyatakan layak dan boleh diinterpretasikan.  

B.  Pseudo R2 Nagelkerke  

Pseudo R2Cox and Snell dan Pseudo R2 Nagelkerke keduanya akan 

menjelaskan seberapa besar variabel independen dalam model mampu 

menjelaskan variabel independen. 

Tabel 4.9 Pseudo R2Cox and Snell dan Pseudo R2 Nagelkerke  
Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

1 18.480 0.326 0.723 

Sumber : Output SPSS 16 

Berdasarkan tabel 4.9 tampak bahwa variabel tingkat pendidikan, gender, 

usia, status perkawinan, pendapatan dan sarana transportasi massal (commuter 

line) yang berperan sebagai variabel indepen mampu menjelaskan variabel 

dependen sebesar 72.3% jika berdasarkan Pseudo R2 Nagelkerke dan sebesar 

32.6% menggunakan Pseudo R2Cox and Snell. 

2.  Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Serentak (Over All Model Fit) 

A.  Metode Estimasi Maximum Likelihood 

Metode maksimum likelihood adalah mencari koefisien regresi sehingga 

probabilitas kejadian dari variabel dependen bisa setinggi mungkin atau 

semaksimum mungkin. Intinya adalah memaksimumkan kemungkinan dari data 

observasi yang dilihat dengan membandingkan angka pada -2 Log likelihood 

awal (block number = 0) sebagai model yang hanya memasukkan konstanta 
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tanpa memasukkan variabel independen sedangkan  -2 Log likelihood akhir 

(block number = 1) sebagai model yang telah memasukkan variabel independen.   

Tabel 4.10 Estimasi Maximum Likelihood dengan -2 Log Likelihood 
Iteration -2 log likelihood 

Block Number 0 53.99 

Block Number 1 18.48 

Sumber : Output SPSS 16 (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa -2 Log likelihood awal (block 

number= 0)  sebesar 53.99. Adapun hasil yang didapat setelah dimasukkan 

variabel independen ke dalam model yang tampak pada tabel 4.11 adalah terjadi 

penurunan pada angka -2 Log likelihood akhir (block number= 1) sebesar 35.51 

sehingga menjadi 18.48. Penurunan pada nilai -2 Log likelihood menunjukkan 

keseluruhan model regresi logistik yang dihipotesiskan fit dengan data serta 

termasuk ke dalam model yang baik.  

Tabel 4.11 Keakuratan Prediksi Hanya dengan Konstanta

 
Sumber : Output SPSS 16 

Adapun keakuratan nilai prediksi dari model yang hanya dengan 

konstanta yang mengelompokkan kasus ke dalam dua kelompok yang menjadi 

commuter dan non commuter, tampak pada tabel 4.11 yaitu sebesar 91,1%. 

Tabel 4.12 Keakuratan Prediksi dengan Variabel Independen 

 
Sumber : Output SPSS 16 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui nilai keakuratan prediksi secara 

menyeluruh yang akan menunjukkan seberapa baik model dalam 

mengelompokkan kasus baik yang menjadi commuter maupun non commuter. 

Adapun kekuatan prediksi secara menyeluruh sebesar 93,3%. Hal tersebut 

menunjukkan kondisi yang lebih baik dari model yang hanya dengan konstanta 

sebelumnya sebesar 91,1%. Adapun keakuratan prediksi yang non commuter 

sebesar 50% dan commuter sebesar 93,3%. 

B.  Omnibus Test of Model Coefficients 

Omnibus Test of Model Coefficients berperan sebagai uji serentak 

terhadap semua koefisien variabel di dalam regresi logistik. Nilai Chi square 

didalam tabel merupakan perubahan nilai -2LL model dengan hanya konstanta 

dan model yang diestimasi. Jika nilai chi-square signifikan pada tabel sig. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi probabilitas 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

Tabel 4.13 Uji Serentak dengan Omnibus Test 

 
Sumber : Output SPSS 16 

Berdasarkan tabel 4.13 tampak bahwa nilai chi square pada kolom sig. 

sebesar 0,00 yang artinya signifikan karena kurang dari nilai 0,05(α=0,05). 

Disimpulkan bahwa variabel independen antara lain: tingkat pendidikan, gender, 

usia, status perkawinan, pendapatan dan sarana transportasi massal (commuter 

line) mempengaruhi keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 
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3.  Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Individual (Significant Test) 

A.  Uji Statistika Wald 

Uji Wald digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual (significance test). 

Hasil dari uji wald dapat dilihat pada tabel 4.14 hanya dengan konstanta dan 

tabel 4.15 dengan variabel independen. 

Tabel 4.14 Uji Wald Hanya dengan Konstanta 

 
Sumber : Output SPSS 16 

 Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa hanya dengan konstanta 

tanpa variabel independen telah signifikan sebesar 0,00 yang artinya signifikan 

karena kurang dari nilai 0,05(α=0,05) dalam mempengaruhi probabilitas 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

Tabel 4.15 Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Individual  dengan Uji Wald  

 
Sumber : Output SPSS 16 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui pengaruh variabel independen 

secara individual yang artinya akan menjawab pengujian hipotesis. Adapun hasil 

dari pengujian hipotesis antara lain: 
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1.  Hasil Uji Pengaruh Variabel Tingka t Pendidikan (kode: educ) Terhadap 

Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

 Berdasarkan analisis Binary Logistic Regression  yang tampak pada tabel 

4.15 adalah variabel pendidikan memiliki koefisien negaif yaitu sebesar -17,226 

dan -17,846. Variabel pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas keputusan tenaga kerja menjadi commuter karena nilainya lebih 

besar dari α=5% dengan penjabaran nilai 0,946 pada tingkat pendidikan kategori 

≤SMA serta 0,999 pada tingkat pendidikan kategori Diploma/S1 dan S2. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima. 

2.  Hasil Uji Pengaruh Variabel Pendapatan (kode: income) Terhadap 

Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

Berdasarkan analisis Binary Logistic Regression  pada tabel 4.15 dapat 

diketahui bahwa variabel pendapatan memiliki nilai koefisien sebesar 0,000 serta 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas keputusan tenaga 

kerja menjadi commuter dengan nilai signifikansi sebesar 0,942 yang nilainya 

lebih besar dari α=5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima. 

3.  Hasil Uji Pengaruh Variabel Gender (kode: gender) Terhadap Probabilitas 

Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

Berdasarkan analisis Binary Logistic Regression  pada tabel 4.15 dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien variabel gender sebesar -3,659 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,039 yang lebih kecil dari α=5%. Hal tersebut menunjukkan 

H1 diterima maka variabel gender berpengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

4.  Hasil Uji Pengaruh Variabel Usia (kode: age) Terhadap Probabilitas 

Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

Berdasarkan analisis Binary Logistic Regression  pada tabel 4.15 terlihat 

bahwa nilai koefisien variabel usia sebesar -0,114 dengan nilai signifikansi 
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sebesar 0,132 yang lebih besar dari α=5%. Hal tersebut menunjukkan H0 diterima 

maka variabel usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

5.  Hasil Uji Pengaruh Variabel Status Perkawinan (kode: marital) Terhadap 

Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

Berdasarkan analisis Binary Logistic Regression  pada tabel 4.15 dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien variabel status perkawinan sebesar 4,147 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil dari α=5%. Hal tersebut 

menunjukkan H1 diterima maka variabel status perkawinan berpengaruh secara 

signifikan terhadap probabilitas keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

6.  Hasil Uji Pengaruh Variabel Sarana Transportasi Massal/commuter line 

(kode: transport) Terhadap Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja Menjadi 

Commuter 

Berdasarkan analisis Binary Logistic Regression  pada tabel 4.15 dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien variabel sarana transportasi massal/commuter 

line sebesar 5,971 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 

α=5%. Hal tersebut menunjukkan H1 diterima maka variabel sarana transportasi 

massal/commuter line berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

Maka jika diringkas adapun variabel yang mempengaruhi secara 

signifikan dan tidak berpengaruh secara signifikan terdapat dalam tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Tabel Signifikansi Variabel 

Variabel Koefisien Nilai Signifikansi Signifikansi 

Pendidikan 

Diploma/S1 

-17,226 0.999 Tidak berpengaruh 

secara signifikan 

Pendidikan S2 -17,846 0.999 Tidak berpengaruh 

secara signifikan 

Pendapatan 0,0 0.942 Tidak berpengaruh 

secara signifikan 

Gender -3,659 0.039 Berpengaruh secara 

signifikan 

Usia -0,114 0.132 Tidak berpengaruh 

secara signifikan 

Status Perkawinan 4,147 0.036 Berpengaruh secara 

signifikan 

Sarana Transportasi 

Massal (Commuter 

Line) 

5,971 0.008 Berpengaruh secara 

signifikan 

 

B.  Prediksi Model 

 Adapun model persamaan regresi logistik yang akan dicari memiliki 

rumusan sebagai berikut: 

 

Dimana :  

P = Probabilitas Keputusan tenaga kerja menjadi commuter atau tidak 

   = Konstanta 

                             = Koefisien 

X1 = Tingkat Pendidikan (kode: educ), X2 = Pendapatan (kode: income), X3 = 

Gender (kode: gender), X4 = Usia (kode: age), X5 = Status Perkawinan (kode: 

marital), X6 = Sarana Transportasi Massal/commuter line (kode: transport) 
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 Berdasarkan tabel 4.15 persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

 

 Dari persamaan regresi logistik di atas dapat dilakukan prediksi mengenai 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter atau tidak menjadi commuter, namun 

pada model persamaan hanya memasukkan variabel independen sebagai 

berikut: 

 

 Jika diasumsikan terdapat tenaga kerja bermukim di Bogor dengan 

gender: laki-laki, status perkawinan: menikah, setuju dengan tersedianya 

commuter line maka probabilitas menjadi commuter dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Z = 21,458 – 3,659(1) + 4,147(1) + 5,971(1) = 27,917 

    
 

             
 

              
      

Nilai prediksi probabilitas tenaga kerja menjadi commuter berdasarkan model 

diatas sedemikian besarnya sebesar 99% sedangkan probabilitas tidak menjadi 

commuter sebesar 1 – 0,99 = 0,01 atau 1%. 

 

4.4.2 Hasil Analisis Deskriptif 

4.4.2.1 Pengaruh Harga Pasar Perumahan serta Kenyamanan Tempat 

Tinggal dan Lingkungan 

 Analisis statistika deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis pengaruh harga rumah dan kenyamanan tempat tinggal dan 

lingkungan terhadap keputusan tenaga kerja menjadi commuter. Responden 

diminta menjawab kuesioner dengan pertanyaan terbuka mengenai alasan 
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melakukan commuting di antara harga rumah di Jakarta jauh lebih tinggi, 

kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan serta kombinasi antara kedua alasan 

sebelumnya disertai alasan penjelasnya yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi keputusan menjadi commuter. Kemudian peneliti melakukan 

tabulasi data untuk mencari frekuensi di tiap pilihan. 

Gambar 4.2 Diagram Alasan Melakukan Commuting

 
Sumber : Data primer (diolah), 2013 

 Berdasarkan gambar 4.2 tampak bahwa alasan melakukan commuting 

didominansi oleh kombinasi diantara kedua pilihan yaitu sebesar 51% (46 orang), 

posisi kedua diduduki oleh kenyamanan tempat tinggal & lingkungan sebesar 

45% (41) serta harga rumah di Jakarta jauh lebih tinggi sebesar 4% (4 orang). 

Responden memilih tetap tinggal di Bogor dan Depok yang disebabkan 

kenyamanan tetap tinggal di lingkungan karena udara yang bersih dan sejuk, 

jauh dari keramaian, tingkat kriminalitas lebih rendah dibandingkan di Jakarta 

serta Bogor dan Depok serta telah menjadi kampung halaman yang tidak dapat 

ditinggalkan dan dilupakan. Alasan responden memilih harga rumah di Jakarta 

jauh lebih tinggi sehingga melakukan commuting antara lain: pendapatan tidak 

cukup untuk membeli rumah ataupun tanah di Jakarta dan biaya hidup di Jakarta 

lebih tinggi. Adapun pilihan kedua sebagai bentuk kombinasi dari kedua pilihan, 

dipilih responden dengan alasan bisa bermukim di wilayah yang nyaman di 

Bogor dan Depok dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga 

rumah di Jakarta dengan harga yang telah melambung tinggi untuk sebuah 

rumah yang layak untuk dihuni. 

4% 

45% 
51% 

Harga rumah Kenyamanan tempat tinggal&lingkungan Keduanya
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4.5  Pembahasan Hasil Penelitian 

Adapun pembahasan atas perumusan hipotesis berdasarkan hasil 

pengujian metode binary logistic regression yang menggunakan alat bantu SPSS 

16 antara lain: 

4.5.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Probabilitas Keputusan 

Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

 Berdasarkan teori Human Capital dalam Investment in Human Capital 

yang berbicara mengenai konsep modal manusia yang menganggap bahwa 

manusia merupakan suatu bentuk modal yang dapat menginvestasikan dirinya 

sendiri melalui pendidikan dan akan memfasilitasi terjadinya migrasi maka ketika 

seseorang memiliki Human Capital di atas rata – rata akan memicu 

kecenderungan yang lebih besar untuk migrasi atau mobilitas permanen. Pada 

kenyataannya yang terjadi dalam penelitian ini teori Human Capital tidak berlaku. 

 Berdasarkan hasil perhitungan secara statistika dalam penelitian ini 

tingkat pendidikan pada kategori ≤SMA, Diploma/S1 dan S2 tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap probabilitas keputusan menjadi commuter. Berarti 

tidak ada perbedaan antara kategori pendidikan tingkat satu hingga tiga dalam 

mempengaruhi keputusan tenaga kerja menjadi commuter. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan Purnomo (2004) yang meneliti tentang Pola Migrasi Migran 

Sirkuler Asal Wonogiri Ke Jakarta dengan salah satu variabel independen 

merupakan pendidikan dan hasil penelitiannya adalah pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap niat migran asal Wonogiri ke Jakarta.  Variabel pendidikan 

juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan migran di Kota Denpasar yang 

dilakukan oleh Martini dan Sudibia (2013) dengan studi Keputusan Melakukan 

Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Migran di Kota 

Denpasar.  
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 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap survei lapangan, pada 

kenyataannya dalam penelitian ini terdapat dua mainstream pada human capital 

yang dinilai berdasarkan tingkat pendidikan commuter. Pada  mainstream 

pertama, seseorang melakukan commuting dan menjadi commuter dengan 

human capital di bawah rata-rata untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi 

dan meningkatkan kecenderungan bermigrasi namun tetap melakukan 

commuting atau migrasi ulang-alik (pulang-pergi) karena tidak mampu menetap 

di daerah tujuan. Pada mainstream kedua, seseorang tetap melakukan 

commuting dan menjadi commuter dengan tingkat human capital di atas rata-rata 

meskipun mampu menetap di wilayah tujuan yang berarti melakukan migrasi. 

Berarti berdasarkan hasil perhitungan secara statistik dan pengamatan melalui 

survei lapangan, ternyata teori human capital tidak mampu menjelaskan 

keputusan tenaga kerja melakukan commuting dan menjadi commuter pada 

kasus wilayah suburban yaitu Bogor dan Depok. 

4.5.2  Pengaruh Pendapatan Terhadap Probabilitas Keputusan Tenaga 

Kerja Menjadi Commuter 

Model Todaro bicara tentang perbedaan pendapatan antara perdesaan 

dengan perkotaan yang memicu arus migrasi. Migran akan memilih bermigrasi di 

salah satu daerah tujuan yang akan memaksimalkan keuntungan yang 

diharapkan mereka, seperti pendapatan lebih tinggi yang diterima jika bermigrasi. 

Motif ekonomi memicu migrasi juga dijelaskan oleh Ravenstein bahwa niat untuk 

memperbaiki kondisi ekonomi merupakan faktor pendorong yang dominan. Pada 

kenyataannya yang terjadi dalam penelitian ini, model Todaro dan Ravenstein 

mengalami dilema.  

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistika dalam penelitian ini, 

pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas keputusan 

menjadi commuter. Berarti tidak ada perbedaan antara pendapatan Rp 
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1.000.000,00 hinggga Rp 10.100.000,000 yang akan mempengaruhi keputusan 

tenaga kerja menjadi commuter. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Purnomo (2004) studi tentang Pola Migrasi Migran Sirkuler Asal Wonogiri Ke 

Jakarta  dengan hasil variabel pendapatan yang diperoleh di kota berpengaruh 

terhadap niat bermigrasi sirkuler. Variabel pendapatan juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas non 

permanen, berdasarkan penelitian yang dilakukan Martini dan Sudibia (2013) 

tentang Keputusan Melakukan Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap 

Pendapatan Migran di Kota Denpasar. Pendapatan akan mempengaruhi 

kecenderungan bermigrasi didukung oleh penelitian Gregor (2008) serta Zax 

(1991) dalam Stutzer dan Frey (2008). 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap survei lapangan, pada 

kenyataannya dalam penelitian ini terdapat dua golongan pendapatan yang 

mempengaruhi keputusan menjadi commuter. Golongan pertama dengan tingkat 

pendapatan rendah yaitu Rp 1.100.000,00 yang berada di bawah UMR Jakarta, 

Depok dan Bogor namun tetap melakukan commuting atau migrasi ulang-alik 

(pulang-pergi) meskipun pendapatannya tidak mencukupi biaya commuting. 

Pada golongan kedua dengan tingkat pendapatan sebesar Rp 10.100.000,00 

yang berada di atas rata – rata UMR Jakarta, Bogor dan Depok namun masih 

melakukan commuting dan menjadi commuter. 

Adapun perhitungan biaya commuting sebagai berikut : pada umumnya 

commuter melakukan perjalanan minimal 8 stasiun dengan commuter line 

dengan harga tiket pengguna singletrip Rp 4.000,00(untuk 8 stasiun) + biaya 

kartu jaminan Rp 5.000,00 = Rp 9.000.000, berati dalam 1 bulan dengan bekerja 

selama 24 hari menelan biaya commuting sebesar Rp 216.000,00 yang artinya 

19,6% dari pendapatan Rp 1.100.000,00. Jika menggunakan multitrip yang dapat 

digunakan berkali-kali dengan harga kartu Rp 50.000,00 dengan saldo 
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perjalanan yang dapat diisi ulang Rp 20.000,00 dengan ketentuan yang sama 

jika 8 stasiun dikenai harga Rp 4.000,00 maka biaya commuting per bulan 

sebesar Rp 126.000,00 yang artinya 11,4% dari pendapatan Rp 1.100.000,00. 

Jika biaya commuting dikenai terhadap tingkat pendapatan di bawah UMR 

Jakarta, Depok dan Bogor jelas akan sulit bagi mereka untuk memenuhi ataupun 

menutup kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Pada akhirnya mereka akan 

mengalami Stress That Does’nt Pay : Commuting Paradox yang dikemukakan 

oleh Stutzer dan Frey (2008) yang intinya mengungkapkan bahwa jika ternyata 

pendapatan yang didapat perbulan tidak mencukupi biaya commuting maka akan 

ada biaya tambahan psikologis yang lebih mahal dan tidak dapat dipenuhi 

pekerja. 

Berarti berdasarkan hasil perhitungan secara statistik dan pengamatan 

melalui survei lapangan, model Todaro dan Ravenstein mengalami dilema. 

Dikarenakan jika dilihat dari sisi golongan pertama seharusnya pekerja akan 

bermigrasi jika pendapatan yang didapatkan di daerah tujuan tinggi, namun 

kenyataannya hal tersebut tidak berlaku. Jika dilihat dari golongan kedua 

seharusnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi pekerja tidak melakukan 

commuting (pulang-pergi) dan bermigrasi untuk menetap di daerah tujuan namun 

kenyataannya hal tersebut tidak berlaku. Adapun model Todaro dan Ravenstein 

tidak mampu menjelaskan kasus dalam penelitian ini jika dilihat dari sisi 

pelaku/migran yang diteliti berasal dari wilayah suburban yang memiliki sifat 

campuran antara rural dan urban bukan bersifat rural sehingga memiliki dimensi 

yang berbeda. 

4.5.3 Pengaruh Gender Terhadap Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja 

Menjadi Commuter 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistika dalam penelitian ini 

gender berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas keputusan menjadi 
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commuter dan memiliki koefisien negatif. Gender menggunakan data kualitatif 

dengan 1= laki-laki dan 0=perempuan, maka dapat diartikan secara statistik 

bahwa jika laki-laki, keputusan menjadi commuter akan menurun. Dapat diartikan 

kecendurangan menjadi commuter atau melakukan commuting sebagai mobilitas 

non permanen akan menurun pada laki-laki berarti laki-laki cenderung melakukan 

mobilitas permanen atau migrasi, yang artinya teori Ravenstein berdasarkan 

hukum migrasi mengenai perempuan lebih dominan melakukan migrasi dalam 

jarak pendek yang bisa berupa kasus melakukan commuting ditandai dengan 

koefisien negatif, yang berarti jika perempuan maka keputusan menjadi 

commuter akan meningkat karena jarak yang ditempuh pendek memungkinan 

pulang-pergi untuk bekerja.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap survei lapangan, pada 

kenyataannya laki-laki lebih dominan menjadi commuter dan melakukan 

commuting yang dapat dilihat berdasarkan frekuensi laki-laki sebanyak 50 

responden sedang perempuan 40 responden. Hal ini menandakan gender 

berpengaruh terhadap keputusan menjadi commuter. Adapun konstruksi sosial 

mengenai perempuan lebih banyak mengurus urusan domestik rumah tangga 

dapat dibenarkan serta anggapan tentang perempuan sebagai nafkah tambahan 

dan laki-laki sebagai nafkah utama dapat dibenarkan, karena tercermin dari 

pendapatan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. 

4.5.4 Pengaruh Usia Terhadap Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja 

Menjadi Commuter 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistika dalam penelitian ini, usia 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas keputusan tenaga 

kerja menjadi commuter. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian dari 

Purnomo (2004) tentang Pola Migrasi Migran Sirkuler Asal Wonogiri Ke Jakarta 

bahwa usia mempengaruhi niat migran sirkuler asal Wonogiri dalam melakukan 
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migrasi ke Jakarta. Martini dan Sudibia (2013) berpendapat sama dari 

penelitiannya tentang Keputusan Melakukan Mobilitas Penduduk dan 

Dampaknya Terhadap Pendapatan Migran di Kota Denpasar dengan hasil umur 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan untuk 

melakukan mobilitas non permanen. Didukung oleh Gera dan Paproski  bahwa 

pada usia 20 – 39 tahun jarak commuter akan meningkat dan menurun di 

rentang usia sesudahnya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap survei di 

lapangan adalah usia pekerja yang melakukan commuting justru didominansi 

oleh rentang usia 45-50 dan 51-60 tahun. 

4.5.5 Pengaruh Status Perkawinan Terhadap Probabilitas Keputusan 

Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistika dalam penelitian ini, 

status perkawinan berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter. Adapun koefisien yang bernilai positif 

diartikan jika pekerja sudah menikah keputusan menjadi commuter dan 

melakukan commuting akan meningkat. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian dari Martini dan Sudibia (2013) yang melakukan penelitian tentang 

Keputusan Melakukan Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap 

Pendapatan Migran di Kota Denpasar bahwa status perkawinan berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas 

non permanen. Seperti yang dikemukakan Johnston (1971) bahwa ketika sebuah 

keluarga memutuskan bermigrasi akan menjadi keputusan yang sulit karena 

akan berdampak terhadap tempat tinggal, kerja, dan domain seluruh anggota 

keluarga. 
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4.5.6 Pengaruh Sarana Transportasi Massal/Commuter Line Terhadap 

Probabilitas Keputusan Tenaga Kerja Menjadi Commuter 

Berdasarkan teori Ravenstein mengenai hukum migrasi perkembangan 

teknologi cenderung meningkatkan angka migrasi yang berarti penyediaan 

sarana transportasi massal berupa commuter line dapat memicu migrasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistika dalam penelitian ini, variabel 

sarana transportasi massal/commuter line berpengaruh secara signifikan 

terhadap probabilitas keputusan menjadi commuter dengan nilai koefisien positif 

yang artinya akan terjadi peningkatan menjadi commuter jika individu 

beranggapan fasilitas berupa commuter line mempermudah pergerakan ke kota 

serta mempersingkat jarak dan waktu tempuh. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Frey (1987) bahwa fenomena suburbanisasi dari pusat kota ke daerah 

pinggiran terjadi karena didukung oleh perkembangan teknologi transportasi. 

Kemsudian di tahun 2008 Stutzer dan Frey melakukan penelitian bahwa 

kemudahan transportasi menuju tempat kerja juga akan menjadi faktor 

pertimbangan sebagai bentuk kompensasi menjadi commuter. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kondisi individu 

dan sosial-ekonomi terhadap keputusan tenaga kerja sektor formal pada wilayah 

suburban menjadi commuter ke Kota Jakarta pada migran kawasan Bogor dan 

Depok yang menggunakan kereta commuter line. Penelitian ini dilakukan di 

kawasan Bogor (Stasiun Bogor, Cilebut dan Bojong Gede) dan Depok (Stasiun 

Citayam, Depok Lama dan Depok Baru) dengan menggunakan binary logistic 

regression dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Variabel pendidikan, pendapatan dan usia tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap probabilitas keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

2.  Variabel gender, status perkawinan dan sarana transportasi 

massal/commuter line berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

keputusan tenaga kerja menjadi commuter. 

 

5.2 Saran 

 Pilihan pekerja dari Bogor dan Depok menjadi komuter akan semakin 

membludak dari tahun ke tahun maka diharapkan adanya perbaikan sarana 

transportasi commuter line untuk mengatasi fenomena commuting yang tidak 

dapat dihindari antara Jakarta, Bogor dan Depok karena tersedianya commuter 

line memiliki pengaruh yang besar terhadap probabilitas keputusan pekerja 

menjadi komuter dibandingkan besarnya pendapatan yang seharusnya menjadi 

motif dominan melakukan commuting. 
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