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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan bekerja di luar negeri 
penduduk Nusa Tenggara Barat yang dipengaruhi oleh faktor pendorong/daerah 
asal (pendapatan, jumlah jam kerja, lama belajar, jumlah keluarga), faktor 
penarik/daerah tujuan (upah didaerah tujuan), dan informasi negatif. Penelitian ini 
menggunakan data 100 sampel (usia antara 18-50 tahun) dengan wilayah sampel 
yaitu kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa 
Besar serta menggunakan metode analisis binari logistik. Hasil analisis binari 
logistik menunjukkan variabel dengan taraf signifikan adalah pendapatan daerah 
asal dengan probabilitas sebesar 0.045, jam kerja sebesar 0.026, dan upah di 
daerah tujuan dengan nilai probabilitas 0.0001, sementara variabel lama belajar, 
jumlah keluarga, dan informasi negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan penduduk NTB untuk bekerja di luar negeri.  

 

Kata Kunci : Keputusan Migrasi, Migrasi Tenaga Kerja, Faktor Pendorong 
dan Penarik, Informasi Negatif. 
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Abstract 

 

This Papers aims to determine the decision to migrate of the population of West 
Nusa Tenggara Province were influenced by push factors/area origin (income, 
number of hours worked, study period, number of families), pull factors/destination 
area (wages in the destination area), and negative information. This study uses 
data from 100 samples of lobour (ages between 18-50 years) with sample areas 
namely the regency of  West Lombok, Central Lombok, East Lombok, and 
Sumbawa Besar. This study uses logistic binary analysis methods. The results of 
binary logistic analysis showed that the variables with significant levels were 
income with a probability of 0.045, working hours of 0.026, and wages in the 
destination with a probability value of 0.0001, while the variables of  study period, 
number of families, and negative information had no significant effect on decisions 
to migrate. We Found that the decision to migrate the West Nusa Tenggara society 
was based on economic factors, so that non-economic (social) factor become the 
last consideration of society concerning the decision to migrate.  
 
 

Keywords: Decision to Migrate, Labour Migration, Push and Pull Factor, Negative 
Information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teddynggr49@gmail.com


 

 

xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL                     i 

HALAMAN PENGESAHAN                 ii 

HALAMAN IDENTITAS TIM KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI                    iii 

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS                                                                  iv 

RIWAYAT HIDUP                                                                                                    v 

UCAPAN TERIMAKASIH                                                                                       vi 

KATA PENGHANTAR                                                                                          viii 

ABSTRAK                                         ix 

ABSTRACT                     x 

DAFTAR ISI                                                                                                           xi 

DAFTAR TABEL                                                     xiii 

DAFTAR GAMBAR                                                                                           xiv 

DAFTAR LAMPIRAN                                                                                             xv 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

    1.1. Latar Belakang                                                                        1 

     1.2. Perumusan Masalah                                                            11 

               1.3. Tujuan Penelitian                                                                            11 

               1.4.  Manfaat Penelitian                                                         12 

 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

                2.1.  Kajian Teori                                             12 

             2.1.1. Konsep Tenaga Kerja                                                         12  

  2.1.2. Konsep Dasar Migrasi                             15 

  2.1.3. Teori Penyebab Terjadinya Migrasi                                     17 

  2.1.4. Fenomena Migrasi di Indonesia           25 

             2.1.5. Hubungan Faktor Pendorong Terhadap Migrasi          29 

  2.1.6. Hubungan Faktor Penarik Terhadap Migrasi                       30 

  2.1.7.Hubungan Informasi Negatif Terhadap Migrasi                       30 

      2.2. Penelitian Terdahulu               32 

      2.3. Kerangka Konseptual                                                                           37 

      2.4. Definisi Operasional Variabel                                                        38 



 

 

xii 
 

      2.5. Hipotesis Penelitian                                                                       40 

 

BAB III    METODE PENELITIAN     

     3.1. Pendekatan Penelitian              41 

     3.2. Lokasi Penelitian                                                                            41 

     3.3. Jenis dan Sumber Data             42 

     3.4.  Populasi, Sampel dan Metode Sampling           43    

     3.5.  Metode Pengumpulan Data                45 

     3.6. Metode Analisis Data              46 

 

BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN   

     4.1. Struktur Ekonomi               51 

     4.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan            53 

    4.3. Karakterstik Responden              56 

4.4.  Hasil Analisia Statistik ( Model Logistik)            65 

4.5.  Implikasi dan Hasil Penelitian             71 

4.6.  Keterbatasan Ruang Lingkup Penelitian           80 

 

BAB  V     KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1. Kesimpulan                82 

 5.2. Saran                  83 

 

DAFTAR PUSTAKA                 85 

LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                          88 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                           Halaman 

1.1. Penempatan TKI Asal NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota                          3   

3.5. Probabilitas Dalam Model Logit             47     

4.1.     Persentase Laju Pertumbuhan PDRB                                     52 

4.2.1   Jumlah Penduduk Provinsi NTB berdasarkan Kelompok Umur         53 

4.2.2   Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota                    54 

4.2.3   Penduduk Berumur 15 Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi          55 

4.3.1   Distribusi Responden Berdasarkan Usia                                                   56 

4.3.2   Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin                                    57 

4.3.3   Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan          57 

4.3.4   Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan keluarga           58 

4.3.5   Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan              59 

4.3.6   Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan                             60 

4.3.7   Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan          61 

4.3.8  Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Jam Kerja          62 

4.3.9   Distribusi Responden Berdasarkan Negara Tujuan Bekerja                      63 

4.3.10  Distribusi responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Migrasi)                     64 

4.4.1    Hasil Estimasi (Binari Logistik)             65 

4.4.2    Nilai Odd Ratio               70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                  Judul                          Halaman 

1.2. Jumlah TKI Yang Bekerja Diluar Negeri Berdasarkan                        3      

Jenis Kelamin Periode 2011-2016 

1.3. Jumlah TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri              4 

Berdasarkan   Jenis Kelamin Provinsi NTB Periode 2011-2016            

1.4. Jumlah TKI Asal NTB Berdasarkan Pendidikan Terakhir               7 

1.5. Teori Push-Pull Everett S. Lee             10 

2.1.      Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja            14 

2.3.      Kerangka Pikir                  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Gambar                  Judul                          Halaman 

Lampiran 1   Estimasi Hasil Menggunakan Model Binari Logit                           88       

Lampiran 2   Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat           89 

Lampiran 3   Kuisoner Penelitian             91 

Lampiran 4   Data Diri Responden              95 

Lampiran 5   Data Variabel Penelitian            98 

Lampiran 6   Data Variabel Penelitian (Dummy)                    100 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup 

tinggi, berdasarkan laporan dari BPS bahwa jumlah penduduk pada 2016 adalah 

sebesar 258,7 juta jiwa dan diproyeksikan akan bertambah 3,25 juta penduduk 

setiap tahun atau 270.833 setiap bulannya. Kondisi ini bisa dilihat sebagai 

potensi atau beban pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2017). 

 Masalah kependudukan yang membayangi agenda pembangunan 

Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa penanganan yang baik 

akan menjadi beban bagi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang dan 

berkelanjutan yang antara lain berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tersebut akan berdampak 

pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, yang tentunya 

akan memasuki pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di 

wilayah lain biasanya menyebabkan terjadinya migrasi  antar-wilayah baik antar-

daerah ataupun lintas negara. Kesenjangan antar-wilayah ini biasanya tentunya 

akan menciptakan arus penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah 

lain baik itu untuk bekerja ataupun mendapat fasilitas yang jauh lebih baik dari di 

tempat asal. 

Saat ini migrasi ke luar negeri adalah pilihan umum yang dilakukan oleh 

penduduk semua negara, begitu juga penduduk Indonesia. Motif dasar individu 

atau kelompok untuk migrasi biasanya didasarkan pada masalah ekonomi yang 

melanda, di antaranya yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan. Hal 

tersebut mendorong masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan kerja untuk 
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mencoba mencari pekerjaan di luar negeri dengan maksud mendapatkan 

kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. 

Untuk mengatasi krisis lapangan kerja dalam negeri sebagai bentuk 

upaya dari pengurangan angka pengangguran, pemerintah membuat solusi 

dalam rangka kebijakan untuk membuka lebih luas peluang kerja ke luar negeri 

bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dikarenakan cukup banyak negara 

asing yang memiliki perekonomian yang lebih maju tetapi penawaran tenaga 

kerjanya lebih sedikit dibanding permintaannya dan untuk mencukupi lapangan 

pekerjaan dalam negeri, negara tersebut membutuhkan tenaga kerja dari luar 

negeri. Potensi itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk 

mengirimkan para tenaga tenaga kerja tersebut demi mengatasi masalah 

lapangan kerja yang ada. 

Fenomena migrasi para tenaga kerja asal Indonesia ke luar negeri 

bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan sudah terjadi kurang lebih satu abad 

yang lampau. Dengan adanya dorongan baik itu secara ekonomi, sosiologis, 

geografis, serta kebijakan politik pemerintah yang berbeda. Semenjak abad ke 

19 TKI telah tersebar diberbagai negara terutama Malaysia dan Arab Saudi. 

Dalam hal migrasi, tenaga kerja asal Indonesia adalah negara kedua 

penyumbang tenaga kerja luar negeri terbesar di ASEAN setelah Filipina, di 

mana pemerintah membantu penempatan sebanyak 234.451 TKI di luar negeri 

pada 2016 (ILO Jakarta, 2016). Angka ini setara dengan sekitar 0,2% jumlah 

angkatan kerja di Indonesia dengan sebagian besar TKI yang berangkat adalah 

wanita. Jumlah TKI yang berangkat dari Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun 

terakhir fluktuatif di tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 

(Gambar 1.1).  
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Gambar 1.1. Jumlah TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Jenis 

Kelamin Periode 2011-2016 

 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (2016) 

Gambar di atas menunjukkan pada setiap tahun baik laki-laki maupun 

wanita secara keseluruhan dalam hal bekerja di luar negeri terus mengalami 

penurunan, di mana jumlah TKI yang bekerja pada tahun 2011 sebesar 586.802 

penduduk dengan wanita sebanyak 376.686 dan 210.116 laki-laki, sampai pada 

2016 dengan jumlah TKI hanya 234.451 dengan dominasi para TKI yang berasal 

dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. 

 Adanya moratorium pemerintah tentang TKI menjadi salah satu alasan 

penyebab menurunnya jumlah pengiriman TKI, demi upaya untuk mewujudkan 

hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap 

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.  
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Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki penduduk dengan total angkatan 

kerja pada 2016 sebesar 2,3 juta jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka 

adalah sebesar 3,2%,  penduduk tidak bekerja penuh 40 % atau kurang dari 35 

jam perminggu dan 19% bekerja paruh waktu, tentu pada kasus ini pendapatan 

perkapita keluarga masih di bawah rata-rata, sehingga banyaknya tenaga kerja 

asal NTB yang berangkat keluar negeri mencari alternatif lain dalam hal pencari 

kerja untuk membantu kesulitan ekonomi. Tenaga kerja Indonesia khususnya di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu fenomena yang menarik dan 

perlu kajian yang mendalam, dimana beberapa kabupaten memiliki sumbangsih 

terbesar dalam pengiriman TKI yakni kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, 

Lombok Barat dan Sumbawa. Seperti halnya dengan keadaan TKI Indonesia 

yang tiap tahunnya terus menunjukan grafik yang menurun dimana para TKI asal 

NTB didominasi oleh laki-laki (gambar 1.2). 

Gambar 1.2. Jumlah TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Jenis 

Kelamin Provinsi NTB Periode 2011-2016. 

 Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (2016) 
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Data di atas menjelaskah bahwa 80% penduduk NTB yang bekerja di luar 

negeri adalah laki-laki, di mana pada tahun 2011 mencapai 54.861 orang dan 

kemudian terus menurun pada tahun 2016 menjadi 33.827 orang, sedangkan 

para TKI wanita umumnya memiliki minat yang lebih sedikit di mana angkanya 

hanya mencapai 20% atau kurang dari total TKI yang diberangkatkan. Angka 

pengiriman TKI yang cukup tinggi di Provinsi NTB dan mungkin  menjadi sebuah 

potensi/masalah baru bagi pemerintahan, namun tetapi di sisi lain tidak dapat 

dipungkiri bahwa devisa yang dihasilkan oleh TKI telah menduduki posisi 

strategis dalam keuangan negara. Berikut adalah jumlah pengiriman TKI 

berdasarkan kabupaten dan kota. 

Tabel 1.1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi NTB 

Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode 2011-2016. 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lombok Timur 28.931 19.936 33.287 29.510 25.772 19.274 

Lombok Tengah 23.352 13.675 14.793 14.109 12.175 10.907 

Lombok Barat 10.059 6.191 5.837 7.472 6.871 5.191 

Sumbawa Besar 5.036 2.479 4.124 4.694 2.903 1.655 

Bima 2.255 1.360 1.915 1.924 1.092 1.001 

Lombok Utara 1.678 1.038 1.189 1.215 845 1.062 

Dompu 1.071 560 915 621 478 367 

Kota Mataram 937 692 624 546 455 424 

Sumbawa Barat 0 280 691 945 970 430 

Kota Bima 56 34 63 103 182 104 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (2016) 
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Berdasarkan tabel di atas provinsi dengan pengirim TKI terbanyak adalah 

kabupaten Lombok Timur, dengan jumlah kabuputen pengirim terbanyak pada 

provinsi NTB dan bahkan se-Indonesia sebesar 19.274 orang pada tahun 2016, 

disusul oleh kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Besar dan 

Kabupaten Bima dengan jumlah masing-masing 10.907, 5.191, 1.655, dan 1001 

orang. Angka ini tentu menjadi dasar bahwa minat bekerja di luar negeri 

masyarakat NTB masih sangat besar walaupun secara umum, total keseluruhan 

nilainya semakin berkurang. Maka perlunya arahan ataupun pertimbangan 

terhadap tenaga kerja khususnya di provinsi NTB, dalam rangka penggunaan 

sumber daya manusia serta kebijakan mengenai proses pemberangkatan 

migran. 

Penduduk yang sudah/akan bekerja di luar negeri, secara umum bekerja 

di bidang yang dimana penduduk lokal sudah tidak diminati seperti: pembantu 

rumah tangga, perkebunan, pertanian, buruh pabrik, pekerja bangunan dan 

sopir, dapat disimpulkan secara umum keterampilan/pendidikan para TKI sangat 

rendah. Mereka umumnya berasal dari keluarga petani di pedesaan, di mana 

selama lima tahun terahir sekitar 56% TKI  memiliki latar belakang pendidikan 

SD, sedangkan 28% memiliki latar belakang pendidikan SMP, dan 12% SMA, 

dan 4% memiliki latar belakang sarjana/diploma yang berangkat pada tahun 

2016 (40.415). Tingkat pendidikan TKI di Provinsi NTB cendrung sangat rendah, 

ini dibuktikan dengan data selama enam tahun terakhir dengan jumlah TKI yang 

sudah berangkat ke luar negeri didominasi oleh TKI yang  memiliki latar belakang 

sekolah dasar (gambar 1.3). 
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Gambar 1.3. Jumlah TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan 

Pendidikan  Provinsi NTB Periode 2011-2016. 

 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (2016) 

 Grafik di atas menunjukkan bahwa pendidikan adalah hal yang harus di 

perhatikan oleh pemerintah khususnya pada pengiriman tenaga kerja luar negeri, 

kualitas sumber daya manusia yang sangat minim pengetahuan dan pengalaman 

akan menjadi sumber masalah baru bagi pemerintah, kualitas  TKI dengan angka 

terbesar memiliki latar belakang pendidikan SD dan  SMP secara kesuluruhan 

mencapai 80%, maka oleh sebab itu mereka kebanyakan bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga, perkebunan, buruh serta pekerja bangunan karena 

minimmya pendidikan mereka. Meskipun demikian berdasarkan laporan data 

tahunan BNP2TKI, menyebutkan bahwa para TKI asal NTB lebih banyak di 

sektor formal dibandingkan pada sektor informal. 

 Kurangnya akses terhadap mata pencarian di dalam negeri dan peluang 

untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di luar negeri menjadi motivasi 

kuat terus melakukan migrasi. Salah satu strategi yang dicoba pemerintah untuk 

memperbaiki kondisi kerja adalah dengan menerapkan kondisi kerja dan upah 
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standar di beberapa sektor dan negera tertentu agar dapat meningkatkan mutu 

pekerjaan. Negara tujuan utama mereka antara lain adalah Malaysia, Saudi 

Arabia dan Uni Emirat Arab. Saat berada di luar negeri, TKI menghadapi 

berbagai tantangan terkait dengan pekerjaan layak, termasuk masalah 

pembayaran upah tepat waktu, kekerasan fisik, verbal dan emosional dari 

majikan mereka, serta penahanan, terutama terhadap pekerja sektor informal 

Fenomena TKI bagi pemerintah ada manfaat tersendiri dan juga 

permasalahan bagi pemerintah, adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri 

tentu akan menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit dari kasus 

yang menimpa TKI baik itu ketidaksesuaian perjanjian dari departemen 

pengiriman, dokumen, kebijakan deportasi, bahkan sampai kekerasan dan 

eksplotasi serta tidak mendapat upah selama bekerja di luar negeri. Beberapa 

masalah yang dilaporkan TKI ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia pada 2016 dengan total 4.756 masalah yang dilaporkan, 

Sementara itu provinsi NTB dengan 483 laporan angka yang cukup besar 

mengingat nilai ini lebih 10 % dari total laporan TKI pada 2016.  

Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi untuk para TKI di luar negeri 

adalah suatu keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya 

mengurangi angka penggangguran, kondisi sosial-ekonomi di daerah asal yang 

tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan akan 

bermigrasinya ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun salah 

satuhal yang bisa disimpulkan bahwa keputusan bermigrasi merupakan proses 

yang kompleks tidak bisa hanya dari satu teori, namun juga dari beberapa faktor 

baik itu faktor pendorong, penarik bahkan rasionalitas para pekerja itu sendiri. 

Lee (1995) menyatakan bahwa, dalam setiap daerah banyak sekali faktor 

yang mempengaruhi orang untuk menetap di suatu tempat atau menarik orang 

untuk pindah kesuatu tempat. Beberapa faktor mempunyai pengaruh yang sama 
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terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor yang mempunyai pengaruh 

berbeda terhadap seseorang. Perbedaan sikap antara setiap migrant dan calon 

migrant terdapat faktor positif dan faktor negatif, yang terdapat baik ditempat asal 

maupun tujuan.  

Faktor positif daerah asal berarti mempunyai daya dorong terhadap 

seseorang untuk pergi meninggalkan daerah tersebut, sebaliknya faktor positif di 

daerah tujuan berarti mempunyai daya tarik terhadap seseorang untuk datang ke 

daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif di daerah asal akan berfungsi sebagai 

penghambat seseorang untuk pindah ke daerah lain. Begitupula faktor negatif  di 

daerah tujuan adalah faktor yang tidak disenangi oleh seseorang, dengan 

demikian juga akan menghambat masuknya seseorang ke daerah tersebut. Hal 

ini bergantung kepada keadaan pribadi orang tersebut yang dipengaruhi oleh 

pendidikan, pengalaman, kebutuhan dan sifat-sifat pribadi. Begitu pula persepsi 

seseorang terhadap faktor penghalang berbeda-beda dengan orang lain. 

Beberapa jenis penghalang adalah jarak tujuan, biaya perjalanan, peraturan atau 

undang-undang imigrasi, dan besarnya anggota keluarga. 

Selain itu Informasi juga akan mempengaruhi keputusan migran pada 

tahun berikutnya. Menurut Mobugunje dalam Mantra (2000), informasi yang 

bersifat positif, mengakibatkan keinginan untuk melaksanakan migrasi semakin 

kuat, pranata sosial yang mengatur mengalirnya penduduk desa semakin 

longgar, arah pergerakan penduduk menuju ke kota atau negara tertentu, 

sementara Informasi yang bersifat negatif menjadi bahan pertimbangan migran 

dalam melakukan migrasi. Migran akan lebih mempertimbangkan risiko dan 

hambatan yang akan diperoleh apabila melakukan migrasi. Informasi negatif 

berupa informasi mengenai masalah, hambatan dan kesulitan migrasi yang 

dialami oleh tenaga kerja (Gambar 1.3) 
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Gambar 1.4.  Teori Push-Pull Everett S. Lee  

 

Sumber : Mantra, 2000 

Keputusan tenaga kerja asal NTB bisa saja terpengaruh dengan informasi 

negatif yang mengalir, jumlah TKI yang terus menurun serta jumlah penduduk 

yang meningkat setiap tahunnya, hambatan adminsitratif dan banyaknya kasus 

yang menimpa TKI. Dalam teori migrasi dari E.G Revenstein, salah satu hukum 

migrasi Revenstein (1885) menyatakan bahwa informasi negatif dari daerah 

tujuan mengurangi niat penduduk (migran potensial) untuk bermigrasi (Mantra, 

2000).  

Temuan-temuan sebelumnya menyatakan bahwa keputusan migrasi 

didasarkan atas aspek ekonomi ataupun sosial seperti pendapatan, ekonomi 

regional, serta beberapa faktor yang berasal dari daerah asal migran, yakni 

status migran/TKI ( jumlah tanggungan keluarga, status pendidikan, pekerjaan, 

dsb) seperti Hiwatari (2016), dalam jurnalnya yang berjudul  “Social networks and 

migration decisions: The influence of peer effects in rural households in Central 

Asia”, variabel independen ( kepala rumah tangga, usia, anak, luas rumah) 

penelitian menjelaskan faktor daerah asal sama halnya dengan Michaelides ( 

2011), dengan judul “The effect of local ties, wages, and housing costs on 

migration decisions, kemudian Lei, Min dan Silvany (2016), tulisannya “Joint 



 

11 
 

migration decisions of married couples in rural China” meneliti secara empiris 

untuk mempertimbangkan aspek keikut sertaan pasangan  yang telah menikah 

dalam keputusan bermigrasi (individual) dan menjelaskan aspek/hubungan 

sosial, dari penelitian-penilitian tersebut masih belum menjelaskan pertimbangan 

bekerja di luar negeri karena faktor negara tujuan (pull factor) serta informasi 

negatif terhadap keputusan bermigrasi/bekerja diluar negeri individual. Selain itu 

pentingnya untuk mengetahui ketiga indikator (push, pull dan negative 

Information), mana yang memiliki peran lebih besar terhadap para migran NTB 

sebagai dasar dalam melihat motif dan prilaku dalam memutuskan untuk bekerja 

diluar negeri. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latarbelakang tentang keputusan TKI dalam bekerja di 

luar negeri maka yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan TKI adalah  

1. Bagaimana pengaruh dari faktor pendorong (Push Factor) terhadap 

keputusan TKI asal NTB untuk bekerja di luar negeri? 

2. Bagaimana pengaruh faktor penarik (Pull Factor) terhadap keputusan TKI 

asal NTB untuk bekerja di luar negeri ? 

3. Bagaimana implikasi dari informasi negatif terhadap keputusan migrasi 

para TKI? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendorong (Push Factor) terhadap 

keputusan TKI asal NTB untuk bekerja d iluar negeri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor penarik  (Pull Factor) terhadap 

keputusan TKI asal NTB untuk bekerja diluar negeri. 

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi informasi negatif terhadap 

keputusan migrasi para TKI. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitan ini diharapkan bermanfaat untuk melengkapi studi yang ada 

mengenai TKI dan juga bermanfaat untuk memberikan masukan bagi para 

pengambil kebijakan tentang ketenagakerjaan khusunya di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat secara nasional yang berhubungan dengan pengelolaan 

sumberdaya manusia, meningkatkan kualitas SDM terutama bagi yang akan 

bekerja di luar negeri dalam rangka upaya pengentasan penggangguran dan 

memberi saran dalam rangka mengurangi adanya dampak negatif di negara 

yang akan menjadi tujuan bekerja, ataupun kepengurusan dokumen saat 

keberangkatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Teori 

2.1.1.  Konsep Tenaga Kerja 

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam proses produksi. Kedua, menyangkut manusia yang mampu 

memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan 

kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara 

fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia 

kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power . Secara singkat, tenaga 

kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja ( working - age population). 

Kedua pengertian tersebut mengandung aspek kuantitas dalam arti 

jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja 

yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Pengertian diatas juga menegaskan 

bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan dalam faktor produksi. 

Sebagaimana halnya dengan faktor-faktor produksi yang lain, SDM sebagai 

faktor produksi juga terbatas ( Afrida, 2003). 

Dalam proses produksi sebagai suatu struktur dasar aktivitas 

perekonomian tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting, karena 

tenaga kerja tersebut bertindak sebagai pelaku ekonomi, berbeda dengan faktor 

produksi lainnya yang bersifat pasif ( modal, bahan baku, mesin, dan tanah). 

Tenaga kerja berkemampuan bertindak aktif, mampu mempengaruhi dan 

melakukan manajemen terhadap faktor produksi lainnya yang terlibat dalam 

proses produksi. 
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Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (AK) dan 

bukan angkatan kerja (BAK). Angkatan kerja (15-64 tahun) adalah penduduk 

usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif 

yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang 

bekerja serta golongan yang mengganggur dan mencari pekerjaan. Bukan 

angkatan kerja adalah penduduk yang dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak 

mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan Angkatan 

Kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

golongan lain-lain atau penerima pendapatan.  

Dari pengertian di atas dapatlah kita ketahui bahwa tenaga kerja yaitu 

meliputi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja 

maupun yang sedang mencari pekerjaan serta yang melakukan kegiatan lain. 

Gambar 2.1.  Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Simanjuntak, 2001  
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2.1.2.   Konsep Dasar Migrasi 

Konsep dan definisi mengenai migrasi atau perpindahan penduduk yang 

ada saat ini berbeda-beda menurut masing-masing peneliti. Perbedaan konsep 

dan definisi yang muncul tersebut tergantung pada tujuan penelitian dan analisis 

yang akan dilakukan oleh peneliti yang bersangkutan. Secara umum Lee (1966) 

menyatakan bahwa migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang bersifat 

permanen maupun semi permanen. Dalam definisi tersebut Lee tidak 

menjelaskan batasan mengenai jarak, waktu, dan sifatnya perpindahanny 

ataupun perpindahan antar daerah atau dusun dengan perpindahan antar 

negara.  Migrasi dikatakan permanen apabila tujuan perpindahan tersebut adalah 

untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan migrasi semi permanen merupakan 

perpindahan sementara, pada saat tertentu migran (orang yang melakukan 

migrasi) kembali ke daerah asal.  

Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation (1994) mendefinisikan 

migrasi sebagai perubahan tempat tinggal dari satu unit geografis tertentu ke unit 

geografis yang lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur pokok migrasi 

yaitu dimensi waktu dan dimensi geografis. Berbeda dengan definisi migrasi yang 

dinyatakan oleh Lee, dalam definisi migrasi yang dinyatakan oleh United Nation 

ini unsur waktu dibatasi dengan permanenitas dan unsur jarak dibatasi dengan 

unit geografis. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tempat tinggal yang 

tidak permanen dan perpindahan dalam unit geografis yang sama tidak 

termasuk. 

Dalam pengertian migrasi biasanya dikaitkan dengan kasus yang terjadi 

seperti Ehrenberg (2000) mengemukakan contoh migrasi orang kulit hitam 

setelah Perang Dunia I sebagai akibat permintaan tenaga kerja sektor industri 

diluar wilayah migran dan tingginya tingkat upah di daerah tujuan migran. 

Keputusan untuk bermigrasi ditentukan oleh nilai sekarang dari manfaat bersih 
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migrasi. Teori Human Capital menyatakan bahwa migrasi mengalir dari daerah 

yang relatif miskin menuju daerah yang terdapat kesempatan yang lebih baik. 

Beberapa studi menyimpulkan bahwa daya tarik atas kesempatan yang lebih 

baik didaerah tujuan merupakan faktor yang lebih kuat dibandingkan daya 

dorong dari daerah asal. Harapan pendapatan yang lebih tinggi di suatu tempat 

merupakan daya tarik untuk migrasi. Faktor–faktor yang menentukan migrasi 

menurut Ehrenberg antara lain seperti jarak, usia, akses informasi, pendapatan 

didaerah tujuan. 

Selain itu Todaro (1998)  memiliki empat pemikiran dasar tentang migrasi, 

yakni pertama migrasi desa kota dirangsang terutama oleh berbagai 

pertimbangan yang rasional dan yang langsung berkaitan dengan keuntungan 

atau manfaat dengan biaya-biaya relatif. Kedua, keputusan migrasi tergantung 

selisih dari pendapatan yang diharapkan di kota dengan pendapatan aktual di 

desa. Selisih pendapatan itu ditentukan oleh besaran upah aktual di kota dan di 

desa dan besarnya peluang untuk mendapatkan kerja di kota. Ketiga, peluang 

mendapatkan kerja berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota. 

Dan keempat, migrasi desa kota masih terus berlangsung meskipun 

pengangguran di kota tinggi. 

Di Indonesia, definisi migrasi yang digunakan adalah berdasarkan waktu 

dan wilayah seperti definisi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) dalam Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus 

(SUPAS). Namun demikian batasan waktu dan wilayah yang telah digunakan 

oleh BPS selalu berubah dari waktu ke waktu atau dari satu sensus (survei) ke 

sensus (survei) yang lain. Contoh perubahan definisi tersebut misalnya pada SP 

tahun 1961 batasan waktu seseorang dikategorikan sebagai migran adalah 3 

bulan, sedangkan pada SP tahun 1971 hingga sekarang penentuan batas waktu 

adalah selama 6 bulan. Dari definisi yang telah ditetapkan oleh BPS ini nampak 
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bahwa definisi migrasi yang digunakan hanya memperhatikan ruang dan waktu 

perpindahan tetapi tidak memperhatikan jarak perpindahan. Dengan segala 

kelemahan yang ada, peneliti menetapkan bahwa definisi yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada definisi yang telah ditetapkan oleh BPS. Hal ini 

dikarenakan data-data yang digunakan (terutama data sekunder) adalah data 

hasil sensus (survei) yang dilakukan oleh BPS.  

Hampir semua migrasi berkaitan dengan ruang dan waktu, mengenai 

keterkaitan antara ruang dan waktu para ahli dihadapkan kepada suatu kesulitan 

untuk menetapkannya. Migrasi bukan hanya pada satu faktor banyak faktor 

penyebabnya tidak hanya, dari internal bahkan secara pribadipun 

mempengaruhi, sehingga beberapa definisi terhadap migrasi sering dianggap 

masih belum melingkup definisi migrasi secara luas. Konteks bermigrasi ini 

adalah baik orang yang berpindah kewilayah satu ke wilayah lainnya baik itu 

karena keadaan ekonomi, bencana alam, mencari fasilitas yang lebih layak 

ataupun memang karena hanya ingin berpindah tempat. 

2.1.3.  Teori Penyebab Terjadinya Migrasi 

a.  Teori Neo-Klasik 

 Sumbangan ilmiah pertama dalam migrasi terdiri dari dua artikel dimulai 

pada abad kesembilan belas (IIX) ahli geografi Ravenstein (1889), di mana dia 

merumuskan "hukum migrasi" dengan menejermahkan migrasi sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari pembangunan, dan menegaskan bahwa penyebab 

utama migrasi adalah faktor ekonomi. Pola migrasi selanjutnya diasumsikan 

dipengaruhi oleh faktor seperti kepadatan dan populasi (Skeldon,1997). Dalam 

Perspektif ini, di mana orang berpindah kesuatu tempat  dari daerah  yang 

berpenghasilan rendah ke daerah berpenghasilan tinggi, dan juga dari daerah 

padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya, pengertian secara umum 
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bahwa gerakan migrasi cenderung mengarah keseimbangan ekuilibrium spasial 

tertentu, dan juga merupakan asumsi dari teori mendasar faktor push-pull 

(dorong dan tarik). 

 Pada tingkat makro, teori ekonomi neo-klasik menjelaskan migrasi 

berdasarkan perbedaan geografis dalam penawaran dan permintaan tenaga 

kerja. Perbedaan upah yang dihasilkan menyebabkan pekerja berpindah dari 

daerah dengan upah rendah ke daerah dengan upah yang tinggi (surplus tenaga 

kerja). Pada tingkat mikro, teori migrasi neo-klasik memandang migran sebagai 

individu, dengan rasionalitasnya, yang memutuskan untuk bermigrasi 

berdasarkan perhitungan biaya-manfaat. Dengan asumsi bebas memilih lokasi 

migrasi dan tanggap dengan informasi, para migran diharapkan dapat ke tempat 

dimana mereka bisa menjadi lebih paling produktif, artinya mampu menghasilkan 

upah tertinggi. Kapasitas ini jelas tergantung pada spesifikasinya keterampilan 

yang dimiliki seseorang dan struktur spesifik pasar tenaga kerja.  

 Teori migrasi neo-klasik melihat migrasi pedesaan-perkotaan sebagai 

bagian penyusun dari keseluruhan proses pembangunan, dimana surplus tenaga 

kerja di sektor pedesaan sebagai pemasok tenaga kerja ekonomi industri 

perkotaan (Lewis, 1954). Dengan pengertian tersebut bahwa itu adalah dalam 

sejarah ekonomi bahwa kemajuan industri biasanya telah dikaitkan proses 

berangsur-angsur, dan kemudian diakitkan dengan keberkelanjutan dari basis 

pertanian tradisional pedesaan ke perkotaan industri modern "(Todaro,1969). 

Teori migrasi neo-klasik tertanam kuat dalam teori modernisasi 

"developmentalist" yang didasarkan pada interpretasi pada perkembangan 

sebagai proses menyeluruh dan linier yang terdiri dari tahap-tahap secara teratur  

(Rostow, 1960). 
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 Todaro  dan Harris (1970) menguraikan sebuah model dasar migrasi 

yakni migrasi pedesaan dan migrasi  perkotaan, yang menjadi basis teori migrasi 

neo-klasik sejak saat itu. Model ini dikembangkan dan menjelaskan sebuah 

fenomena yang kontradiktif pada migrasi pedesaan-ke-kota yang terus berlanjut 

dalam sebuah negara, hal ini disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat 

pedesaan atas upah yang didapatkan, dan kemudian kota yang bertindak ibarat 

sebuah magnet untuk memancing para migran ke daerah perkotaan. Dalam 

bermigrasi di daerah tujuan buka hanya tergantung pada rata-rata penghasilan di 

tempat tujuan (upah yang lebih tinggi), akan tetapi juga pada kemungkinan 

mendapat pekerjaan yang lebih besar.  

 Teori migrasi neo-klasik mengasumsikan bahwa kekuatan ekonomi 

cenderung belum menuju keseimbangan dan juga karena sebagian besar 

mengabaikan adanya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja dan kendala 

struktural lainnya pada pembangunan, terutama dalam konteks banyak negara 

berkembang. Di sebagian besar negara berkembang, akses terhadap layanan 

keuangan dan modal terbilang sulit hal ini membuat pola migrasi yang 

sebenarnya sulit dijelaskan oleh neo-klasik dengan kerangka pemikiran yang 

berfokus pada pendapatan, sehingga pemikirian para neo-klasik migrasi tidak 

terjadi secara sosial, kekosongan budaya, politik, dan kelembagaan. Teori 

migrasi neo-klasik juga tidak mampu berurusan dengan faktor penghambat 

seperti pembatasan migrasi pemerintah. 

b.  Teori Sejarah-Struktur dan Pertumbuhan Yang Tidak Seimbang 
 

 Seperti di sebagian besar bidang sains sosial, historis-strukturalisme 

telah mendominasi penelitian migrasi pada tahun 1970-an dan sebagian besar 

tahun 1980-an. Historis strukturalis belum mengembangkan migrasi teori seperti 
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itu, namun menganggap migrasi sebagai hasil alami dari gangguan dan dislokasi 

yang intrinsik terhadap proses akumulasi kapitalis.  

 Andre Gunder Frank pada tahun 1966-1969 adalah pelopor teori 

"ketergantungan", yang menjelaskan bahwa kapitalisme global dan migrasi 

sebagai salah satu manifestasinya. Migrasi dipandang tidak hanya sebagai 

merugikan ekonomi negara-negara terbelakang tapi juga sebagai salah satu 

penyebab keterbelakangan, bukan sebagai jalan menuju pembangunan. Dalam 

perspektif ini, penggabungan ke dalam ekonomi kapitalis adalah terkait dengan 

menempatkan (migrasi) memberatkan para migran. Berkebalikan dari harga 

faktor pemerataan yang dianggap oleh teori neo-klasik adalah bahwa tenaga 

kerja mengikuti dimana modal perge sementara kapitalis menganggap bahwa 

modal yang membuat terjadinya migrasi karena keterbelakangan. 

 Historical Strukturalis telah mengkritik teori migrasi neo-klasik, yang 

menyatakan bahwa individu tidak memiliki pilihan bebas, karena mereka pada 

dasarnya dibatasi oleh kekuatan struktural. Daripada soal pilihan bebas, orang 

terpaksa bergerak karena ekonomi tradisional. Struktur telah dirusak sebagai 

akibat penggabungan mereka ke dalam ekonomi politik global sistem. Melalui 

proses ini, populasi pedesaan menjadi semakin kekurangan dari mata 

pencaharian tradisional mereka, dan populasi yang tercerabut ini menjadi bagian 

dari kaum proletar perkotaan untuk keuntungan dari area inti yang 

mengandalkan tenaga kerja murah (imigran).  

 Kapitalisme global dapat memiliki efek positif dan negatif di berbagai 

bidang pembangunan dan di kelompok orang yang berbeda dalam masyarakat. 

Dalam hal yang sama, migrasi (tenaga kerja) tidak bisa secara otomatis 

Diinterpretasikan sebagai sebuah keputusasaan dari kesengsaraan, bukan 

hanya karena pendiduk miskin yang bermigrasi, tapi tidak mengesampingkan 

kemungkinan bahwa migrasi memfasilitasi pembangunan melalui arus balik 
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modal (pengiriman uang), pengetahuan, gagasan, sikap, dan orang (migrasi 

kembali) 

c. Teori Push dan Pull 

 Kedua teori migrasi neo-klasik dan historikal-struktural umumnya gagal 

untuk menjelaskan mengapa beberapa orang di suatu negara atau wilayah 

tertentu bermigrasi dan yang lainnya tidak dan mengapa orang cenderung 

bermigrasi di antara tempat-tempat tertentu, terkonsentrasi, dan basanya tidak 

acak.  

 Lee (1966) merevisi teori Ravenstein (abad 18) tentang migrasi dan 

mengajukan analisis baru kerangka pemikiran untuk migrasi. dalam 

pandangannya, keputusan untuk bermigrasi ditentukan oleh beberapa faktor 

antara lain: faktor yang berhubungan dengan daerah asal, faktor yang terkait 

dengan daerah tujuan, rintangan (seperti jarak, hambatan fisik, hukum imigrasi, 

dan sebagainya), serta faktor pribadi. Lee berpendapat bahwa  "arus migrasi" 

cendrung tertata dengan baik, dari wilayah tertentu menuju ke tempat-tempat 

tertentu, dan  di tempat tujuan para migran bukan hanya karena peluang , tapi 

juga karena pengetahuan/informasi migran yang pulang dari tujuan dan 

kemudian memudahkan perjalanan bagi migran selanjutnya. 

 Lee juga menyatakan bahwa migrasi  sehubungan dengan karakteristik 

individu para migran karena orang merespons secara berbeda terhadap faktor 

"plus" dan "minus" pada asal-usul dan daerah tujuan bermigrasi dan memiliki 

kemampuan yang berbeda untuk mengatasi variabel intervening (Reniers, 1999) 

Konsisten dengan perspektif neo-klasik yang menjelaskan selektifitas migrasi 

dengan perbedaan individu dalam modal manusia dan aspek dari biaya dan 

risiko yang terkait dengan migras, meskipun Lee tampaknya tidak menemukan 

atau menggunakan istilah itu sendiri, kerangka analitisnya sering disebut sebagai 
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model "push-pull". Model push-pull adalah pada dasarnya adalah model pilihan 

dan ekuilibrium individu, dan oleh karena itu, sebagian besar serupa dengan 

model mikro neo-klasik. Model push-pull telah mendapatkan popularitas yang 

sangat besar dalam model migrasi yang secara dominan di dunia pendidikan 

terutama universitas. 

 Sebagian besar peneliti yang telah menerapkan kerangka kerja push-

pull telah mengasumsikan bahwa berbagai lingkungan, demografis, dan faktor 

ekonomi menentukan dalam keputusan migrasi. Dua utama Kekuatan biasanya 

dibedakan untuk menciptakan dorongan/tarik: (1) pertumbuhan penduduk 

pedesaan menyebabkan tekanan pada sumber daya alam dan pertanian, dan 

mendorong orang keluar daerah pedesaan, dan (2) kondisi ekonomi (upah lebih 

tinggi) memikat orang ke kota dan negara-negara industri. Pada pandangan 

pertama, model push-pull nampak menarik, karena ternyata mampu untuk 

memasukkan semua faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan 

migrasi. Karena itu pandangan umum tentang migrasi tenaga kerja dapat dicapai 

dengan menggunakan kerangka kerja push-pull (Bauer & Zimmermann, 1998). 

 
d.  New Economics Of Labour Migration (NELM) 
 
 Pada 1980-an dan 1990-an, teori ekonomi migrasi tenaga kerja baru 

(NELM) muncul sebagai bentuk kritik terhadap  perbaikan teori migrasi neo-

klasik, teori migrasi tenaga kerja baru menolak model neo-klasik, dinilai terlalu 

individualistis dan kaku untuk menghadapi beragam realitas yang kompleks 

antara interaksi migrasi dan pembangunan, tidak hanya neo-klasik tetapi juga 

pendekatan strukturalis (Historical Structural). Stark (1991) dengan pemikiran 

tentang migrasi tentang negara berkembang dengan menempatkannya kepada 

perilaku migran individu dalam konteks masyarakat yang lebih luas dan dengan 

mempertimbangkan aspek keluarga atau rumah tangga sebagai unit 
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pengambilan keputusan bermigrasi sebagai pilihan yang tepat. Pendekatan ini 

memungkinkan untuk mengintegrasikan faktor selain memaksimalkan 

pendapatan individu sebagai mempengaruhi pengambilan keputusan migrasi.  

 Model migrasi (NELM) merupakan gambaran perilaku menimbang risiko 

atas keluarga atau rumah tangga terutama dalam bermigrasi, dasarnya 

asumsinya adalah bahwa keputusan rumah tangga dan keluarga bertindak tidak 

hanya untuk mencari negara dengan pendapatan lebih tinggi tetapi juga untuk 

meminimalkan risiko yang terjadi. Migrasi selain sebagai strategi penyebaran 

risiko rumah tangga untuk menstabilkan pendapatan, tetapi juga sebagai strategi 

untuk mengatasi berbagai kendala pasar. Teori (NELM) menyatakan bahwa 

migrasi tenaga kerja menempatkan rumah tangga di pasar modal dan risiko 

(asuransi) yang yang berlaku di kebanyakan negara berkembang.  

e. Teori Migrassi Ravenstain 

 Teori migrasi mula-mula diperkenalkan oleh Ravenstein dalam tahun 

1985 dan kemudian digunakan sebagai dasar kajian bagi para peneliti lainnya 

(Lee, 1966; Zelinsky, 1971 dalam Waridin, 2002). Para peneliti tersebut 

mengatakan bahwa motif utama atau faktor primer yang menyebabkan 

seseorang melakukan migrasi adalah karena alasan ekonomi. Teori migrasi 

menurut Ravenstein (1985) mengungkapkan tentang perilaku mobilisasi 

penduduk (migrasi) yang disebut dengan hukumhukum migrasi berkenaan 

sampai sekarang. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Para migran cenderung memilih tempat tinggal terdekat dengan daerah 

tujuan. 

b) Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk 

bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan 
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kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah 

tujuan. 

c) Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah pindah ke daerah 

lain merupakan informasi yang sangat penting 

d) Informasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk 

untuk bermigrasi. 

e) Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar 

tingkat mobilitas orang tersebut. 

f) Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi 

mobilitas orang tersebut. 

g) Para migran cenderung memilih daerah dimana telah terdapat teman 

atau sanak saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan. 

h) Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit untuk 

diperkirakan. 

i) Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak 

melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah. 

j) Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih 

banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah. 

 Mantra, Kastro dan Keban (1999) dalam Waridin (2002) menyebutkan 

bahwa ada beberapa teori yang mengungkapkan mengapa seseorang 

melakukan mobilitas, diantaranya adalah teori kebutuhan dan stres. Setiap 

individu mempunyai beberapa macam kebutuhan yang berupa kebutuhan 

ekonomi, sosial, budaya dan psikologis. Semakin besar kebutuhan yang tidak 

terpenuhi, semakin besar stres yang dialami seseorang. Apabila stres sudah 

berada di atas batas toleransi, maka seseorang akan berpindah ke tempat lain 

teori migrasi ini kemudian dikenal sebagai model ”stress treshold” atau model 

”place utility” dengan nilai atau supaya kebutuhannya dapat terpenuhi.  
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2.1.4  Fenomena Migrasi Internasional di Indonesia 

Migrasi tenaga kerja internasional telah menarik perhatian kalangan 

internasional dalam dua dekade terakhir karena banyaknya negara yang terkena 

dampak migrasi internasional dan ingin meningkatkan manfaat yang bisa 

didapatkan bagi para tenaga kerja sekaligus mengelola arus migrasi tenaga kerja 

dengan lebih baik. Migrasi memberikan tantangan bagi negara tujuan karena 

mereka harus menyeimbangkan kebutuhan domestik dan pasar tenaga kerja 

berdasarkan pandangan dan kebutuhan rakyat mereka sendiri, juga hak-hak dan 

perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Ini adalah aspek-aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan migrasi.  

Negara pengirim juga harus menyeimbangkan perhatian pemerintah, 

tenaga kerja dan masyarakat lokal ketika mengatur pengiriman warganya ke luar 

negeri. Banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara pengirim 

tenaga kerja berkaitan dengan hak-hak asasi pekerja mereka di luar negeri dan 

cara terbaik untuk melindungi mereka. 

Saat ini belum ada kerangka hukum internasional yang mengatur migrasi 

tenaga kerja. Pada umumnya, kebijakan migrasi dirumuskan oleh pemerintah 

masing-masing negara dan biasanya tidak dikonsultasikan dengan pemerintah 

lain karena hak untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke suatu negara, 

untuk tujuan apa dan berapa lama mereka bisa tinggal dianggap sebagai sebuah 

masalah kedaulatan suatu negara. 

 Di banyak kasus, kebijakan semacam itu cukup dilaksanakan melalui 

kesepakatan ketenagakerjaan bilateral. Ada juga beberapa konvensi 

internasional yang menangani hak tenaga kerja di luar negeri dan keluarga 

mereka yang memainkan peran sangat penting dalam menetapkan aturan 

standar perlindungan tenaga kerja di seluruh dunia, walaupun bukan sebuah 
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mekanisme penegakan hukum atau kerangka kerja hukum yang mengikat 

pengaturan migrasi ke luar negeri. 

Banyak pemerintah di negara pengirim telah membuat kebijakan migrasi, 

tanpa menyebut hak-hak tenaga kerja secara khusus. Mereka lebih memilih 

untuk menyerahkan standar perlindungan ke mekanisme pasar. Komitmen 

terbatas oleh kedua negara pengirim dan negara tujuan untuk melindungi tenaga 

kerja menyebabkan kerentanan posisi mereka terhadap eksploitasi di semua 

tahap proses migrasi. 

Bila dilihat dari sudut peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia yang 

bekerja di luar negeri, maka setiap negara pengirim di Asia telah mengambil 

tindakan untuk melindungi tenaga kerja mereka dari praktek eksploitasi pada 

perekrutan dan penempatan kerja. Mereka juga mencoba mengoptimalkan 

manfaat migrasi dengan mendorong penggunaan jalur formal dalam hal 

pengiriman uang. Namun diakui oleh para pembuat kebijakan bahwa upaya yang 

lebih besar untuk menghadapi tantangan migrasi tenaga kerja memerlukan kerja 

sama yang lebih besar pula antara negara pengirim dan negara tujuan.  

Migrasi tenaga kerja memberikan dampak yang berbeda di tiap negara. 

Dampak yang muncul di negara pengirim tenaga kerja terutama di Indonesia, 

berkaitan dengan proses perekrutan, persiapan sebelum keberangkatan dan 

biaya penempatan. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan putus 

sekolah menciptakan banyaknya tenaga kerja berketerampilan rendah yang 

mencari pekerjaan. Orang-orang ini dengan mudah akan tertarik untuk bekerja di 

luar negeri, yang menjanjikan upah lebih besar untuk pekerjaan yang sama di 

negara mereka sendiri. Namun, praktek perekrutan ilegal dapat menyebabkan 

pekerja terjebak dalam situasi terikat dengan utang untuk pergi ke luar negeri. 

Sering tenaga kerja tidak dilatih dengan baik dan tidak paham hak-hak mereka 

sehingga mudah dieksploitasi. 
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 Negara-negara tujuan dan transit sering menghadapi masalah dengan 

migrasi ilegal, jaringan kriminal terorganisir yang melibatkan perdagangan orang 

dan penyelundupan orang serta masalah sosial lainnya. Sifat transnasional dari 

migrasi tenaga kerja membutuhkan keterlibatan negara-negara pengirim, transit 

dan negara tujuan guna menghadapi tantangan ini. 

Sebagian besar TKI adalah perempuan, sebagai akibat dari 

meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor domestik dan industri manufaktur. 

Ini sering disebut feminisasi TKI, dan telah menarik perhatian para ilmuwan dan 

pembuat kebijakan akhir-akhir ini. TKI perempuan pantas mendapatkan 

perhatian khusus dengan pertimbangan bahwa mereka membutuhkan 

perlindungan, yang mungkin berbeda dengan yang dibutuhkan TKI laki-laki. 

Sebagian besar TKI perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, 

pengasuh anak dan pengasuh orang tua. Pembantu rumah tangga sering tidak 

tercakup dalam undang-undang tenaga kerja di negara tujuan karena pekerjaan 

dilakukan di tempat tinggal pribadi majikan sehingga sulit bagi pihak berwenang 

untuk mengawasi dan sulit bagi pekerja untuk mencari bantuan bila mereka 

membutuhkannya. Hal ini menyebabkan kondisi mereka rentan terhadap 

eksploitasi praktek ketenagakerjaan, kekerasan fisik dan mental, dan penahanan 

gaji mereka. 

Malaysia merupakan negara tujuan utama TKI, baik yang legal maupun 

ilegal, demikian menurut pemerintah Malaysia. Kesamaan etnis, budaya dan 

bahasa dengan Indonesia memungkinkan TKI berbaur lebih mudah dengan 

masyarakat Malaysia. Bulan Juni 2009, mengikuti serangkaian kasus siksaan 

yang dialami PRT Indonesia di Malaysia, Pemerintah Indonesia melarang warga 

negara Indonesia untuk bermigrasi ke Malaysia sebagai PRT. Akan tetapi, 

meskipun ada larangan tersebut, Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama 

bagi para TKI, yang mengakibatkan banyak terjadi migrasi ilegal. Larangan 
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tersebut diharapkan bisa dicabut secepatnya pada saat MoU (Nota 

Kesepakatan) baru ditandatangani oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia. 

Alasan ekonomi mendorong kebanyakan TKI pergi ke luar negeri untuk 

memperbaiki status ekonomi mereka sendiri dan keluarganya. Angka 

pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia 

mendorong orang-orang untuk mencari kerja di luar daerah asal mereka dan 

banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar adanya 

pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial dengan tawaran gaji 

yang lebih tinggi seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong SAR, Kuwait, 

Singapura dan Emirat Arab. 

Banyak orang khususnya perempuan, melihat migrasi sebagai satu-

satunya jalan keluar dari kemiskinan bagi mereka. Kebanyakan tenaga kerja 

pergi dengan tujuan bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu supaya 

bisa menabung dan membeli rumah, memulai usaha atau mengirim anak atau 

saudara ke sekolah. Migrasi TK Indonesia digolongkan sebagai migrasi temporer 

karena walaupun banyak dari TKI pergi dengan tujuan untuk tinggal atau 

menetap di negara tujuan, mereka umumnya tidak memiliki peluang tersebut 

bahkan jika berubah pikiran. Biaya yang tinggi dalam memperolah pekerjaan di 

luar negeri, migrasi tenaga kerja temporer sering berubah menjadi menetap lebih 

lama dari yang diharapkan dan mungkin bisa sampai beberapa tahun. 

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas migrasi ke luar negeri bagi 

jutaan TKI dalam dua dekade terakhir, sebagai sebuah negara yang terus 

dihantui oleh tingginya angka pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan 

yang tersedia, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sejak akhir 

tahun 1960-an. Melalui pendirian agen perekrutan swasta, pemerintah Indonesia 

telah mengijinkan pengiriman TKI sebagai suatu jalan untuk mengurangi 

masalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja (ILO, 2016). 
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2.1.5.  Hubungan Faktor Pendorong (Push Factor )Terhadap Migrasi 

 Teori yang dikemukankan Everett S Lee dengan pendekatan Push-Pull 

faktornya. Dimana teori push itu sendiri adalah faktor yang akan mendorong para 

penduduk yang utamanya belum bekerja atau mendapat upah minim untuk 

bekerja diluar negeri. Para penduduk akan berusaha mencari tempat dimana 

akan mendapatkan upah dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.  

Faktor yang dikaitkan pada faktor pendorong dari migrasi adalah 

perubahan teknologi, peraturan migrasi itu sendiri, tingkat kesejahteraan sosial, 

bencana alam, berkurang dan semakin mahalnya harga sumber daya alam, 

semakin sempitnya kesempatan kerja, dan adanya faktor tekanan politik, agama, 

dan etnis lainnya  (Kosinski dan Prothero 1975 dalam Mulyadi, 2004). 

Keputusan seseorang untuk bekerja diluar negeri karena melihat adanya 

perbedaan upah riil yang diharapkan antara negara satu dengan lainnya 

daripada upah yang sebenarnya, di mana perbedaan yang diharapkan (expected 

gains) ditentukan oleh dua variabel yaitu perbedaan antara upah di negara satu 

dan di daerah asal, dan kemungkinan mendapat pekerjaan (Arsyad, 1999). 

Di Indonesia aspek yang sering menjadi alasan migran untuk pindah 

adalah karena sempitnya lapangan pekerjaan atau wilayah yang penghasilan 

rata-rata daerah masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 

hal ini menjadi faktor pendorong atau motivasi para migran untuk bekerja diluar 

negeri dengan upah  yang lebih besar dari wilayah sebelumnya. Dorongan ini 

biasanya tidak membuat para migran lantas putus asa dengan segala faktor 

resiko dan penghalang yang ada, sehingga banyak para migran cendrung lebih 

mementingkan faktor ekonomi dari pada resiko yang akan dihadapi (baik biaya 

yang dilewati dibandingkan dengan upah yang akan diterima saat bekerja 

sebagai TKI). 
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2.1.6.  Hubungan Faktor Penarik ( Pull Factor ) Terhadap Migrasi 

Dalam pendekatan ini aspek yang dipertimbangkan faktor yang ada di 

suatu daerah lain yang akan menarik (menjadi daya tarik) seseorang untuk 

pindah ke daerah tersebut (pull factor), biasanya dikaitkan dengan kemajuan 

suatu negara tujuan, baik disegi keamanan, kemudahan dalam mencari 

pekerjaan, jarak dan utamanya adalah upah yang lebih tinggi serta sarana dan 

prasarana yang lebih baik. 

Tujuan negara-negara para migran asal indonesia dalam lima tahun 

terakhir berdasarkan data para TKI dengan urutan terbanyak adalah Malaysia, 

Tawian, Saudi Arabia, Hongkong dan Singapura, di beberapa wilayah di 

Indonesia para penduduk cendrung memelih tempat tujuan berdasarkan 

informan atau TKI yang akan pulang ke tanah air sehingga dalam satu daerah, 

tujuan bekerja biasanya akan sama dengan informan tersebut, ini merupakan 

informasi yang positif diberikan kepada calon TKI berdasarkan informasi mantan 

TKI, baik dari segi ekonomi, keamanan serta sarana dan prasarananya.  

2.1.7.  Hubungan Informasi Negatif terhadap Migrasi 

 Lee mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

migrasi yakni faktor pendorong, faktor penarik, informasi positif/negatif serta 

kepribadian individu. Selain dari ketiga faktor tersebut, faktor informasi negatif 

adalah faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan keputusan 

bermigrasi seseorang, seperti yang di kemukakan Revenistein (1985) serta 

Mantra (2000) bahwa nformasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat 

penduduk untuk bermigrasi, informasi negatif berdasarkan permasalahan para 

migran di negara tujuan. Permasalah tentang TKI sangat banyak berdasarkan 

laporan BNP2TKI baik itu kekerasan fisik, upah yang belum dibayar ataupun 

mengelami kendala saat keberangkatan dan pemulangan. Permasalahan inilah 
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yang membuat para TKI berpikir ulang kembali dimana keadaaan yang tidak 

memungkinkan untuk berangkat atas permasalahan yang diterima para calon 

TKI.  

Aspek sosial dialami para TKI menjadi sebuah pertimbangan yang 

matang kepada para calon TKI untuk bekerja di  luar negeri selain pertimbangan 

ekonomi terutamanya, namun juga memikirkan keselamatan serta keluarga yang 

berada di tanah air. Pada era sekarang ini di mana kemajuan dalam bidang 

teknologi transportasi cukup pesat mengenai pengaruh dari jarak terhadap 

kegiatan migrasi tetap perlu untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan terlepas dari 

jauh dekatnya suatu jarak antara daerah satu dengan yang lain, untuk 

menempuh jarak tersebut tetap diperlukan sejumlah pengorbanan berupa materi. 
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2.2.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang TKI bekerja diluar negeri (migrasi) tentunya telah 

banyak dilakukan sebelumnya, baik itu karena motif ekonomi, upah, pendidikan, 

bahkan status pernikahan. Namun suatu migrasi merupakan komponen 

penduduk yang paling sulit diprediksi karena banyak sekali determinan atau motif 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor migrasi beragam dan kompleks, beberapa 

penelitan terdahulu tentang keputusan bermigrasi paling banyak adalah karena 

faktor ekonomi yang mendorong seseorang rela bekerja ditempat yang bukan 

dimana TKI berasal. 

  Hiwatari (2016), dalam jurnalnya yang berjudul  “Social networks and 

migration decisions: The influence of peer effects in rural households in Central 

Asia”, dimana  menguji pengaruh jaringan sosial (aspek sosial) terhadap 

keputusan rumah tangga untuk bermigrasi dari pedesaan Asia Tengah. Dalam 

jaringan sosial yang kuat yang tergabung dalam komunitas lokal dianggap 

sebagai sumber fundamental untuk pelestarian hubungan lokal yang kuat, 

jaringan sosial juga dapat mendorong migrasi internasional (emigrasi),  ini 

mengidentifikasi efek patner/rekan sosial untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap keputusan bermigrasi. Data secara rinci yang berasal dari survei 

lapangan di sebuah desa pedesaan di negara Pasca Unisoviet (Asia Tengah) 

dengan survei 567 rumah tangga dan aspek rumah tangga sebagai variabel 

independen ( kepala rumah tangga, usia, anak, luas rumah dan lain-lain). 

Menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) dan Model Probit 

setelahnya. Hasil empiris menunjukkan bahwa rekan/patner berpengaruh positif 

terhadap keputusan rumah tangga untuk beremigrasi, sedangkan posisi jaringan 

sosial tidak berpengaruh. Disarankan adanya jaringan sosial yang intens, untuk 

dapat meningkatkan migrasi dari masyarakat desa. 
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 Michaelides ( 2011), menulis “The effect of local ties, wages, and 

housing costs on migration decisions” menerangkan bahwa  bagaimana suatu 

jaringan sosial yang kuat dalam karakteristik lokasi saat ini, upah serta biaya 

sewa rumah dapat menghalangi individu migrasi ke wilayah metropolitan Amerika 

Serikat. Dengan variabel tempat tinggal (tempat kelahiran), fasilitas, upah, biaya 

sewa rumah setiap lokasi dan model seleksi Heckman sebagai penjabaran model 

kemudian di analisiss dengn model probit dalam keputusan berpindah. Hasil 

empiris menunjukkan bahwa, upah dan perbedaan biaya sewa rumah di wilayah 

metropolitan, temuan ini menyoroti pentingnya hubungan lokal (sosial) keputusan 

migrasi meski perbedaan biaya upah dan perumahan merupakan faktor penentu 

signifikan dari migrasi seseorang, namun para pekerja merasa ke lokasi mereka 

saat ini tampaknya pertimbangan yang lebih penting dalam keputusan migrasi 

individu. Berdasarkan hasil tersebut, kita simpulkan bahwa kepentingan 

hubungan lokal, karena jaringan sosial yang diperluas atau fasilitas yang 

diinginkan, tidak boleh diremehkan dalam menentukan masa depan yang 

meneliti faktor penentu migrasi tenaga kerja. 

 Bertoli, Brucker dan Fernandez- Moraga (2016), dalam jurnalnya “Krisis 

Eropa dan Migrasi Ke Jerman (The Eroupean Crisis and Migration to Germany)”  

membahas tentang migrasi yang mengalir ke Jerman dari negara-negara Benua 

Eropa melonjak setelah krisis eropa 2010, dan tulisan ini membahas faktor 

penentu utama kenaikan besar ini. Data yang digunakan adalah unemployment 

rate, serta Real GDP, migration police, termasuk arus migrasi dari eropa ke 

jerman dari Januari 2006 – September 2014 dengan model menggunakan 

Dynamic discrete choice model. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini sesuai 

dengan kajian  teori. Pertama, ukuran ekonomi  saat ini kondisi di negara asal, 

yaitu tingkat pengangguran, secara signifikan mempengaruhi arus migrasi. 

Kedua, belum menimbang aspek secara substansial dari dampak kebijakan 
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migrasi terhadap arus antar negara. Oleh sebab itu, analisis ini memberikan 

wawasan penting bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana perubahab 

kelembagaan, yaitu Uni Eropa dan perubahan transisi, dan pembentukan 

harapan tentang menentukan masa depan dalam periode perubahan ekonomi 

yang cepat mempengaruhi skala arus migrasi. 

 Agbola dan Angelito (2010), dalam jurnalnya “An empirical analysis of 

international labour migration in the Philippines” , menulis dampak ekonomi, 

demografi, dan faktor politik terhadap tingkat migrasi internasional orang Filipina. 

Pada tahun 2007, pekerja luar negeri dari Filipina mengirim remitan  lebih dari 

US $ 14 miliar per tahun kepada keluarga mereka kembali ke rumah. migrasi 

tenaga kerja internasional orang Filipina, baik untuk tenaga kerja sementara atau 

permanen kesempatan atau migrasi permanen periode 1975-2005. Dengan 

variabel independen yaitu biaya migrasi, kepadatan penduduk, melek huruf, 

pendapatan, penggangguran, inflasi dan ketidak stabilan politik. Menggunakan 

analisis unit root test ( Augmented Dickey–Fuller test dan Phillip– Perron test) 

dengan data time series. Hasil menunjukkan bahwa faktor penentu utama 

migrasi adalah  tingkat pengangguran, kepadatan penduduk dan ketidakstabilan 

politik. Temuan yang lain adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

berdampak negatif pada migrasi di Filipina, bertentangan dengan teori human 

capital. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh pendapatan perkapita 

dan aktivitas domestik  tidak berpengaruh pada migrasi di negara tersebut 

 Lei, Min dan Silvany (2016), tulisannya “Joint migration decisions of 

married couples in rural China” meneliti secara empiris untuk mempertimbangkan 

aspek keikut sertaan pasangan  yang telah menikah dalam keputusan bermigrasi 

(individual) di pedesaan Cina. Menurut Biro Statistik Nasional China (2011), lebih 

dari setengahnya   pekerja migran pedesaan sudah menikah namun pasangan 

suami istri  yang tidak murni (beda negara). Dalam migrasi China tidak Secara 
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eksplisit memperhitungkan perbedaan mendasar antara pribadi dan keputusan 

keluarga, kemudian memperluas pendekatan saat ini untuk secara eksplisit 

membuat model keputusan migrasi pada pasangan telah menikah. 

Menggunakan data dari Migrasi Perkotaan-pedesaan di China dan Indonesia 

(RUMiCI), dan  faktor penentu penting dari pasangan sementara keputusan 

migrasi, seperti jumlah anak usia pra sekolah (TK) dan anak usia sekolah.  

Lei dan Min (2017), dalam tulisannya “Permanent and temporary rural–

urban migration in China Evidence from field surveys , secara umum meneliti 

status lahan dalam keputusan  besar dari keluarga pedesaan untuk menetap 

secara permanen di daerah perkotaan. Pada penilitian ini variabel yang 

digunakan berasal dari keputusan rumah tangga yakni, ukuran rumah, jumlah 

tenaga kerja, status sekolah menengah dan diatasnya, status ekonomi, serta 

yang terkait dengan hubungan keluarga itu sendiri terhadap migrasi. Analisis 

yang digunakan adalah model binary logit dan multinominal logit. Hasil 

menunjukan bahw kepemilikan lahan belum berpengaruh besar, sedangkan usia, 

usia mudalah yang cendrung lebih memiliki keputusan migrasi dari pada usia tua. 

Bertoli, Fernández-Moraga dan Ortega (2013), menulis “Crossing the 

border: Self-selection, earnings and individual migration decisions” dengan 

menganalisis migrasi internasional dengan data yang mencakup semua negara 

yang terkait, yaitu eksodus orang Ekuador ke Spanyol dan Amerika Serikat 

setelah krisis ekonomi tahun 1999. Dengan menganalisis faktor pendapatan 

terhadap keputusan bermigrasi dan menemukan bahwa pendapatan secara 

signifikan membentuk individu keputusan migrasi, bahkan dalam sebuah kasus di 

mana orang Ekuador kebanyakan memilih Spanyol di mana pendapatan lebih 

rendah daripada di AS, dan mereka berkontribusi untuk menjelaskan komposisi 

arus migrasi yang diamati. Selain itu, diperkiraan menunjukkan bahwa perubahan 
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pendapatan pada tujuan tertentu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

pilihan tujuan bersyarat pada migrasi dari pada skala migrasi. 

 Mendola dan Carletto (2012), dengan judul “Migrasi dan Perbedaan 

Gender dalam Pasar tenaga kerja: Kasus Pada Negara Albania”. Meneliti 

dampak migrasi pada penawaran (Pasokan) tenaga kerja (pria/wanita) ditempat 

asal, kemudian membedakan antara migrasi (anggota rumahtangga) saat ini dan 

yang lampau. Menggunakan data surve dari tahun 2005 di Albania (Living 

Standard Measurement Study). Hasil menunjukkan  bahwa penelitian ini 

menenmukan bahwa wanita mungkin mendapatkan kesempatan kerja lokal 

akibat dari migrasi (Pria) dan  tidak ada dampak dari migrasi ( anggota 

rumahtangga) terhadap penawaran tenaga kerja pria. 

 Prono Ray (2015), “The labor of social change: Seasonal labor 

migration and social change in rural western India” tulisan ini bertujuan melihat 

hubungan antara migrasi tenaga kerja musiman di pedesaan India barat dan 

perubahan sosial di komunitas asal migran. Migrasi tenaga kerja musiman telah 

menyebabkan pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial di desa-desa, 

mempengaruhi kepemilikan tanah petani, buruh tani, dan hubungan produksi. 

Perubahan ini terlihat dalam politik quotidian: dalam subyektivitas petani dan 

buruh, tantangan yang ditimbulkan oleh rasa perilaku sosial, dan perlawanan 

politik terlihat dalam "perang posisi" para migran terhadap petani pemilik tanah. 

Saat migrasi dan kebijakan pembangunan, baik di India dan secara global, telah 

berfokus pada integrasi para migran. Dengan mempelajari migrasi sebagai 

proses sosial, tulisan ini mendesak para analis kebijakan untuk menempatkan 

"rumah" sebagai jalan yang tepat untuk memahami bagaimana masyarakat 

berubah melalui migrasi. 
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2.3.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian diatas, dalam keputusan seseorang bekerja di luar 

negeri atau bermigrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor 

pendorong yakni faktor yang berada di daerah asal ( pendapatan, lama belajar, 

jumlah jam bekerja dan jumlah keluarga ), faktor penarik yakni faktor yang 

berada di daerah tujuan yaitu ( upah daerah tujuan) dan kemudian informasi 

negatif yang terkait permasalahan yang akan dihadapi para TKI 

tersebut/kemungkinan pengambilan keputusan yang akan terjadi ketika individu 

akan bekerja di luar negeri. Secara ringkas model analisis kerangka pemikiran 

faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bekerja di luar negeri 

dijelaskan sebagai berikut : 

Gambar 2.3.  Kerangka Pikir Penelitian 
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2.4.  Definisi Operasional Variabel 

2.4.1  Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan bermigrasi para 

TKI asal Nusa Tenggara Barat. Keputusan untuk melakukan migrasi 

internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di mana variabel ini 

diukur dengan variabel dummy dinyatakan dengan probabilitas, yakni :  

Probabilitas = 1; jika memutuskan untuk bekerja di luar negeri 

Probabilitas = 0 ; jika memutuskan untuk tidak bekerja di luar negeri 

Karena nilai Dependen berupa kategori 0 dan 1, tentunya penjelasan 

persamaan yang menghubungkan antara variabel independen dan 

variabel dependen tidak bisa dilakukan secara linear seperti yang 

dilakukan pada regresi umumnya. Maka penggunaan regresi logistik 

diperlukan untuk menghitung peluang kecenderungan responden untuk 

bernilai 0 hingga 1. 

2.4.2  Variabel Independen (Bebas) 

1. Faktor Pendorong (Push Factor) 

Faktor pendorong adalah proses di mana tenaga kerja berpindah ke 

suatu negara karena faktor di daerah asal, dengan komponen yang 

terdalamnya adalah pendapatan responden, status bekerja, pendidikan 

terakhir, jumlah tanggungan keluarga dan ketersedian lapangan 

pekerjaan daerah asal.   

a) Pendapatan, pertimbangan para TKI ketika bermigrasi bergantung 

pada kondisi upah yang diterima perbulan, dengan diberi kode 0 > 

Rp.1.500.000,- dan 1 ≤ Rp. 1.500.000 
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b) Pendidikan,  didasarkan atas lama belajar (satuan tahun) para 

responden yang akan bekerja di luar negeri, dengan kode 0 < 9 

tahun dan  1 ≥ 9 tahun 

c) Jumlah jam kerja; didefinisikan sebagai total jumlah jam kerja 

responden dalam sehari, diberi kode 0 ≥ 7 jam sehari  dan 1 < 7 

jam sehari 

d) Jumlah tanggungan keluarga; didefinisikan sebagai seseorang 

yang mempunyai memiliki tanggung untuk menafkahi/membantu 

urusan rumah tangga baik statusnya sebagi bapak, ibu dan anak 

dalam usia kerja (15-64 tahun), diberi kode 0 < 4 tanggungan 

keluarga dan 1 ≥ 4 tanggungan keluarga. 

2. Faktor Penarik ( Pull Factor) 

Faktor penarik adalah proses di mana tenaga kerja berpindah ke suatu 

negara disebabkan adanya ketertarikan di daerah tujuan, kompenen yang 

dimaksud adalah upah  daerah tujuan, kesempatan kerja ( peluang kerja 

di negara tujuan lebih mudah/ tingkat pengangguran yang terbilang 

rendah). 

a) Upah daerah tujuan; didefinisikan sebagai pertimbangan 

responden bermigrasi karena alasan upah didaerah tujuan dan 

berkaitan dengan profesi yang akan diambil,  diberi kode; 0  ≤ Rp 

6.000.000,- dan 

1 > Rp 6.000.000,- . 
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3. Informasi Negatif 

Faktor ini menjelaskan di mana para tenaga kerja NTB ketika hendak 

bekerja disuatu wilayah mempertimbangkan informasi negatif. Cara yang 

lazim individu dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

menghindari/mengurangi resiko yang akan terjadi, resiko sendiri adalah 

dampak informasi negatif yang diterima oleh individu, besar kecilnya 

resiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas (Pi). 

Probabilitas (Pi) adalah peluang timbulnya kejadian anyara 0 < Pi < 1, 

Besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas 

dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 (ΣPi =1). Maka 

kejadian yang pasti terjadi (Certanty Event) = 1  dan kejadian yang tidak 

mungkin terjadi  (Imposible Event) = 0 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, serta tujuan 

yang ingin dicapai, maka terlebih dahulu dikemukakan suatu hipotesa. Hipotesa 

merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesa ini 

ditunjukan agar penulisan lebih terarah dan mudah yang harus diuji 

kebenarannya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga faktor pendorong memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan bekerja di luar negeri para TKI asal NTB. 

2. Diduga faktor penarik memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan bekerja di luar negeri para TKI asal NTB. 

3. Diduga informasi negatif memiliki implikasi terhadap keputusan 

bekerja di luar negeri para TKI asal NTB. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskripif adalah salah satu 

metode yang paling banyak digunakan pada penelitian untuk menjelaskan suatu 

kejadian. Sugiono (2011) menjelaskan penelitian deskriptif adalah sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan 

atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk 

menjawab masalah secara aktual.  

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan tentang 

keputusan penduduk Indonesia khususnya provinsi NTB untuk bekerja di luar 

negeri. Pendekatan yang digunakan di dalam usulan penelitian, proses analisa 

data dan kesimpulan data adalah dengan menggunakan aspek pengukuran, 

perhitungan, rumus dan kepastian data numerik (Ginting, 2008). 

3.2.  Lokasi Penelitian 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan kepadatan 

penduduk yang cukup tinggi, total Angkatan kerja penduduk NTB pada tahun 

2016 adalah sebesar 2.316.720, sehingga memiliki keunggulan demografis yakni 

surplus angkatan kerja dengan angka setiap tahunnya bertambah namun, hal ini 

tidak terlalu berdampak baik bagi negara karena banyaknya angkatan kerja 

terutama usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan baik di kota atau 

pun di desa, dikarenakan persaingan yang cukup ketat dengan lapangan 

pekerjaan yang semakin sempit.  
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Penduduk miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik adalah sebesar 25% 

dari penduduk sebanyak 4 juta jiwa, oleh sebab itu banyak dari para angkatan 

kerja ini mengerahkan tenaganya untuk dapat bekerja di luar negeri dengan 

jaminan mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih tinggi. Selain itu, NTB 

merupakan provinsi dengan sumbangan TKI terbesar setelah provinsi Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (selain di pulau jawa) membuktikan bahwa 

provinsi NTB memiliki banyak karakteristik tentang permasalahan tenaga kerja, 

selain upah dan pengangguran/ kelebihan angkatan kerja. Dengan pertimbangan 

itulah NTB menjadi ruang lingkup yang menarik tentang keputusan bekerja di luar 

negeri. 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Pertama 

data primer, merupakan hasil survei pada informasi yang dikumpulkan dari 

responden yaitu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang akan atau sudah melakukan migrasi ke luar negeri tahun 2018 dengan 

menggunakan kuisoner. Kedua data sekunder, yaitu merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikan penjelasan dan 

keterangan yang mendukung, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini di mana data yang 

terkumpul akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisa selanjutnya.  

Sumber data yang didapatkan adalah dari kuisoner yang telah diselesaikan 

responden serta instansi terkait baik situs resmi ataupun kantor pusat yaitu 

Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), BP3TKI Mataram dan Dinas Tenaga kerja 

Perkabupaten. 
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1.4. Populasi, Sampel dan Metode Sampling 

Populasi adalah keseluruhan jumlah dari objek/subjek yang memiliki 

kausalitas atau karakteristik tertentu yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan. Dalam 

penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah tenaga kerja Indonesia ( 

penduduk usia kerja 18-64 tahun) yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang akan atau sudah melakukan migrasi ke luar negeri pada tahun 2018. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang 

dimaksud  dalam populasi sebuah penelitian. Sampel dalam sebuah penelitian 

haruslah dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada dalam penelitian 

tersebut. 

Dalam penelitian ini, metode sampling yang digunakan adalah cluster 

sampling atau area sampling yaitu membagi populasi menjadi beberapa 

kelompok. Dari kelompok tersebut dipilih sejumlah sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian dengan cara random. Alasan penggunaan metode cluster 

sampling dalam penelitian ini adalah karena obyek yang akan diteliti atau sumber 

data yang digunakan dalam penelitian sangat luas. Untuk menentukan populasi 

yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka pengambilan sampelnya 

berdasarkan jumlah sampel yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 100 sampel.  

Penentuan 100 sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini diperoleh dengan 

rumus di bawah ini (Djarwanto dan Pangestu, 1996). 

 

Dimana, n = Jumlah Sampel 
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Z = Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu variabel darimean 

dihitung dalam satuan deviasi standard tertentu. 

E = Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir 

 

Nilai α yang digunakan adalah 5%, diharapkan besarnya kesalahan 

dalam penggunaan sampel tidak lebih dari 10%. Dari rumus diatas maka dapat 

ditentukan bahwa jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

 

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96,04, dibulatkan 

menjadi 100 responden  

Provinsi NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota, dan penelitian ini dalam 

mengambil sampel pada jumlah kuota terbesar TKI yakni pada empat kabupaten 

utama yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa Barat 

dam  seperti yang telah di tulis pada bagian metode penarikan sampel, bahwa 

jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara random dengan 

jumlah responden tiap-tiap kabupaten dalam pengertian penentuan responden 

tersebut adalah responden yang sudah atau akan berangkat ke luar negeri 

berdasarkan informasi dengan pihak terkait. 
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1.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Lapangan 
 

Dalam penelitian ini studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut; pertama observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung pada objek yang akan di teliti, yakni TKI yang 

berasal dari Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat baik yang akan atau 

sudah melakukan migrasi ke luar negeri pada tahun 2018. Kedua, kuesioner 

adalah  teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian daftar 

pertanyaan tersebut diberikan kepada para responden yang telah ditentukan 

untuk dijawab. Pertanyaan dalam kuesioner hal yang terkait dengan alasan 

mereka pergi bermigrasi, baik itu faktor pendorong ( pendapatan, , status 

pekerjaan dan jumlah tanggungan keluarga), faktor penarik (pendapatan diluar 

negeri, ketersedian pekerjaan daerah tujuan) serta informasi negatif, dan yang 

terakhir mengenai keinginan serta alasan para responden untuk bermigrasi ke 

luar negeri atau tetap tinggal dan memilih bekerja di dalam negeri. Ketiga adalah 

interview, teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara 

langsung dengan para responden, yakni tenaga kerja Indonesia yang berasal 

dari Provinsi NTB. 

2. Studi Kepustakaan 
 

Studi Kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui 

dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari berbagai 

sumber antara lain, melalui instansi-instansi terkait seperti BPS, BNP2TKI dan 

instansi-instansi lainnya, serta literatur dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini baik buku bacaan, penelitian terdahulu serta jurnal. 
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3.5.   Metode Analisis Data 

Model ini digunakan karena variabel dependen (keputusan) merupakan 

probabilitas pilihan-pilihan mutually exclusiv, variabel-variabel yang digunakan 

untuk menjelaskan hak pilih (keputusan) disebut dengan variabel kualitatif. 

(Gujarati, 2012). Hal ini dilakukan mengingat teknik Ordinary least Square (OLS) 

tidak dapat digunakan, karena faktor pengganggu dalam model probabilitas ini 

tidak memiliki varians yang konstan. Perumusan dasar secara lengkap di 

notifikasikan dalam persamaan matematis yakni : 

Y = F (Income, Educ, WorkStat, family,CODw, Nif) 

Y  = Keputusan untuk melakukan/tidak melakukan migrasi 

internasional 

Income =  Pendapatan di daerah asal  

Education =  Lama belajar 

WorkStat =  jumlah jam kerja  

Family = Jumlah tanggungan keluarga 

CODw =  pendapatan di negara tujuan ( country of destination; wage) 

Nif = Informasi negatif  

Model logit dinyatakan dalam suatu bentuk model probalistik. Model ini 

adalah model dimana variabel dependen adalah logaritma dari probalitas suatu 

situasi atau atribut yang akan berlaku dengan syarat atau kondisi adanya 

variabel-variabel independen tertentu. Perkataan logit didasarkan adanya asumsi 

mengenai fungsi variabel random yang diteliti yang berbentuk logistic distribution. 
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Kategori yang paling mendasar dari model ini adalah menghasilkan binary 

values seperti angka 0 dan 1 mewakili probabilitas satu kategori tertentu, dengan 

bentuk dasar adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Probabilitas Dalam Model Logit 

Yi Probabilitas 

0 1-Pi 

1 Pi 

Sumber : Gujarati (2012) 

 Untuk menjelaskan ide dasar model dasar sebagai berikut, dimana 

keputusan bekerja diluar negeri (Y) dan sejumlah variabel indepeden 

(X1,X2,X3.....Xn) : 

Pi=β0+ β1Xi + β2Xi ......... βnXn                  (1) 

Dimana Pi = E(Yi = 1│Xi) yang berarti seseoang dalam keputusan berimigrasi, 

dapat dintrepertasikan sebagai probabilitas bersyarat terhadap kejadian Xi, 

dengan rumusan sebagai berikut : 

Pi= 1 1 + 𝑒  ⁄ -(β0+ β1Xi )                       (2) 

Untuk menyederhanakan persamaan (2) 

Pi=
1

1+𝑒−𝑧𝑖 =
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧                       (3)    

Dimana Zi= β0+ β1Xi + β2Xi. Persamaan (3) mewakili apa yang disebut sebagai 

fungsi distribusi logistik (Logistic Distribution Function) (kumulatif).  Hal ini artinya 

tidak dapat menggunakan prosedur OLS untuk mengestimasi parameter-

parameternya, akan tetapi masih bisa dilinearkan seperti berikut : Jika Pi, 
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probabilitas keputusan bekerja di luar negeri ditunjunkan oleh persamaan (2) 

maka ( 1-Pi ), probabilitas tidak bekerja di luar negeri adalah  

1-Pi = 
1

1+𝑒𝑧𝑖                         (4) 

Sehingga dapat ditulis :     

𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
=

1+ 𝑒𝑧𝑖

1+𝑒−𝑧𝑖 = 𝑒𝑧𝑖        (5) 

Jadi Pi │(1-Pi ) adalah rasio peluang (odd ratio) dari keputusan bekerja di luar 

negeri – perbandingan atau probabilitas seseorang yang bekerja di luar negeri 

ataupun tidak bekerja diluar negeri. Jika ambil nilai logaritma natural dari 

persamaan (5), maka akan diperoleh : 

Li =Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = Zi                   (6) 

Dengan melakukan estimasi dengan persamaaan 

Li =Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = β0+ β1Xi + ui      (7) 

Li adalah log dan odd ratio, yang tidak hanya linier pada variabel X, namun juga 

linier pada parameternya. Li disebut logit atau kemudian dinamakan model logit. 

Maka jika seseorang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, maka persamaan 

sebagai berikut : 

Li =Ln ( 
1

0
 )                         (8) 



 

49 
 

Sedangkan jika seseorang memutuskan untuk tidak berangkat keluar negeri, 

maka persamaannya adalah sebagai berikut : 

Li =Ln ( 
0

1
 )                         (9) 

Oleh karena itu jika data tingkat mikro atau individual tidak dapat mengistimasi 

persamaan (7) menggunakan OLS standar. Pada situasi tersebut memungkinkan 

harus menggunakan metode maximum-likehood (ML) untuk mengestimasi 

parameter, perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews. 

Maka model logit dari penilitian ini dapat ditulis : 

Li =Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = Yi = β0+ β1 income + β2 Educ + β3 WorkSt + β4 Family +  

β5 CODW + β6Nif+  ui, 

Dimana : 

Li=Yi = Logaritma probabilitas dari keputusan untuk bekerja/tidak ke luar 

negeri 

β0   = Konstanta 

β1- β9  = Koefisien  

Income =  Pendapatan responden daerah asal 

Education =  lama belajar 

WorkStat  =  Jumlah jam kerja 

Family  = jumlah keluarga 

CODw  =  Pendapat di negara tujuan ( country of destination; wage) 

Nif  =  Informasi negatif 
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Karena variabel dependen dari model logit bernilai satu atau nol maka jika 

probabilitas hasil perediksi lebih besar dari 0,5 akan diklarifikasi sebagai nilai 1, 

jika nilainya lebih kecil dari 0,5 diklarifikasi sebagai nilai nol dan beberapa 

variabel independen akan dijabarkan lebih luas karena lingkup faktor 

permasalahan tujuan.  

Estimasi perhitungan data  penelitian ini menggunakan software eviews 

yang akan digunakan sebagai interpretasi hasil dalam memaparkan fungsi dari 

model binari logit terhadap pengambilan keputusan responden baik yang 

bermigrasi ataupun tidak bermigrasi dari model/variabel push, pull dan informasi 

negatif yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Struktur Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai suatu wilayah adalah 

tergambarkan dari nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang sekaligus juga mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah 

tersebut. Produk Domestic Regional Bruto merupakan nilai dari seluruh barang 

dan jasa yang di produksi oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, 

biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi itu. Gambaran mengenai kemajuan ekonomi di 

suatu wilayah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga 

konstan. 

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh 

sektor primer yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor 

pertambangan dan penggalian. Konstribusi sektor pertanian mencapai 22,26 

(rata-rata tiga tahun terakhir) persen, sedangkan kontribusi sektor pertambangan 

mencapai 18,08 persen. Peran sektor sekunder seperti industri pengolahan 

masih relatif kecil. Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian 

sebesar 4,15 persen (BPS, 2017). 

Laju pertumbuhan ekonomi di dasarkan atas PDRB penting dalam 

mengetahui keadaan suatu daerah terutama di sektor mana yang paling 

bepengaruh dan menimbulkan keadaan individual bermigrasi/bekerja ke luar 

negeri, dimana sektor-sektor lapangan usaha yang masih rendah belum 

memberikan banyak kontribusi bagi para pencari kerja untuk mengubah 

keadaaan perekonomian menjadi lebih baik. Berikut laju pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan harga konstan selama 3 tahun terakhir (tabel 4.1) 
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Tabel 4.1. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 Tahun 2014-2016. 
 

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016 

1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 23,85 21,6 21,33 

2 Pertambangan dan Penggalian 11,31 21,11 21,83 

3 Industri Pengolahan 4,68 3,91 3,88 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah  limbah dan daur ulang 0,1 0,09 0,08 

6 Konstruksi 9,44 8,52 8,51 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Motor 14,18 12,41 12,41 

8 Transportasi dan Pergudangan 8,33 7,57 7,6 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan 2,38 2,12 2,17 

10 Informasi dan Komunikasi 2,12 1,79 1,76 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,44 3,07 3,19 

12 Real Estate 3,52 3,08 3,02 

13 Jasa Perusahaan 0,19 0,17 0,17 

14 
Adm.Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 7,23 6,38 6 

15 Jasa Pendidikan 4,98 4,44 4,4 

16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 2,01 1,77 1,72 

17 Jasa Lainnya 2,17 1,93 1,88 

Produk Domestik Regional Bruto  
100 100 100 

73.372.963,80 89.344.577,90 94.548.205,90 

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB (2017) 

Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat terus 

mengalami peningkatan, pada 2016 mencapai 5,82 % dikarenakan pertumbuhan 

sektor lapangan usaha yang terus meningkat secara signifikan pada sektor 

pertanian, kehutanan, perikanan masih menjadi sektor utama perekonomian 

NTB. Masyarakat masih bergantung pada sektor agraria di mana pada tahun 

2016 mencapai 21,33 persen, sementara di sektor pengadaan air, pengelolaan 

sampah  limbah daur ulang, serta sektor pengadaan listrik dan gas belum banyak 

memberikan kontribusi bagi perekonomian NTB pada tahun 2016 hanya 

mencapai 0,08 dan 0,06 persen, SDM secara rata-rata masih memiliki 

pendidikan SD, sehingga keterampilan di bidang tertentu masih sangat minim. 
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4.2  Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Data Proyeksi Penduduk tahun 2010 - 2020 jumlah penduduk Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2016 mencapai 4.896.162 jiwa. Dengan rincian, laki-laki 

sebanyak 2.375.750 jiwa dan perempuan sebanyak 2.520.412 jiwa, dengan 

rasio jenis kelamin sebesar 94,26. Jumlah penduduk terbesar terdapat di 

Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Jumlah rumah tangga di Provinsi NTB adalah 1.360.627 rumah tangga dengan 

rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,6 orang (BPS, 2017).  

Bila dilihat menurut kelompok umur. komposisi penduduk Provinsi NTB 

terbentuk pyramid dengan komposisi penduduk terbanyak pada umur 0 – 4 tahun 

yaitu sebanyak 503.860 jiwa terkecil pada kelompok umur 60 – 64 tahun.  Secara 

keseluruhan pada usia muda jumlah pada kelompok umur cukup besar antara 

15-34 tahun, komposisi ini tentu menjadi penggerak roda perekonomian daerah 

jika dimanfaatkan dengan baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.1. 

Tabel 4.2.1 Jumlah Penduduk Provinsi NTB berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Usia Jumlah 

1 0-4 503.860 

2 5-9 496.174 

3 10-14 461.767 

4 15-19 445.655 

5 20-24 421.186 

6 25-29 395.578 

7 30-34 381.870 

8 35-39 362.715 

9 40-44 331.384 

10 45-49 284.312 

11 50-54 235.956 

12 55-59 192.011 

13 60-64 141.558 

14 65+ 242.136 

Jumlah 4.896.162 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020 (BPS, 2017) 



 

54 
 

Jumlah penduduk angkatan kerja NTB mencapai 2.255.879 jiwa. 

Penduduk yang bekerja mencapai 2.127.503 orang dan mencari 

kerja/menggangur 128.376 orang, sementara penduduk yang bukan angkatan 

kerja yakni yang bersekolah mencapai 330.094 orang, mengurus rumah tangga 

650.588 orang dan 153.523 orang sebagai penerima pendapatan. Selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3.2 berikut:  

Tabel 4.2.2 Jumlah penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota 
dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Pada Provinsi NTB 2016 
 

No Kabupaten Kota 
Angkatan Kerja 

BAK 
Bekerja Menganggur 

1 Lombok Barat 299.430 10.381 153.804 

2 Lombok Tengah 402.912 32.300 210.427 

3 Lombok Timur 485.340 33.528 289.442 

4 Sumbawa 208.489 9.132 94.783 

5 Dompu 94.699 5.572 56.412 

6 Bima 207.195 6.308 101.951 

7 Sumbawa Barat 60.474 5.244 26.960 

8 Lombok Utara 105.234 2.313 40.636 

9 Kota Mataram 194.667 15.794 121.969 

10 Kota Bima 69.063 7.804 37.821 

TOTAL 2.127.503 128.376 1.134.205 

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (2017) 

Tabel 4.3.2 menunjukkan bahwa komposisi penduduk terbanyak pada 

angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja (BAK) adalah kabupaten Lombok 

Timur, dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 485.340 orang, 33.528 

orang menganggur, dan 289.442 orang merupakan bukan angkatan kerja (BAK) 

sementara kota bima adalah penduduk dengan komposisi terkecil hanya 

mencapai 69.063 orang yang bekerja, dibandingkan pulau Sumbawa (kab 

Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Bima) pulau Lombok (Lombok 

Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram) memiliki 

jumah penduduk yang lebih besar dan perkembangan perekonomian jauh lebih 

pesat dimana pusat pemerintahan berada di pulau Lombok. 
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Selain itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan 

provinsi Nusa Tenggara Barat cukup tinggi pada tahun 2016 mencapai 96,06 %  

(BPS, 2017), mengindikasikan bahwa partisipasi dalam mencari kerja masih 

tinggi, kesulitan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus bertambah sehingga  

berupaya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Namun,  sumber daya 

manusia (SDM) masyarakat NTB pada umumnya memiliki ijazah sekolah 

menengah ke bawah (SD) atau tidak bersekolah atau memiliki 

kemampuan/keterampilan terbatas,  sehingga mereka sulit mencari kerja dengan 

taraf yang lebih tinggi, mereka banyak bekerja dibidang yang tidak membutuhkan 

keterampilan khusus. Berikut tabel rata-rata angkatan kerja yang ditamatkan 

berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 4.2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Ke Atas Menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan 
 

No 
Pendidikan Tinggi Yang di 

Tamatkan 

Angkatan Kerja 
BAK 

Bekerja Mengganggur 

1 Tidak/Belum Tamat SD 595.538 5.875 601.413 

2 Sekolah Dasar 525.202 20.106 545.308 

3 Sekolah Menengan Pertama 365.056 7.760 372.816 

4 Sekolah Menengah Atas 466.513 36.571 503.084 

5 Sekolah Menengah Kejuruan 111.846 14.224 126.070 

6 Diploma I/II/III/Akademi 57.670 5.985 63.655 

7 Universitas 245.485 6.500 251.895 

Sumber : Survey Angkatan Kerja Nasional ( 2017) 

Berdasarkan tabel 4.3.3 di atas, angka jumlah yang bekerja dan bukan 

angkatan kerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar/blm tamat cukup tinggi 

yakni mencapai 595.538 dan 601.413 orang, umumnya orang yang bekerja 

tersebut berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebagai 

petani/buruh tani ataupun nelayan, sementara angka pengangguran terbesar 

provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pada tamatan Sekolah Menengah Atas 

dan Kejuruan. 
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4.3  Karakteristik Responden 

a.  Usia 

Usia responden menunjukan usia pada tahun ini pada saat dilakukan 

penelitian baik yang laki laki maupun perempuan di provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan 

Sumbawa) sesuai dengan usia kerja yakni 15-64 tahun.  

Tabel 4.3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

Usia Responden Frekuensi (jiwa) Persentase 

15 sampai 23 tahun 16 Orang 16 % 

24 sampai 35 tahun 59 Orang 59 % 

35 ke atas  25 Orang 25 % 

Total 100 100 

 
Sumber: Data Premier (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.4.1 dapat diketahui bahwa frekuensi 

terbanyak dalam memutuskan bekerja di luar negeri adalah pada usia 

antara 24-36 tahun dengan presentase sebesar 59 %, dimana pada 

kisaran usia ini adalah kelompok usia kerja produktif yang lebih 

berpeluang dalam masuk pasar kerja. Sementara usia muda yakni antar 

15-23 tahun hanya memiliki presentase 16 %, dibandingkan usia 35 

keatas sebesar 25 %, ini menunjukan angka usia muda masih banyak 

yang mengenyam pendidikan ataupun bergantung dengan orang tua. 

b.  Jenis kelamin 

Karakterisitik TKI pada provinsi NTB salah satunya adalah 

didominasi oleh pria dimana mereka memiliki tanggung jawab sebagai 

kepala keluarga atapun membantu keadaan ekonomi keluaga (anak), 
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sama halnya dengan karakterisitik secara umum dalam penelitian ini 

pun jumlah pria yang bekerja di luar negeri lebih banyak dibandingkan 

wanita dengan perbandingan 3 : 1, berikut tabel distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin; 

Tabel 4.3.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (jiwa) Presentase 

Pria 76 76% 

Wanita 24 24% 

Total 100 100 

Sumber: Data Premier  (2018) 

c.  Status perkawinan 

Dari 100 responden yang dijadikan sampel penelitian ini, 

didapatkan bahwa sampel yang sudah menikah lebih banyak dari pada 

yang belum menikah/janda/duda. Untuk mengetahui distribusi 

responden berdasarkan status perkawinan bisa dilihat ditabel 4.4.3 

beikut:  

Tabel 4.3.3 Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Perkawinan 
Jumlah 

Belum Menikah 
29 Orang 

Menikah  
67 Orang 

Cerai Hidup/Mati 
4  Orang 

Total  
100 

Sumber: Data Premier (2018) 
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Tabel 4.4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yang ingin bekerja di luar negeri memiliki status telah 

menikah, mengindikasikan mereka juga sebagai kepala keluarga yang 

berkewajiban menafkahkan keluarga saat ini, di mana sulit mendapakan 

pekerjaan di daerah asal. 

d.  Beban tanggungan keluarga 

Beban tanggungan keluarga setiap keluarga tentu berbeda, sama 

halnya pada sudut pekerjaan dan pendapatan mereka, tentu akan 

menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi keluarga apabila jumlah 

tanggungan keluarga cukup besar, ditambah dengan pendapatan 

perkapita yang masih dibawah garis kemiskinan, salah satu alternatif 

yang akan dilakukan adalah bekerja di luar negeri, dengan jaminan 

kontribusi penghasilan yang cukup besar. Berikut distribusi responden 

berdasarkan jumlah tanggungan keluarga:  

Tabel 4.3.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

keluarga 

 

Jumlah Keluarga Frekuensi Presentase 

1-2 orang 
11 11 % 

3 orang 
33 33 % 

≥ 4 orang 
56 56 % 

Total 
100 100 

Sumber : Data Premier (diolah), 2018 

e.  Pendidikan  

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini tersebar dari 

mulai Sekolah Dasar sampai mencapai tingkat sarjana/diploma, dan 

yang tidak sekolah atau putus sekolah. Pada 100 responden yang 

dilakukan penelitian, presentase lulusan Sekolah Dasar masih menjadi 
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penyumbang TKI dengan kiriman terbanyak, dan ada beberapa dari 

responden masih buta huruf. Berikut distribusi responden berdasarkan 

tingkat pendidikan; 

Tabel 4.3.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi (jiwa) Presentase 

Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah 
17 17% 

SD/Sederajat 
48 48% 

SMP/Sederajat 
27 27% 

SMA/Sederajat 
8 8% 

Diploma/S1/S2 
0 0% 

Total 
100 100 

Sumber : Data Premier (diolah) 2018 

Tabel 4.4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

hanya memiliki pendidikan formal setingkat SD dan SMP. Tidak 

mengherankan jika tenaga kerja yang berasal dari Indonesia sebagian 

besar hanya bekerja pada sektor informal yang tidak membutuhkan 

keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini juga 

mengambarkan rendahnya kualitas dari tenaga kerja asal Indonesia bila 

dibandingkan negara-negara lain yang juga mengirimkan tenaga kerja 

mereka ke luar negeri.  

f.  Pekerjaan daerah Asal 

Pekerjaan di daerah asal para calon TKI asal NTB yang 

bermigrasi umumnya adalah buruh, temasuk buruh tani, buruh lepas, 

buruh bangunan. Pada 100 responden yang dilakukan penelitian, 55 
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orang yang memiliki pekerjaan sebagai buruh pedagang, swasa, kusir 

dan 45 orang masih belum memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai 

pelajar/ibu rumah tangga. Berikut distribusi responden berdasarkan jenis 

pekerjaan ; 

Tabel 4.3.6 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Bidang Pekerjaan Frekuensi Presentase 

Pertanian 33 60 % 

Perdagangan 5 9,09% 

Bangunan 9 16,36% 

Industri Pengolahan 0 0% 

Jasa-Jasa Lain 8 14,54% 

Total 55 100% 

Sumber : Data Premier (diolah)  

Tabel 4.4.6 menunjukan bahwa status pekerjaan daerah asal 

mereka adalah sebagai petani/buruh tani/kebun rata-rata dari mereka 

mengolah lahan milik orang lain, hanya pada saat perawatan ataupun 

panen, tentu penghasilan mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan 

sehari-hari selain sulit mecari tambahan penghasilan sehingga mereka 

memutuskan untuk bermigrasi. 

g.  Pendapatan 

Pendapatan seseorang merupakan hal yang penting bagi 

kelangsungan hidup keluarganya, selain kebutuhan pokok tentu juga 

menggunakan pendapatan sebagai investasi masa depan, ketika 

pendapatan perkapita suatu rumah tangga masih kurang, tentu akan 

mencari alternatif pekerjaan tambahan, baik yang di dalam ataupun di 
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luar negeri. Para calon TKI tentu umumnya berpenghasilan rendah 

mereka rata rata berpenghasilan di bawah satu juta rupiah perbulan ( 

pekerjaan mereka hanya mendapatkan 50 – 80 ribu rupiah perhari ( jika 

hanya saat ada panggilan kerja), oleh sebab itu mereka masih 

bergantung pada pinjaman dari tetangga ataupun bank. Berikut distribusi 

responden berdasarkan pendapatan ; 

         Tabel 4.3.7   Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Pendapatan  
Frekuensi Total 

< Rp. 500.000  
44 44 % 

Rp 500.000 – Rp 1.000.000 
6 6% 

Rp 1000.001 – Rp 1.500.000 
40 40% 

> Rp 1.500.000 10 
10% 

Total  
100 100 

          Sumber : Data Premier (diolah)  

Berdasarkan Tabel 4.4.7 secara statistik pendapatan responden 

umumnya masih bawah Rp. 500.000,-  yang merupakan golongan yang 

tidak bekerja, ibu rumah tangga ataupun bersatus sebagai pelajar, 

sementara pada pendapatan antara Rp.1.000.001 – Rp 1.500.000 

umumnya adalah sebagai petani/buruh, responden menyatakan bahwa 

pendapatan tersebut masih belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari, 

karena jumlah tanggungan ataupun kewajiban lainnya yang harus 

diselesaikan. 
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h. Jumlah Jam Kerja 

Pendapatan responden cendrung rendah karena jumlah jam kerja 

mereka tidak tentu, sehari mereka bekerja sampai 2-3 kemudian 

menganggur dikarenakan pekerjaan mereka sebagai buruh hanya saat 

ada pesanan atau perawatan dan saat panen, sehingga bukan pekerjaan 

tetap bagi responden. Berikut jumlah jam kerja responden ( rata-rata 

mereka dalam sehari) : 

Tabel 4.3.8 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Jam Kerja 

Jumlah Jam Kerja Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

≤ 5 jam / hari 
69 69% 

> 5 jam / hari  
31 31% 

Total 
100 100 

Sumber : Data Primier (Diolah) 

Pada tabel 4.4.8 jumlah jam kerja mereka cendrung kurang dari 5 

(lima) jam sehari termasuk yang tidak bekerja/menganggur kegiatan 

mereka selain pekerjaan utama adalah mencari penghasilan tambahan 

seperti memotong rumput (untuk pakan ternak), buruh kasar, ataupun 

mengangkut barang karena mereka tidak bisa mengandalkan pekerjaan 

utama yakni sebagai buruh tani/kusir/tukang di saat kebutuhan yang terus 

bertambah. Sementara 31 % responden yang memiliki jam kerja diatas 5 

jam umumnya mempunyai pekerjaan seperti kariawan/staaf, pedagang 

dan pekerja yang mempunyai usaha lain selain pekerjaan utama. 
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i.  Negara Tujuan Bekerja 

Berdasarkan negara tujuan bekerja para TKI baik  yang ingin 

berangkat ataupun sudah pernah menjadi TKI sebelumnya, pada 100 

responden yang pernah berangkat keluar negeri adalah sebanyak 45 

orang umumnya mereka bekerja di negara Malaysia, Hongkong, 

Singapura, Brunai. Berikut distribusi responden berdasarkan negara 

tujuan bekerja : 

Tabel 4.3.9 Distribusi Responden Berdasarkan Negara Tujuan 
Bekerja. 

No Negara Tujuan Frekuensi Presentase 

1 Malaysia 61 65,59 

2 Arab Saudi 13 13,98 

3 Brunai 10 10,75 

4 Hongkong 3  3,23 

5 Taiwan 3  3,23 

6 Singapura 2  2,15 

7 Kuwait 1  1,08 

Total 93 100 % 

 Sumber : Data Primier (diolah)  

Responden umumnya banyak bekerja di Malaysia, terutama 

Malaysia bagian barat yang merupakan daerah perladangan terutama 

kelapa sawit, sementara tujuan Arab Saudi dan Brunai hanya sebesar 13 

dan 10 orang,  kebanyakan kalangan wanita yang bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga ( House Maid ) di negara tersebut. 

j. Pekerjaan ketika di luar negeri  

Pada mantan TKI berdasakan data 100 responden ketika bekerja, 

baik di dalam negeri ataupun di luar negeri pada dasarnya tidak 

membutuhkan keterampilan yang cukup, hanya yang membedakan ketika 

mereka bekerja di luar negeri adalah bekerja dengan bayaran yang lebih 

tinggi, para TKI tersebut mempunyai keterampilan yang minim sehingga 
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mereka banyak bekerja sebagai buruh, terutama buruh ladang sawit. 

Para responden umumnya habis kontrak kerja dengan majikan/bos 

selama 2-3 tahun, setelah itu kembali kekampung halaman ataupun ingin 

kembali lagi bekerja di luar negeri. Berikut distribusi responden 

berdasarkan jenis pekerjaan ( mantan TKI) : 

Tabel 4.3.10 Distribusi responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Ketika Pernah Bermigrasi. 

No 
Pekerjaan di Luar 
Negeri 

Ferkuensi Presentase 

1 Buruh Ladang/Sawit 40 48,78 

2 
Buruh 
Bangunan/Kontruksi 

21 
25,61 

3 House Maid 19 23,17 

4 Cleaning Service 2 2,44 

Total 82 100 % 

Sumber : Data Premier (diolah) 

Jenis pekerjaan para mantan TKI terbagi menjadi 3 yakni sebagai 

buruh (ladang dan kontruksi), pembantu rumah tangga, dan cleaning 

service, umumnya bekerja sebagai petani ladang di Malaysia dengan 

jumlah 40 orang, kontruksi 21 orang, serta jasa lainnya sebesar 21 orang, 

sementara 18 orang belum pernah bekerja di luar negeri. 

k. Motiv bekerja diluar negeri 

Motiv bekerja para calon migran ini adalah faktor ekonomi, tidak 

sedikit dari mereka ingin memperbaiki kondisi hidup bekerja di luar negri 

untuk membeli rumah, modal usaha, ataupun investasi lainnya. Tidak 

jarang juga para mantan TKI bekerja hanya untuk kebutuhan hidup, 

kiriman pada keluarga hanya berupa kebutuhan pokok bukan pada 

saving, hal ini salah satu kesulitan para TKI untuk mengembangkan pola 

hidupnya menjadi lebih baik, dari 100 responden yang diteliti menyatakan 

bahwa faktor yang menentukan mereka berangkat keluar negeri adalah 
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faktor ekonomi baik untuk modal, membuat rumah atau menabung. 

Sementara 5-6 orang menyatakan hanya mencari pengalaman (Data 

Premier, 2018) . 

 

4.4 Hasil Analisia Statistik Peluang Keputusan Bekerja Ke Luar Negeri 

Penduduk Nusa Tenggara Barat ( Model Logistik) 

Analisa statistik dengan menggunakan model logistik ditempatkan kategori 

pada tingkat pendapatan, lama bekerja, lama belajar, jumlah keluarga, tingkat 

pendapatan didaerah tujuan, dan informasi negatif sebagai variabel independen, 

model yang digunakan untuk kebutuhan analisa dengan menempatkan 

keputusan bekerja di luar negeri sebagai variabel dependen (ya/tidak), uji 

signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen digunakan 

nilai α = 5% / 0,05.  

Secara mendalam untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen digunakan estimasi parameter dari model 

logistik, hasil analisa statistik dapat dilihat berdasarkan tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.4.1 Nilai Estimasi Parameter Model Regresi Logistik Terhadap 
Keputusan Bekerja Di Luar Negeri 

Variabel Parameter Probabilitas 

Konstanta (C) -4.139027 0.0037 * 

Pendapatan (Income) 2.416441 0.0454 * 

Jam Kerja (Workstat) 1.109401 0.0269 * 

Lama Belajar  (Education) 0.449389 0.5541 

Jumlah Keluarga  (Family) -1.567978 0.0815 

Upah Daerah Tujuan  (Codw) 4.799255 0.0001 * 

Informasi Negatif  (Nif) -1.375986 0.1082 

Sumber : Data Diolah (Eviews 9)  

Ket: * ) signifikan pada taraf α = 0,05  
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Dari Tabel 4.6 dapat diketahui persamaan model logistik berdasarkan  

hasil estimasi menggunakan software Eviews 9 yaitu : 

Li =Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = Yi = - 4.139027+ 2.416441Income + 1.109401 WorkSt + 

0.449389Educ - 1.567978 Family +  4.799255Codw - 

1.375986 Nif + ui,  .................................................(4.5). 

Pada tabel 4.5 dapat diketahui beberapa variabel independen yang 

signifikan pada taraf kepercayaan 95% ( nilai signifikansi terdapat pada 

probabilitas kurang dari nilai 0,05) yaitu pendapatan (income), lama bekerja 

(WorkStat) dan upah daerah tujuan (Codw), sedangkan lama belajar (Education), 

jumlah keluarga (Family) dan informasi negatif ( Nif ) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan bekerja ke luar negeri penduduk NTB.  

A. Variabel Pendapatan (Income) 

Hasil pengujian variabel pendapatan dengan model logistik 

menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai probabilitas 

sebesar 0,0454 < 0,05 (α=5%)  yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan bekerja di luar negeri penduduk NTB (dengan ketentuan 

dummy variabel 1 < Rp. 1.500.000  dan   0 > Rp 1.500.000).  

Nilai koefisien dari pendapatan (Income) mempunyai hasil yang 

positif. Implikasi dari nilai sebesar  2.416441 mempunyai makna bahwa 

semakin kecil tingkat pendapatan yang dimiliki, maka kecenderungan 

responden tersebut akan memilih untuk bekerja di luar negeri. Responden 

umumnya berpenghasilan tidak tetap dan sedikit sehingga kebutuhan 

utama masih belum tercukupi. 
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B. Variabel Jam Kerja  (Workstat) 

Hasil pengujian variabel jam kerja (workstat) dengan model 

logistik menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai 

probabilitas sebesar 0,027 < 0,05 (α=5%)  yang berarti secara parsial 

variabel ini menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel jam kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan bekerja di luar negeri penduduk NTB ( dengan ketentuan 

dummy variabel 1 < 7 jam  0 ≥ 7 jam ) 

Nilai koefisien dari jam kerja (workstate) mempunyai hasil yang 

positif. Implikasi dari nilai sebesar  1.109401 mempunyai makna bahwa 

semakin sedikit jam kerja sesorang atau kurang dari 7 jam, maka 

kecenderungan responden tersebut akan memilih untuk bekerja di luar 

negeri. Responden bekerja secara serabutan dan umumnya tidak bekerja 

di saat tertentu, hanya saat mendapat pesanan (buruh) atau panen 

(petani) baru bekerja sehingga rata-rata bekerja mereka hanya 5 jam 

sehari atau 35 jam perminggu.  

C. Variabel Lama Belajar (Education) 

Hasil pengujian variabel lama belajar (education) dengan model 

logistik menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai 

probabilitas sebesar 0.5541 > 0,05 (α=5%), hal ini menunjukkan bahwa 

variabel lama belajar tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan bekerja di luar negeri penduduk NTB ( dengan 

ketentuan dummy variabel 0 < 9 tahun dan  1 ≥ 9 tahun ) 

Nilai koefisien dari lama belajar (education) mempunyai hasil yang 

positif. Implikasi dari nilai sebesar  1.109401 mempunyai makna bahwa 

semakin besar tingkat pendididikan (lama belajar) sesorang atau lebih 9 
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tahun, maka kecenderungan responden tersebut akan memilih untuk 

tidak bekerja di luar negeri.  Lama belajar (Education) tidak berpengaruh 

signifikan (probabilitas = 0,554) terhadap keputusan bekerja di luar negeri 

karena lama belajar penduduk NTB umumnya adalah sekolah dasar/ 

tidak bersekolah atau kurang dari 9 tahun, pendidikan yang tinggi 

seharusnya meningkatkan minat bekerja di luar negeri namun berbeda 

prilaku pada provinsi NTB yakni pendidikan bukan menjadi prioritas 

utama dalam pengambilan keputusan.  

D. Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga (Family) 

Hasil pengujian variabel jumlah tanggungan keluarga (family) 

dengan model logistik menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  

nilai probabilitas sebesar 0.0815 > 0,05 (α=5%) , hal ini menunjukkan 

bahwa variabel family tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan bekerja di luar negeri penduduk NTB (dengan 

ketentuan dummy variabel  0 < 4 jumlah keluarga  dan   1 ≥ 4 jumlah 

keluarga).  

Nilai koefisien dari jumlah tanggungan keluarga mempunyai hasil 

yang negatif. Implikasi dari nilai sebesar  -1.567978 mempunyai makna 

bahwa besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga (family) tidak memiliki 

pengaruh terhadap keputusan responden untuk bekerja di luar negeri. 

Berdasarkan wawancara dengan responden, sebelum status menikah, 

kehidupan sejak awal masih digaris kemiskinan harapan bekerja diluar 

negeri menjadi pilihan utama mendapakan penghasilan lebih baik untuk 

modal, tabungan, membuat rumah dan kebutuhan keluarga. Keadaan 

ekonomi sebelum dan sesudah menikah relatif sama, sehingga masih 

mengandalkan pekerjaan di luar negeri. 
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E. Varibel Pendapatan Daerah Tujuan (Codw) 

Hasil pengujian variabel pendapatan daerah tujuan (Codw) 

dengan model logistik menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  

nilai probabilitas sebesar 0,0001 < 0,05 (α=5%) yang berarti secara 

parsial variabel ini menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pendapatan daerah tujuan memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap keputusan bekerja di luar negeri penduduk NTB 

(dengan ketentuan dummy variabel 1 > Rp. 6.000.000 dan 0 < Rp 

6.000.000).  

Nilai koefisien dari pendapatan di daerah tujuan (Codw) 

mempunyai hasil yang positif. Implikasi dari nilai sebesar  4.799255 

mempunyai makna bahwa semakin besar tingkat pendapatan yang akan 

diterima, maka kecenderungan responden tersebut akan memilih untuk 

bekerja di luar negeri.  

F. Variabel Informasi Negatif ( Nif ) 

Hasil pengujian variabel informasi negatif (nif) dengan model 

logistik menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai 

probabilitas sebesar 0.1082 > 0,05 (α=5%), hal ini menunjukkan bahwa 

variabel nif  tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan bekerja di luar negeri penduduk NTB (dengan ketentuan 

dummy variabel  0 =  tidak berpengaruh  dan   1 = berpengaruh).  

Nilai koefisien dari jumlah tanggungan keluarga mempunyai hasil 

yang negatif. Implikasi dari nilai sebesar  -1.375986 mempunyai makna 

bahwa besar kecilnya informasi negatif tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan responden untuk bekerja di luar negeri. Informasi negatif (Nif) 

tidak signifikan karena umumnya responden memutuskan bekerja karena 
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faktor ekonomi sehingga faktor informasi negatif menjadi pertimbangan 

terakhir/tidak dipertimbangkan bagi mereka, kondisi saat ini menjadi 

prioritas utama demi mencukupi kebutuhan hidup. 

   

G.  Nilai Odd Ratio 

Parameter lain yang penting dalam model logit adalah Odd Ratio 

yang sering disebut sebagai kesesuaian model atau perbandingan resiko, 

yaitu perbandingan antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan 

probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa. Nilai odd ratio dicari dengan 

rumus (antiLN dari koefisien beta (β) ). Berikut daftar tabel Odd Ratio 

berdasarkan estimasi: 

Tabel 4.4.2  Hasil Nilai Odd Ratio 

Variabel Koefisien Odd Ratio 

Konstanta -4,14 0,02 

Income 2,42 11,26 

Workstat 1,11 3,04 

Education 0,45 1,57 

Family -1,57 0,21 

Codw 4,79 120,67 

Nif -1,38 0,25 

Sumber: Data Diolah (Excel) 

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Odd untuk tiap-tiap variabel 

cukup bervariasi. Namun secara umum dapat dinyatakan bahwa jika nilai 

Odd bernilai 1 atau lebih artinya resiko untuk bekerja di luar negeri lebih 

besar dibandingkan dengan yang tidak bekerja di luar negeri. Sebaliknya 

jika nilainya kurang dari 1, artinya resiko untuk tidak bermigrasi lebih 

besar dari pada bermigrasi. 
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4.5  Implikasi dan Hasil Penelitian 

a) Pengaruh Pendapatan Di Daerah Asal (Income) Responden Keputusan 

Bekerja di Luar Negeri 

Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa nilai koefisien pada 

variabel pendapatan di daerah asal bernilai positif, artinya bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara pendapatan (income) dengan probabilitas 

keputusan untuk bermigrasi (bekerja) di luar negeri penduduk NTB. Untuk 

mengetahui peluang dalam mengambil keputusan bekerja di luar negeri 

periode 2018, antara responden yang akan bekerja di luar negeri dan tidak 

bekerja di luar negeri provinsi NTB dapat menggunakan perhitungan rasio 

kecenderungan (Odds Ratio), sebagai berikut: 

Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = β0+ β1 income + β2 Workstat + β3 Educ + β4 

Family +  β5 CODW + β6Nif+  ui, ............................. 

Dimana variabel indpenden selain income dianggap nol, maka persamaan 

di atas akan menjadi : 

Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = β1 income 

Untuk mengetahui nilai odd ratio kedua ruas persamaan dikalikan dengan 

antiLn, menjadi : 

Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = antiLnβ1 income 

Besarnya koefisien pendapatan daerah asal (income) sebesar 2,42. 

Hal ini berarti bahwa probabilitas penduduk asal provinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan pendapatan rendah ( ≤ Rp.1.500.000,-) dalam menentukan 

keputusan untuk bekerja kembali ke luar negeri periode 2018 adalah 
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sebesar 11,26 (Anti ln dari 2,42) kali dari probabilitas penduduk dengan 

pendapatan lebih dari Rp.1.500.000. Dengan kata lain probabilitas yang 

penduduk asal NTB yang berpendapatan rendah ( ≤ Rp.1.500.000) untuk 

memutuskan bekerja di luar negeri pada tahun 2018 lebih besar dari 

probabilitas penduduk yang memiliki pendapatan di atas Rp.1.500.000. 

Mantra (1992), menjelaskan motif utama orang bermigrasi adalah 

ekonomi baik migrasi internal/internasional, motif tersebut berkembang 

karena ketimpangan antar wilayah/negara. Kondisi yang paling dirasakan 

menjadi pertimbangan rasional, dimana individu melakukan mobilitas ke 

luar wilayah adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di 

daerah asal. Sama halnya pada model migrasi Todaro (1998) menyatakan 

faktor ekonomi merupakan faktor utama menyebabkan penduduk 

bermigrasi ke luar daerah, mereka yang tidak memiliki penghasilan yang 

cukup di daerah asal karena kurang memiliki keahlian mencoba mencari 

kesempatan untuk bekerja keluar daerah yang memiliki potensi 

pendapatan lebih tinggi dibanding bekerja di daerah asal.  

Kondisi ekonomi (income) di daerah asal yang tidak memungkinkan 

untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin 

pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan 

tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka penilaian 

terhadap daerah asal dari masing-masing individu di masyarakat tentu 

berbeda-beda, sehingga proses pengambilan keputusan untuk pindah 

(migrasi) dari masing-masing individu berbeda pula (Mantra, 1992). 
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b) Pengaruh Jam kerja (Workstate) Responden Terhadap Keputusan 
Bekerja Di luar Negeri 

 
Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa nilai koefisien pada 

variabel jam kerja di daerah asal bernilai positif, artinya bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara jam kerja dengan probabilitas keputusan 

untuk bermigrasi (bekerja) di luar negeri penduduk NTB. Untuk mengetahui 

peluang dalam mengambil keputusan bekerja di luar negeri periode 2018, 

antara responden yang akan bekerja di luar negeri dan tidak bekerja di luar 

negeri provinsi NTB dapat menggunakan perhitungan rasio kecenderungan 

(Odds Ratio), sebagai berikut: 

Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = β0+ β1 income + β2 Workstat + β3 Educ + β4 

Family +  β5 CODW + β6Nif+  ui, ............................. 

Dimana variabel indpenden selain workstate dianggap nol, maka 

persamaan di atas akan menjadi : 

Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = β2 Workstat 

Untuk mengetahui nilai odd ratio kedua ruas persamaan dikalikan 

dengan antiLn, menjadi : 

Ln ( 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ) = antiLn β2 Workstat 

Besarnya koefisien jam kerja (workstate) sebesar 1,11. Hal ini 

berarti bahwa probabilitas penduduk asal provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan jumlah jam kerja lebih sedikit ( kurang dari 7 jam perhari ) dalam 

menentukan keputusan untuk bekerja kembali ke luar negeri periode 2018 

adalah sebesar 3,04 (Anti Ln dari 1,11) kali dari probabilitas penduduk 
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dengan jumlah jam kerja lebih dari 7 jam perhari. Dengan kata lain 

probabilitas penduduk asal NTB dengan jumlah jam kerja kurang dari 7 jam 

untuk memutuskan bekerja di luar negeri, lebih besar dari probabilitas 

penduduk yang memiliki jumlah jam kerja di atas ≥ 7 jam periode 2018. 

Muliadi (2004) Faktor yang dikaitkan pada faktor pendorong dari 

migrasi adalah perubahan teknologi, peraturan migrasi itu sendiri, tingkat 

kesejahteraan sosial, bencana alam, berkurang dan semakin mahalnya 

harga sumber daya alam, semakin sempitnya kesempatan kerja. Jika 

dilihat dari kacamata ekonomi tentu tingkat kesejahteraan sosial dan 

sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya lapangan pekerjaan membuat 

individu menganggur, mencari pekerjaan yang mereka bisa lakukan 

meskipun hanya sebentar, tentu jam bekerja mereka tidak selama pekerja 

lain pada umumnya, mereka bekerja hanya saat tertentu baik panen 

ataupun ada pesanan sehingga jam kerja mereka < 5 jam sehari.  

c) Pengaruh Lama Belajar (Education) Responden Terhadap Keputusan 
Bekerja Di luar Negeri  

Nilai koefisien pada variabel lama belajar di daerah asal bernilai 

positif, artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif antara lama belajar 

dengan probabilitas keputusan untuk bermigrasi (bekerja) di luar negeri 

penduduk NTB. Untuk mengetahui peluang dalam mengambil keputusan 

bekerja di luar negeri periode 2018, antara responden yang akan bekerja di 

luar negeri dan tidak bekerja di luar negeri provinsi NTB dapat 

menggunakan perhitungan rasio kecenderungan (Odds Ratio), dengan  

variabel indpenden selain lama belajar (education) dianggap nol. 

Besarnya koefisien lama belajar (education) sebesar 0,45. Hal ini 

berarti bahwa probabilitas penduduk asal provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan lama belajar lebih banyak ( lebih dari atau sama dengan 9 tahun 
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belajar/SMP ) dalam menentukan keputusan untuk bekerja kembali ke luar 

negeri periode 2018 adalah sebesar 1,57 (odd Ratio) kali dari probabilitas 

penduduk dengan lama belajar lebih dari kurang dari 9 tahun (tamat 

SD/tidak tamat). Dengan kata lain probabilitas yang penduduk asal NTB 

dengan lama belajar ( ≥  9 tahun ) untuk memutuskan bekerja di luar negeri 

pada tahun 2018 lebih besar dari probabilitas penduduk yang memiliki total 

lama belajar kurang dari 9 tahun. 

 Berdasarkan probabilitas nilai signifikansi lama belajar adalah 

sebesar 0,55 dengan indikasi bahwa lama belajar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan bermigrasi. Todaro (1969) mengatakan, 

seseorang akan memutuskan untuk bermigrasi atau tidak, tergantung dari 

present value dari pendapatan yang dapat diperoleh dari migrasi itu positif 

atau negatif. Dan menurut dia pula bahwa orang tersebut ingin bermigrasi 

perlu dilihat secara spesifik menurut karakteristik dari calon migran (seperti  

pengetahuan dan keterampilan, umur, jenis kelamin, pemilikan modal, dan 

lain-lain yang relevan) karena tingkat pendapatan dan probabilita akan 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik tersebut.  

Hal ini masih belum sejalan dengan Teori migrasi menurut 

Ravenstein bahwa penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi 

biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan 

rendah. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

migrasi meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan 

yang tinggi akan mempengaruhi pola pikir individu untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih baik. Meningkatnya pendidikan tersebut secara 

nyata juga akan meningkatkan pendapatan migran, sehingga dapat 

menurunkan biaya migrasi. 
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Secara spesifik pendidikan/keterampilan masyarakat penduduk 

NTB masih sangat rendah kebanyakan tidak bersekolah sementara 

pekerjaaan didaerah asal yang banyak yang membutuhkan keterampilan, 

sehingga present value masyarakat NTB yang bermigrasi sangat rendah. 

Dan perlu diketahui bahwa bukan karena lama belajar hal yang 

berpengaruh dalam motif bermigrasi masyarakat NTB namun kebanyakan 

karena motif ekonomi (sehingga tingkat pendidikan/lama belajar mereka 

bukan sesuatu hal yang harus diprioritaskan) dan terdapat dari kampung-

kampung terbelakang dengan latar belakang pendidikan rendah dan masih 

banyak para calon migran yang tidak bisa membaca. Pekerjaan didaerah 

tujuan seperti buruh/housemaid tidak memerlukan keterampilan khusus.  

d) Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga (Family) Responden Terhadap 
Keputusan Bekerja Di luar Negeri 

Nilai koefisien pada variabel jumlah di daerah asal bernilai negatif, 

artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah keluarga (Family) 

dengan probabilitas keputusan untuk bermigrasi (bekerja) di luar negeri 

penduduk NTB. Untuk mengetahui peluang dalam mengambil keputusan 

bekerja di luar negeri periode 2018, antara responden yang akan bekerja di 

luar negeri dan tidak bekerja di luar negeri provinsi NTB dapat 

menggunakan perhitungan rasio kecenderungan (Odds Ratio), dengan  

variabel indpenden selain jumlah keluarga (family) dianggap nol. 

Besarnya koefisien jumlah keluarga (family) sebesar -1,57. Hal ini 

berarti bahwa probabilitas penduduk asal provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan jumlah keluaga lebih banyak ( lebih dari atau sama dengan 4 

orang) dalam menentukan keputusan untuk bekerja kembali ke luar negeri 

periode 2018 adalah hanya sebesar 0,21 (odd Ratio) kali dari probabilitas 

penduduk dengan jumlah keluarga kurang dari 4 orang. Dengan kata lain 
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probabilitas yang penduduk asal NTB dengan jumlah keluarga baik  ( ≥ 4 ) 

orang dan ( < 4) tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk bekerja di 

luar negeri periode 2018. 

Sebelum status menikah kehidupan sejak awal masih digaris 

kemiskinan, harapan bekerja diluar negeri menjadi pilihan utama 

mendapakan penghasilan lebih baik untuk modal, tabungan, membuat 

rumah dan kebutuhan keluarga. Keadaan ekonomi sebelum dan sesudah 

menikah relatif sama, sehingga masih mengandalkan pekerjaan di luar 

negeri. Berdasarkan pendapat dari kepala dusun Penaruk Daye: 

“kampung ini memang dari dulu disebut sebagai penyumbang TKI 
terbanyak dalam satu kabupaten, keadaan ekonomi sejak dulu masih 
belum berkembang, dari bapak ke anak ikut pergi bekerja di luar negeri, 
sehingga anak belum mendapat pendidikan yang memadai sehingga 
berputar terus belum ada perkembangan, remitan yang dikirim hanya untuk 
kebutuhan pokok dan membangun rumah, hanya beberapa orang yang 
menyimpan untuk investasi”. 

Kebutuhan  yang bertambah seiring jumlah tanggungan keluarga 

juga bertambah, masyarakat NTB umumnya memilik anak maksimal 3 

orang dengan hitungan 5 pada keluarga tersebut termasuk ayah dan ibu. 

Keadaan sosial moral yang membuat mereka balik ke daerah asal 

didasarkan atas keluarga terutama perkembangan anak. 

e) Pengaruh Upah Di Daerah Tujuan (Codw) Responden Terhadap 
Keputusan Bekerja Di luar Negeri. 

 
Nilai koefisien pada variabel upah didaerah tujuan bernilai positif, 

artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif antara upah daerah tujuan 

dengan probabilitas keputusan untuk bermigrasi (bekerja) di luar negeri 

penduduk NTB. Untuk mengetahui peluang dalam mengambil keputusan 

bekerja di luar negeri periode 2018, antara responden yang akan bekerja di 

luar negeri dan tidak bekerja di luar negeri provinsi NTB dapat 
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menggunakan perhitungan rasio kecenderungan (Odds Ratio), dengan  

variabel indpenden selain upah daerah tujuan (education) dianggap nol. 

Besarnya koefisien lama belajar (codw) sebesar 4,79. Hal ini berarti 

bahwa probabilitas penduduk asal provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

upah didaerah tujuan yang lebih besar ( > Rp 6.000.000) dalam 

menentukan keputusan untuk bekerja di luar negeri periode 2018 adalah 

sebesar 120,67 (odd Ratio) kali dari probabilitas penduduk dengan pull 

factor (pendapatan didaerah tujuan) < Rp 6.000.000 perbulan. Dengan kata 

lain probabilitas yang penduduk asal NTB dengan upah didaerah tujuan 

lebih besar cendrung memutuskan bekerja di luar negeri pada tahun 2018 

dari probabilitas penduduk dengan faktor upah di daerah tujuan kurang dari 

Rp. 6.000.000,- . 

Hasil tersebut sejalan dengan teori Lee (1966) dimana kondisi 

ekonomi (upah lebih tinggi) memikat orang ke kota dan negara-negara 

industri.  Selain itu Ravenstain (1985) menyatakan bahwa faktor yang 

paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah 

sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Masyarakat 

NTB pergi bermigrasi ke negara-negara yang berpenghasilan tinggi 

keadaaan didaerah asal serta kemampuan mereka sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan, kepala wilayah/desa/dusun menyatakan 

kemampuan yang dimiliki rata-rata individu (wilayah tersebut) sangat minim 

sulit mendapat pekerjaan yang dapat memenuhi standar kebutuhan, 

mereka pergi bermigrasi banyak di negara Malaysia terutama bagian barat 

sebagai buruh sawit / sebagai pembantu rumah tangga. 
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f) Pengaruh Informasi Negatif (Nif) Responden Terhadap Keputusan 
Bekerja Di luar Negeri. 

 
Nilai koefisien pada variabel informasi negatif (nif) bernilai negatif, 

artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara informasi negatif (nif) dengan 

probabilitas keputusan untuk bermigrasi (bekerja) di luar negeri penduduk 

NTB. Untuk mengetahui peluang dalam mengambil keputusan bekerja di 

luar negeri periode 2018, antara responden yang akan bekerja di luar 

negeri dan tidak bekerja di luar negeri provinsi NTB dapat menggunakan 

perhitungan rasio kecenderungan (Odds Ratio), dengan  variabel 

indpenden selain informasi negatif dianggap nol. 

Besarnya koefisien informasi negatif (nif) sebesar -1,38. Hal ini 

berarti bahwa probabilitas penduduk asal provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan pengaruh informasi negatif  dalam menentukan keputusan untuk 

bekerja kembali ke luar negeri periode 2018 adalah hanya sebesar 0,25 

(odd Ratio) kali dari probabilitas penduduk dengan yang tidak berdampak 

dari informasi negatif tersebut. Dengan kata lain probabilitas penduduk asal 

NTB berdasarkan variabel informasi negartif (nif) tidak mempengaruhi 

keputusan mereka untuk bekerja di luar negeri periode 2018. 

  Berdasarkan wawancara dengan responden faktor yang 

menimbang mereka pergi bermigrasi adalah faktor ekonomi walaupun bagi 

mereka meninggalkan keluarga adalah tanggung jawab moral/sosial hanya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Munisa salah satu responden 

mengatakan : 

“tiang sebener masih mele begawan lek deriki ndek jaok dait keluarge, 
lagu sak jarin kebutuhan masih penok ye ndek cukup, malik tulak jok 
malaysia begawan jari buruh sawit, mau 1800 ringgit bega jari modal, 
lamun masalah informasi negatif ndek jari masalah, solah ite kance 
majikan/boss. Sak penting bije kance senine ye cukup kebutuhan”. Artinya : 
sebenarnya saya masih ingin bekerja disini agar tidak jauh dari keluarga, 
tapi yang jadi kebutuhan hidup masih banyak dan belum cukup, saya 
kembali ke Malaysia bekerja sebagai buruh sawit, mendapatkan 
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penghasilan sebesar 1800 ringgit dan digunakan sebagai modal, terkait 
dengan informasi negatif (hal-hal terkait permasalahan TKI) bukan sebuah 
masalah bagi kami, hubungan saya dengan majikan baik-baik saja, yang 
penting anak dan istri mendapat kebutuhan yang cukup”. 

 
Menurut beberapa responden setelah itu mengatakan hal yang 

sama bukan karena jauh dari keluarga atau permasalahan di luar negeri 

bukan tidak menimbang karena hal yang berhubungan dengan  informasi 

negatif namun kebutuhan yang mendesak itulah sehingga mereka 

mengedepankan masalah ekonomi ini menjadi prioritas utama sebagai 

keputusan mereka untuk bekerja di luar negeri.  

 

4.6  Keterbatasan Ruang Lingkup Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teori Everet S Lee sebagai acuan guna 

mengembangkan teori Push dan Pull serta Informasi negatif sebagai keputusan 

untuk bekerja diluar negeri, keterbatasan penelitian yang di ajukan karena 

metode yang digunakan bukan ruang lingkup secara umum namun bersifat 

individual (Data Primier), berikut rincian keterbatasan penelitian: 

1. Pada faktor pendorong (pull) hanya mencantumkan upah didaerah tujuan 

sebagai variabel terikat, sementara variabel lainnya seperti (ketersedian 

lapangan pekerjaan di negara tersebut, fasilitas di negara tersebut, aturan 

hukum) tidak di input sebagai variabel penelitian, hal ini disebabkan 

negara-negara tujuan bekerja masing-masing responden berbeda-beda, 

tentu standar upah, fasilitas dan aturan hukumnya juga berbeda sehingga 

sulit ntuk dijadikan indikator, kecuali ruang lingkup penelitian hanya 1 atau 

2 negara pembanding (sebagai perumpamaan alasan mereka bekerja di 

negara tersebut). 
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2. Informasi negatif merupakan variabel kualitatif, indikator seperti 

kekerasan fisik, pemecatan, hilang kontak keluarga, sakit dan masalah 

lain terkait dengan TKI merupakan indikator yang sama, responden 

memilih/tidak salah satu indikator tersebut sebagai acuan dalam 

memutuskan untuk bekerja di luar negeri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian menggunakan 100 sampel, sebesar 80 orang 

responden ( lampiran 5) yang menjawab bahwa mereka berkeinginan untuk 

bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan 20 orang 

masih belum memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Maka hasil analisis data 

yang diperoleh dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor pendorong ( daerah asal) sebagai penentu keputusan bermigrasi saat 

ini pada propinsi Nusa Tenggara Barat masih bergantung pada tingkat 

pendapatan dan jumlah jam kerja individu yang mempengaruhi banyaknya 

penghasilan mereka.  

2. Individu sangat mengharapkan penghasilan yang tinggi terutama tempat 

tujuan (Pull Factor) guna mememuhi kebutuhan keluarga oleh sebab itu 

mereka memutuskan bekerja di luar negeri, pada saat yang sama mereka 

memiliki niat bekerja di luar negeri tinggi dengan kemampuan yang minim. 

3. Dengan keinginan bekerja di luar negeri tinggi maka faktor seperti informasi 

negatif, jumlah keluarga, lama belajar (pendidikan) dan menjadi 

pertimbangan terakhir mereka untuk memutuskan untuk bekerja ke luar 

negeri hal ini juga sering terjadinya proses yang cukup panjang dari 

penyelenggara TKI untuk masalah keberangkatan (terutama pendidikan dan 

belum berpengalaman) untuk menyesuaikan diri bekerja di luar negeri, dan 

secara umum mereka tidak memikirkan dampak sosial. 

4. Beberapa orang juga tidak memutuskan bekerja di luar negeri bukan karena 

tidak mau namun ada kendala dari pembiyaan, merasa belum siap/takut, 

sudah melebihi batas usia > 50 tahun serta proses yang tidak dipahami.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis memberikan saran dan masukan bagi 

pemerintah, instansi terkait dan pengembangan penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Motif dasar para penduduk NTB adalah karena faktor 

ekonomi/pendapatan, masih sempitnya lapangan pekerjaan dan 

tingkat pendapatan rendah, serta masih banyaknya penduduk yang 

memiliki jam kerja sedikit atau kurang dari 6 jam, sehingga 

penghasilan tidak merata, beberapa daerah memiliki daerah yang 

subur yakni desa Kebun Ayu (Lombok Barat) dan desa Jenggik 

(Lombok Timur), tentu ini menjadi suatu peluang bagi individu 

menciptakan kemandirian dengan pengembangan usaha (UKMK) di 

desa terutama bagi penduduk mantan TKI/ calon TKI. Dengan adanya 

usaha di desa menggunakan bantuan dana desa tentu perlu perhatian 

khusus serta bimbingan yang matang dalam rangka menciptakan 

kemandirian, sehingga para individu desa tidak lagi bergantung 

dengan pekerjaan di luar negeri. 

2. Sumber daya manusia (SDM) para migran di provinsi NTB relatif 

rendah hanya tamat pada tingkat sekolah dasar (SD) periode 2018, 

pemerintah pusat atau daerah harusnya memperhatikan kondisi para 

migran dengan keterbatasan kemampuan yang minim, banyak yang 

tidak sekolah ataupun membaca, sehingga perlunya perhatian khusus 

dalam penerapannya terhadap kebijakan luar negeri, seperti 

memberikan kursus keterampilan atau layanan berupa ruang baca 

serta pendidikan wajib belajar 9 (sembilan tahun) bagi anak-anak para 

migran demi perkembangan  SDM Nusa Tenggara Barat. 

3. Moratorium pemerintah untuk membatasi pekerja dengan pendidikan 

rendah agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, selain berdampak 
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kepada negara  namun juga negara akan mempunyai tanggung jawab 

moral terhadap warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri, 

serta bagi individu yang bemigrasi kehilangan tanggung jawab sosial 

yakni melihat perkembangan anak dan istri. Pekerja dengan 

pendidikan rendah sangat bergantung pada pekerjaan di luar negeri, 

oleh karena itu pemerintah (pusat/daerah/dinas tenaga kerja) dalam 

upaya pengembangan SDM perlu memberikan arahan agar lebih bijak 

menggunakan dana remitan sebagai investasi masa depan ketika 

sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri. 

4. Bagi penduduk yang ingin bekerja di luar negeri terutama dengan 

pendidikan rendah, menyediakan pelatihan khusus dan pemerintah 

harus memberikan payung hukum bagi warganya agar tidak terjadi 

hal-hal yang diinginkan.  
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