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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Salah satu bagian dari pembangunan adalah perpindahan penduduk dari 

desa ke kota. Aktivitas perpindahan penduduk dari desa ke kota tersebut 

merupakan salah satu penyebab proses migrasi, disamping penyebab–penyebab 

lain seperti perluasan wilayah maupun perubahan status wilayah dari daerah 

pedesaan menjadi daerah perkotaan. Fenomena migrasi sangat mewarnai beberapa 

negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia, terutama saat  

dimana banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir ke daerah 

perkotaan. 

 Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah 

lain dengan berbagai alasan. Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak 

memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, menyebabkan orang 

tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

Sedangkan setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka penilaian 

terhadap daerah asal dari masing–masing individu di masyarakat tersebut berbeda 

– beda, sehingga proses pengambilan keputusan untuk pindah (mobilitas) 

dari masing–masing individu berbeda pula ( Mantra, 2004 ) 

 Migrasi dianggap sebagai solusi yang banyak dilakukan khususnya kaum 

wanita dalam mengatasi keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di daerah asal. 

Saat ini tidak sedikit wanita yang merantau ke kota dalam rangka mencari 
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peluang-peluang ekonomi guna meningkatkan status dan taraf kehidupannya. Di 

sejumlah kawasan di dunia, wanita banyak terlibat dalam arus migrasi desa ke 

kota. Kondisi tersebut terjadi ketika seseorang membutuhkan pekerjaan yang lebih 

menjanjikan secara ekonomi. Dimana mereka menganggap bahwa keputusan 

mereka untuk bermigrasi merupakan keputusan yang rasional karena adanya 

tekanan (kondisi eksternal) yang dihadapi di dalam negeri (Tjiptoherijanto, 1999).  

 Mantra (2004) juga menjelaskan bahwa faktor lain yang merupakan faktor 

dominan yang mendorong orang desa ke kota adalah faktor ekonomi yaitu 

harapan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Motif tersebut berkembang 

karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Perpindahan penduduk pada 

dasarnya menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pertumbuhan dan 

ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Hal 

ini menimbulkan adanya mobilitas tenaga kerja dari daerah yang mempunyai 

pembangunan kurang baik bergerak menuju daerah yang mempunyai fasilitas 

pembangunan lebih baik. 

  Selain itu migrasi dirasa merupakan salah satu solusi tepat untuk mengatasi 

masalah ekonomi yang tengah mereka alami, terutama mereka yang sudah 

menikah. Status pernikahan dapat menjadi salah satu alasan dalam mempengaruhi 

keputusan migrasi seseorang, karena adanya tanggungan keluarga dapat menjadi 

motivasi seseorang untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan yang diharapkan 

besar sehingga dapat menopang kebutuhan hidup. Keinginan untuk meningkatkan 

taraf kehidupan rumah tangga membuat wanita semakin tertarik menjadi tenaga 

kerja wanita (TKW).  
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 Tingkat pendidikan memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan 

seseorang untuk melakukan migrasi. Pendidikan juga akan berdampak pada 

pendapatan yang akan diterima oleh seorang migran. Faktor pekerjaan di daerah 

asal juga merupakan salah satu keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. 

Pekerjaan di daerah asal yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidup yang 

memberikan alasan penduduk untuk mencari pekerjaan lain di kota. Sama halnya 

dengan seseorang yang belum memiliki pekerjaan di daerah asal, maka 

kecenderungan untuk bermigrasi cukup besar. 

 Menurut BNP2TKI, Provinsi Jawa Timur menempati urutan ketiga dengan 

jumlah penempatan TKI terbanyak mulai dari tahun 2013 hingga 2016. Walaupun 

jumlahnya terus menurun dari tahun 2013 hingga 2016 yang semula jumlahnya 

93843 jiwa pada tahun 2013 menjadi 43135 jiwa pada tahun 2016. Jawa Timur 

sendiri merupakan salah satu provinsi yang sebagian besar daerahnya merupakan 

pengirim tki ke luar negeri, salah satunya adalah Kabupaten Blitar. Pada tahun 

2016 terdapat sebanyak 4815 jiwa menjadi migran internasional.   

 Fenomena migrasi, khususnya migrasi Internasional telah banyak terjadi di 

Kabupaten Blitar terutama di Kecamatan Ponggok. Kecamatan Ponggok  

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar yang menjadi salah satu 

penyumbang tenaga kerja Indonesia terbanyak. Banyak masyarakat Ponggok yang 

menjadi TKI khususnya para wanita. Kondisi sosial ekonomi yang tidak 

memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan, serta sempitnya lapangan pekerjaan 

di Kecamatan Ponggok menyebabkan seseorang berkeinginan untuk pergi ke 

daerah lain guna memenuhi kebutuhan mereka. Keputusan menjadi TKW sudah 
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menjadi pilihan dengan segala pertimbangan yang matang. Mereka yakin bahwa 

jerih payahnya akan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya. 

Atas latar belakang tersebut peneliti menulis sebuah penelitian yang berjudul 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi minat migrasi tenaga kerja wanita ke luar 

negeri (studi kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

 penelitian ini adalah  

1. Bagaimana pengaruh umur, tingkat pendidikan, status pernikahan dan 

pendapatan terhadap minat migrasi tenaga kerja wanita di Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar untuk melakukan migrasi internasional.  

2. Seberapa besar minat migrasi tenaga kerja wanita di Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar 

 

C. Batasan Masalah 

 Agar skripsi ini tidak menyimpang dan melebar dari pembahasan yang 

sudah disusun maka peneliti menetapkan batasan masalah yaitu penelitian hanya 

dilakukan kepada calon tenaga kerja wanita yang akan berangkat ke luar negeri 

dan mantan tenaga kerja wanita asal Kecamatan Ponggok yang akan berangkat ke 

luar negeri. Dan data yang digunakan adalah data tahun 2013 sampai tahun 2016. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

 oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh umur, tingkat pendidikan, 

status pernikahan dan pendapatan terhadap minat migrasi tenaga kerja 

wanita di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk melakukan 

migrasi internasional.  

b. Untuk mengetahui seberapa besar minat migrasi tenaga kerja wanita 

di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 

2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, antara 

 lain yaitu : 

a. Bagi para pembuat kebijakan ketenagakerjaan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengontrol migrasi 

internasional para penduduk  desa serta untuk membuat kebijakan 

yang lebih baik agar para wanita tidak lagi melakukan migrasi 

Internasional 

b. Bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

guna mengembangkan penelitian serupa lebih lanjut 

 


