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BAB II 

TEORI DAN PEMBAHASAN 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu sangat penting guna untuk merancang penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini yaitu 

antara lain adalah Penelitian yang dilakukan oleh Rustariyuni (2013). Tujuan 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendapatan, 

lama melakukan mobilitas sirkuler, umur dan tingkat pendidikan secara simultan 

terhadap mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar, untuk mengetahui pengaruh 

pendapatan, lama melakukan mobilitas sirkuler, umur dan tingkat pendidikan secara 

parsial terhadap mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar, dan juga untuk mengetahui 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar.  

 Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan meliputi minat melakukan 

mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar sebagai variabel dependen dan variabel 

pendapatan, lama melakukan migrasi sirkuler, umur, dan status pendidikan sebagai 

variabel independen.  

 Pengujian hipotesis dalam penelitian yang dilakukan Rustariyuni (2013) ini 

adalah menggunakan model Binary Logistic Regression. Dimana berdasarkan model 

binary logistic regresi yang telah dilakukan dari semua variabel yang ada didapat 2 

variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat melakukan mobilitas 

sirkuler ke Kota Denpasar yaitu pendapatan dan status pendidikan. Sedangkan 

variabel lama melakukan mobilitas dan umur tidak berpengaruh signifikan. 
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 Selain penelitian dari Rustariyuni (2013) penelitian ini juga didasari oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016), dimana tujuan penelitian tersebut 

adalah untuk menganalisis pengaruh faktor usia, faktor pendapatan, faktor 

pendidikan, dan faktor status perkawinan terhadap keputusan minat melakukan 

migrasi sirkuler penduduk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) tersebut variabel 

dependen yang digunakan yaitu keputusan tenaga kerja penduduk Kecamatan Negara 

dalam melakuan migrasi sirkuler (non permanen), sedangkan variabel independennya 

adalah usia, pendapatan, pendidikan, dan status perkawinan. Pengujian hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian yang dilakukan Wahyuni (2016) adalah dengan 

menggunakan model analisis regresi logistik. Dari hasil penelitian tersebut didapat 

bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan tenaga kerja dalam 

melakukan migrasi sirkuler adalah pendapatan, pendidikan, usia, dan status 

perkawinan. 

 Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarifulloh (2016) dimana 

tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh variabel umur, tingkat 

pendidikan, status pernikahan, beban tanggungan keluarga, perbandingan pendapatan, 

kepemilikan lahan di daerah asal, dan pendapatan yang diperoleh sebelumnya 

terhadap keputusan tenaga kerja wanita untuk bekerja ke luar negeri di Kabupaten 

Banyuwangi. Dalam penelitian ini Syarifulloh (2016) menggunakan variabel 

dependen berupa minat migran tenaga kerja wanita untuk bekerja di luar negeri. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah umur, tingkat pendidikan, 
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status pernikahan, beban tanggungan keluarga, perbandingan pendapatan, 

kepemilikan lahan di daerah asal, dan pendapatan yang diperoleh sebelumnya. 

Dimana pengujian hipotesis dalam penelitian tersebut menggunakan metode Binary 

Logistic. Dari pengujian hipotesis yang ada dari 7 variabel yang diteliti terdapat 3 

variabel yang signifikan terhadap minat migrasi ke luar negeri, yaitu variabel umur, 

status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga.   

 Penelitian keempat dilakukan oleh Fawaid (2016) dimana variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Minat kembali bekerja ke luar negeri dan 

variabel independennya berupa pendapatan di daerah tujuan, status pernikahan, umur, 

pendidikan, dukungan keluarga dan jumlah tanggungan keluarga. Dalam pengujian 

hipotesis dalam penelitian yang dilakukan oleh Fawaid (2016)  tersebut menggunakan 

model regresi logistik, dimana dari pengujian tersebut didapat bahwa bahwa 

pendapatan di daerah tujuan, status pernikahan, umur, pendidikan, dukungan keluarga 

dan jumlah tanggungan keluarga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

mantan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean 

Kabupaten Sumenep untuk bekerja kembali ke luar negeri. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puspitasari (2016). Variabel dependen 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu minat return migration TKI ke luar negeri 

dengan variabel independen tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, status 

pernikahan, relasi sosial, pendapatan sebagai TKI, beban tanggungan keluarga dan 

Kepemilikan rumah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

logistik, dimana diketahui bahwa variabel yang mempunyai pengaruh secara 
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signifikan terhadap minat return migration TKI adalah variabel pendidikan, jenis 

kelamin, status pernikahan, kepemilikan relasi, pendapatan, beban tanggungan dan 

kepemilikan rumah, sedangkan variabel usia dalam penelitian ini tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan.   

 Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama menggunakan variabel minat migrasi sebagai variabel dependen, selain itu 

persamaan yang lain adalah sama-sama menggunakan metode regresi logistik untuk 

pengujian hipotesis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu lokasi penelitian sekarang dilakukan di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.  

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Migrasi 

 Perpindahan penduduk sering disebut dengan migrasi atau dengan kata lain 

dapat disebut sebagai mobilitas, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan tujuan tertentu (Mantra, 2003). 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Mantra (2003) seseorang disebut 

migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas provinsi menuju ke provinsi 

lain., dan lamanya tinggal di provinsi tujuan adalah enam bulan atau lebih. Atau dapat 

pula, seseorang dikatakan migran apabila orang tersebut berada di provinsi tujuan 

kurang dari enam bulan akan tetapi orang tersebut mempunyai keinginan untuk 

menetap atau tinggal selama lebih dari enam bulan di provinsi tujuan. 
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 Menurut Munir (2010) migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan 

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

ataupun batas administratif / batas wilayah dalam suatu negara. Migrasi sering 

diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. 

 Secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai suatu aktivitas perpindahan. 

Sedangkan secara formal, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk 

dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui 

batasan politik / negara ataupun batas administrasi / batas bagian suatu negara. Bila 

melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional. Sedangkan 

migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas 

wilayah suatu negara, baik antar daerah ataupun antar propinsi. Pindahnya penduduk 

ke suatu daerah tujuan disebut dengan migrasi masuk. Sedangkan perpindahan 

penduduk keluar dari suatu daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker dalam 

Mantra, 2003).  

 Sedangkan menurut Rusli (1996) pada dasarnya mobilitas penduduk merupakan 

pergerakan penduduk secara geografis. Beda kedua istilah ini hanya terletak pada 

perkara permanen dan non permanen. Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk 

permanen, sedangkan dimensi gerak penduduk non-permanen terdiri dari sirkuler dan 

komutasi.  

 Selanjutnya Mulyadi (2002) mendefinisikan penduduk migran dalam dua 

kategori, yaitu pertama, mereka yang pada saat pencacahan tempat tinggalnya 

berbeda dengan tempat lahir yang disebut migrasi semasa hidup (life time migration). 
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Kedua, mereka yang bertempat tinggal di tempat tujuan lima tahun lalu, 

dikategorikan sebagai migrasi risen (recent migration). 

 Sedangkan perbedaan antara mobilitas dan migrasi penduduk, menurut 

Tjiptoherijanto (2000) mobilitas penduduk didefinisikan sebagai perpindahan 

penduduk yang melewati batas administratif tingkat II, namun tidak berniat menetap 

di daerah yang baru, sedangkan migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk 

yang melewati batas administratif tingkat II dan sekaligus berniat menetap di daerah 

yang baru tersebut.  

 Menurut Mantra (2003) mobilitas penduduk dibagi menjadi dua yaitu mobilitas 

penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal 

biasa disebut juga dengan perubahan status, contohnya perpindahan status pekerjaan 

seseorang. Yang semula seseorang tersebut bekerja pada sektor pertanian kemudian 

berpindah kerja pada sektor perindustrian. Sedangkan mobilitas penduduk horizontal 

sering disebut sebagai mobilitas penduduk demografis. Dimana seorang penduduk 

berpindah ke suatu tempat dengan melewati batas wilayah asal untuk menuju ke 

wilayah tujuan dalam periode waktu tertentu.  

 Mobilitas penduduk dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu mobilitas 

permanent dan non permanent. Mobilitas permanent (atau yang biasanya disebut 

migrasi) adalah penduduk yang menetap di daerah lain selama waktu minimal enam 

bulan atau mereka yang, menetap kurang dari enam bulan tapi berniat menetap untuk 

waktu enam bulan atau lebih. 



12 
 

 
 

 Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mantra (2003) : 

”a migrant is a person who changes his place of residence from one political or a 

administrative area to another.” Pengertian ini dikaitkan dengan pindah tempat 

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

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

satu daerah kesatuan politik atau administratif, misalnya pindah dalam satu propinsi. 

Beberapa bentuk perpidahan tempat (mobilitas) : 

a. Perubahan tempat yang bersifat rutin, misalnya orang yang pulang balik kerja 

(Recurrent Movement). 

b. Perubahan tempat yang tidak bersifat sementara seperti perpidahan tempat 

tinggal bagi para pekerja musiman. 

c. Perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali ke temapat 

semula (Non Recurrent Movement). 

Dalam sosiologi menurut sifatnya mobilitas dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Mobilitas vertikal yaitu perubahan status sosial dengan melihat kedudukan 

generasi, misalnya melihat status kedudukan ayah. 

b. Mobilitas horisontal yaitu perpindahan penduduk secara teritorial, spasial atau 

geografis 

 

2. Jenis-Jenis Migrasi 

 Mantra (2003) menjelaskan bahwa jenis-jenis migrasi ada beberapa jenis antara 

lain, yaitu : 
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a. Migrasi Masuk (In Migration) 

 Masuknya sejumlah penduduk ke suatu daerah tujuan 

b. Migrasi Keluar (Out Migration) 

 Perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asalnya 

c. Migrasi Neto (Nett Migration) 

 Selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih 

 besar maka disebut migrasi neto positif tetapi apabila migrasi keluar yang lebih 

 besar maka disebut migrasi neto negatif. 

d. Migrasi Bruto (Gross Migration) 

 Jumlah migrasi keluar dan migrasi masuk 

e. Migrasi Total (Total Migration) 

 Semua orang yang pernah melakukan migrasi mencakup migrasi semasa hidup 

 dan migrasi pulang 

f. Migrasi Internasional (International Migration) 

 Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang 

 merupakan masuknya penduduk ke suatu negara disebut Imigrasi sedangkan 

 keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain disebut emigrasi. 

g. Migrasi Internal (Intern Migration)  

 Perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi, 

 antarkabupaten /kota. Migrasi perdesaan ke perkotaan dan atau satuan 

 administratif lainnya yang lebih rendah dari tingkat kabupaten/kota seperti 
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 kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Jenis migrasi antar unit administratif 

 selama masih dalam satu negara (migrasi sirkuler dan migrasi commuter) 

h. Migrasi Sirkuler (Sirkuler Migration),  

 Migrasi yang terjadi jika seseorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud 

 menetap di tempat tujuan, mungkin hanya mendekati tempat pekerjaan dan 

 dilakukan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. 

i. Migrasi Ulang-alik (Commuter),  

 Seseorang yang setiap hari meninggal tempat tinggalnya pergi ke kota lain 

 untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya tetapi pulang pada sore harinya. 

j. Migrasi Semasa Hidup (Life Time Migration) 

 Seseorang yang pada waktu diadakannya sensus penduduk bertempat tinggal 

 berbeda dengan tempat kelahirannya. 

k. Migrasi Parsial (Partial Migration) 

 Jumlah migran kesuatu daerah tujuan dari suatu daerah asal.  

l. Arus Migrasi (Migration Stream) 

 Banyaknya perpindahan yang terjadi di daerah asal ke daerah tujuan dalam 

 jangka waktu tertentu. 

m. Migrasi Risen (Recent Migration) 

 Menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai migran bila tempat tinggal 

 waktu survei berbeda dengan tempat tinggal lima tahun sebelum survei. 

n. Urbanisasi (Urbanitation) 
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 Pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan akibat dari perluasan 

 kota. 

o. Transmigrasi (Transmigration) 

 Pemindahan suatu penduduk untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan 

 didalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi   

 Menurut Rozi Munir dalam bukunya Dasar-dasar Demografi (2004) dijelaskan 

bahwa pada dasarnya seseorang melakukan migrasi karena adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang tersebut melakukan migrasi antara lain yaitu faktor 

pendorong dan faktor penarik. 

 Faktor pendorong penyebab migrasi misalnya : 

a. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunya permintaan atas barang 

 tertentu yang bahan bakunya sulit diperoleh seperti hasil tambang atau hasil 

 pertanian 

b. Makin menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal akibat masuknya 

 teknologi (capital intensive) 

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

 asal 

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

e. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa 

 mengembangkan karir pribadi 
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f. Bencana alam, baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang 

 atau adanya wabah penyakit 

 Sedangkan faktor penarik seseorang untuk melakukan migrasi yaitu antara lain 

adalah : 

a. Adanya rasa superior di tepat yang baru atau kesempatan untuk memasuki 

 lapangan pekerjaan yang cocok 

b. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik 

c. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi 

d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalkan iklim, 

 perumahan, sekolah dan fasilitas publik lainnya 

e. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung 

f. Adanya aktifitas di kota besar, misalnya tempat hiburan sebagai daya tarik 

 tersendiri bagi masyarakat di desa atau kota kecil 

 

4. Teori-Teori Migrasi 

a. Teori Migrasi Todaro  

 Model todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antar 

pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. 

Anggapan yang mendasar adalah bahwa para migran tersebut memperhatikan 

berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka dan memilih salah satu yang 

bisa memaksimumkan manfaat yang mereka harapkan dari bermigrasi tersebut. 
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Manfaat-manfaat yang diharapakan ditentukan oleh perbedaan-perbedaan nyata 

antara kerja didesa dan dikota serta kemungkinan migrasi tersebut untuk 

mendapatkan kerja di kota. 

 Terdapat empat pemikiran dasar Todaro dalam migrasi desa-kota yaitu : 

1) Migrasi terutama sekali dirangsang oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang 

 rasional dan yang langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat migrasi 

 itu senidri. Misalnya pertimbangan manfaat dan biaya terutama sekali secara 

 finansial maupun psikologis. 

2) Keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan pendapatan antara 

 pedesaan dan perkotaan,  

3) Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik 

 dengan tingkat pengangguran di perkotaan. 

4) Migrasi tetap berlangsung walaupun tingginya tingkat pengangguran di 

 perkotaan sudah cukup tinggi, terutama pada negara-negara dengan jumlah 

 tenaga kerja yang berlebih 

 

b. Teori Migrasi Ravenstein 

 Ravenstein mengungkapkan tentang perilaku mobilisasi penduduk (migrasi) 

yang disebut dengan hukum-hukum migrasi yang berkenaan sampai sekarang. 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Para migran cenderung memilih tempat tinggal terdekat dengan daerah tujuan. 



18 
 

 
 

2) 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. 

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

 merupakan informasi yang sangat penting. 

4) Informasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk 

 bermigrasi. 

5) Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat 

 mobilitas orang tersebut. 

6) Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang 

 tersebut. 

7) Para migran cenderung memilih daerah dimana telah terdapat teman atau sanak 

saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan. 

8) Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit untuk 

 diperkirakan. 

9) Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan 

 migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah. 

10) Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak 

 mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah. 
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c. Teori Migrasi Everett S. Lee 

 Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Everett S. Lee (Mantra, 2000), 

berpendapat bahwa volume migrasi di wilayah berkembang sesuai dengan tingkat 

keanekaragaman daerah-daerah wilayah tersebut. Disetiap daerah salalu terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tetap tinggal atau pindah, serta ada 

pula faktor-faktor yang memaksa seseorang untuk pindah ke daerah lain. Munurut 

Lee faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Faktor-faktor positif (+) 

 Faktor-faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai yang menguntungkan 

 apabila bertempat tinggal di daerah tersebut, sehingga faktor ini dapat menarik 

 orang luar untuk bertempat di daerah yang mempunyai nilai positif tesebut, 

 misalnya di daerah tempat tujuan terdapat kesempatan kerja yang tidak tersedia 

 di daerah asal. Atau di pendapatan di daerah tujuan lebih besar daripada 

 pendapatan di daerah asal. 

2) Faktor-faktor negatif (-)  

 Faktor negatif adalah faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan 

 daerah asalnya dikarenakan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di 

 daerah dimana dia tinggal. 

3) Faktor-faktor netral  

 Faktor netral adalah tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk 

 tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain. 
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Keterangan : 

+ : faktor penarik 

- : faktor pendorong 

0 : faktor netral 

 Lee (Mantra, 2000) menjelaskan bahwa selain ketiga faktor tersebut terdapat 

pula faktor rintangan. Faktor rintangan adalah faktor yang cukup berpengaruh 

terhadap besar kecilnya minat seseorang untu bermigrasi. Misalnya saran transportasi 

dan ongkos untuk migrasi. 

 Faktor lainnya yang tak kalah penting yaitu adalah faktor individu. Karena 

faktor individulah yang dapat menilai positif atau negatifnya suatu daerah serta 

memutuskan untuk tetap menetap di daerah asal ataukah melakukan migrasi.  

 Jadi migrasi dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : 
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1) Faktor individu 

2) Faktor yang terdapat didaerah asal, misalnya pendapatan di daerah asal rendah, 

 tidak adanya kesempatan kerja didaerah asal, terbatasnya jenis pekerjaan di 

 daerah asal. 

3) Faktor yang terdapat di daerah tujuan, misalnya tingkat pendapatan yang lebih 

 tinggi di daerah tujuan, terdapat kesempatan kerja yang beragam di daerah 

 tujuan 

4) Faktor rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan 

 

5. Dasar Hukum Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) di Luar Negeri 

 Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala 

upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya 

pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, 

selama, maupun sesudah bekerja. Berdasarkan Pasal 2 UU No No. 39 Tahun 2004, 

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan kepada keterpaduan, 

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti 

diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Adapun tujuan dari perlindungan TKI 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai 

berikut:  
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a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

 manusiawai. 

b. Menjamin dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, dinegara tujuan, 

 sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.  

c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 

 Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah memiliki 

tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan 

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dimana dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas 

perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini dimaksudkan sebagai tanggungjawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya 

perlindungan bagi TKI di luar negeri. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas 

didapat bahwa seseorang melakukan migrasi karena adanya suatu faktor penyebabnya 

, termasuk salah satunya yaitu faktor individu yang mempunyai peranan penting 

dalam menentukan keputusan untuk bermigrasi. Banyak faktor yang menjadi 

pertimbangan seseorang dalam melakukan keputusan bermigrasi. Dari faktor-faktor 

yang ada diperoleh 4 variabel faktor individu yang dikembangkan dari penelitian 

Rustariyuni (2013), Wahuyuni (2016), Syaiifullah (2016), Fawaid (2016), dan  

Puspitasari (2016) yaitu variabel umur, tingkat pendidikan, status pernikahan serta 
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pendapatan. Maka disusun kerangka pemikiran untuk menjawab permasalahan pada 

penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber : Ilustrasi peneliti, 2017 

D. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai 

masalah yang diteliti, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 

dihubungkan dua variabel atau lebih . Hipotesis merupakan suatu porsi yang mungkin 

benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun 

untuk dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga 

merupakan data, akan tetapi kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji dahulu menggunakan data hasil 

observasi. Maka dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis yaitu : 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Umur (X1) 

Tk. Pendidikan (X2) 

St. Pernikahan (X3) 

Pendapatan (X4) 

Minat Migrasi (Y) 
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a. Diduga umur, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap minat tenaga kerja wanita untuk melakukan migrasi internasional 

 


