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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Sebagai konsepsial dan agar lebih terarah penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup 

ilmu Geografi penduduk. Menurut Clarke (1971:2) mengatakan bahwa Geografi 

Penduduk mempelajari interaksi dari variasi-variasi mengenai penyebaran penduduk, 

komposisi penduduk, migrasi penduduk dan pertumbuhan penduduk dalam 

hubungannya dengan variasi-variasi keruangan di suatu tempat. 

1. Pengertian Migrasi 

Adanya proses pembangunan yang sedang terjadi menyebabkan terjadinya migrasi. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pembangunan wilayah satu dengan 

yang lain. Migrasi merupakan salah satu dari ketiga faktor dasar yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk , sedangkan faktor lain adalah kelahiran dan kematian. Oleh 

karena itu migrasi penduduk mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia di 

muka bumi ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, 

sosial, budaya, politik serta meningkatkan kualitas kehidupannya. 
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2. Teori Migrasi 

Pembangunan yang tidak merata di suatu daerah dengan daerah lain adalah salah satu 

dasar penyebab terjadinya suatu migrasi. Migrasi merupakan salah satu faktor dasar 

yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, sedangkan dua faktor 

lainnya yaitu kematian dan kelahiran. Dengan demikia migrasi memiliki andil yang 

sangat berperan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, yang mana dengan 

bermigrasi manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi, 

sosial, budaya, politik serta untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. 

Sedangkan menurut Bunnett, R. B. (2001:34) mengatakan bahwa migrasi merupakan 

perpindahan keseluruhan dari suatu masyarakat dimana keseluruhan tersebut meliputi 

perpindahan secara utuh baik secara fisik maupun materi yang diikuti keinginan yang 

merupakan suatu motivasi besar dalam dirinya untuk berpindah dan menetap 

sepenuhnya di daerah tujuan.  

Hal ini sejalan dengan pemikiran Anwar (2003: 201) yang mengemukakan bahwa 

migrasi adalah perpindahan penduduk baik antar negara maupun dalam suatu negara 

dengan tujuan menetap untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi. 

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain,baik antar 

negara maupun luar negara dengan tujuan menetap dan meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. 
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3. Faktor Pendorong Migrasi 

 

Faktor pendorong yang menyebabkan seseorang meninggalkan daerah asal. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Endang (2000:35) yang mengemukakan bahwa ada faktor 

pendorong yang menyebabkan seseorang bermigrasi meninggalkan daerah asal, 

faktor tersebut meliputi: 

a. Kurangnya lapangan pekerjaan maupun lapangan usaha di daerah asal. 

b. Kurang baiknya keadaan lingkungan di daerah asal. 

c. Pendidikan yang kurang di daerah asal. 

d. Perbedaan topografi tanah dan wilayah dengan cuaca yang kurang bersahabat. 

Berdasarkan dengan pendapat di atas, Everett S. Lee (1980 : 8) dalam teorinya yaitu 

Push Full Teory mengatakan bahwa selain adanya faktor penarik suatu masyarakat 

bermigrasi ke daerah atau tujuan lain ada juga faktor pendorong yang menjadi 

penyebab masyarakat disuatu wilayah memilih untuk meninggalkan wilayah tersebut. 

Dalam bukunya Everret S. Lee mengatakan bahwa faktor pendorong seseorang pergi 

meninggalkan daerah asal ada 3 kategori utama yaitu: 1. Kurang berkembangnya 

perekonomian dan peluang di daerah asal, 2. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah 

asal, 3. Persepsi pribadi (yang merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri). 

Menurut Wangsa Jaya (2006: 63) mengatakan adanya faktor pendorong menjadi 

suatu motivasi tersendiri bagi seseorang meninggalkan daerah asalnya, faktor 
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pendorong tersebut meliputi: berkurangnya sumber daya alam di daerah asal, 

menyempitnya lahan pekerjaan yang menjadi kendala tersendiri, tekanan sosial, 

ketidakcocokan budaya di tempat asal, pekerjaan atau hubungan keluarga, dan 

bencana alam yang terjadi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan penduduk bermigrasi atau pindah adalah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

 

a. Rasa Tidak Puas dan Tidak Senang Di Daerah Asal Yang Berawa 

Rasa tidak puas dan tidak senang di daerah asal yang berawa merupakan salah satu 

faktor pendorong penduduk suku komering dari desa Betung dan Korto melakukan 

migrasi ke Desa Gumwang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. Rasa tidak 

puas dan tidak senang di daerah asal yang dimaksud yaitu rasa tidak tenang penduduk 

Suku Komering  terhadap lahan pertanian  di daerah asal karena daerah asal berupa 

rawa sedangkan penduduk Suku Komering lebih senang mengolah dan 

memanfaatkan lahan kering untuk mengembangkan usaha pertaniannya. 

Menurut Bustanul Arifin (2001:88) lahan pertanian adalah lokasi yang dimanfaatkan 

untuk berococok tanam dan untuk kegiatan pertanian lainnya. Lahan tersebut berupa  

lahan pekarangan, lahan persawahan dan lahan perladangan. 

 

b. Menyempitnya Lahan Pekerjaan di Daerah asal  

Menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal merupakan faktor pendorong penduduk 

Suku Komering melakukan migrasi ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang 

Kabupaten Oku Timur. Komarudin ( 1974:62 ) mengemukakan bahwa : 
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Sempitnya lapangan pekerjaan atau terbatasnya kesempatan kerja pada suatu daerah 

disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk pada desa tersebut yang mencari 

pekerjaan sedangkan lapangan pekerjaan yang ada sangat terbatas, hal ini mendorong 

penduduk pada daerah tersebut unuk mencari pekerjaan di daerah lain yang 

memungkinkan migran untuk bekerja atau memiliki lapangan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Yulia Sari Bahri (1999:57) tentang lapangan pekerjaan 

bahwa migran yang bermigrasi ke Desa Gumawang dikarenakan sulitnya lapangan 

pekerjaan di daerah asal, sehingga mendorong para migran untuk melakukan migrasi 

ke daerah lain yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.  

 

4. Faktor Penarik Migrasi 

Pada dasarnya penduduk melakukan migrasi (perpindahan) dari satu tempat ketempat 

lainnya disebabkan karena adanya daya tarik dari satu daerah. Everett S. Lee (1980 : 

8) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi orang mengambil 

keputusan untuk bermigrasi adalah  Faktor-faktor penarik migrasi yaitu :  

a. Iklim yang baik 

b. Persekolahan yang baik 

c. Penghalang antara  

d. Jarak 

e.  Biaya pengangkutan alat-alat rumah tangga 

f. Anak-anak dan saudara yang cukup banyak 

g. Faktor-faktor pribadi  

 

Persepsi seseorang terhadap faktor-faktor itu, seperti : kepekaan pribadi, kecerdasan 

kesadaran tentang kondisi di lain tempat mempengaruhi evaluasinya tentang keadaan 

di tempat asal, pengetahuan tentang keadaan di tempat tujuan tergantung kepada 
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hubungan-hubungan seseorang atau berbagai sumber informasi yang tidak tersedia 

secara umum. 

 

Dari pendapat diatas, bahwa seseorang melakukan migrasi disebabkan karena banyak 

faktor, seperti faktor adanya potensi yang lebih baik dari daerah asal atau informasi-

informasi di daerah tujuan yang diperoleh daya tarik. Sosial budaya merupakan 

rintangan antara penduduk bermigrasi, sedangkan faktor individu meliputi tingkat 

pendidikan, cita-cita, harapan dan secara umum tingkat modernisasi. 

Selain dari penadapat diatas Sans S. Hutabarat, dkk. (1983:38) mengemukakan bahwa 

terjadinya migrasi dapat dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut Faktor-faktor yang 

terdapat didaerah tujuan yaitu : 

a. Harapan akan kehidupan pribadi atau keluarga yang lebih tenang. 

b. Kesempatan berusaha yang lebih baik atau lebih sesuai. 

c. Kesempatan peninkatan karier maupun pendidikan anak. 

d. Daya tarik cara hidup didaerah tujuan. 

e. Adanya kemudahan-kemudahan yang diperoleh. 

 

Faktor-faktor yang merupakan kemudahan-kemudahan dalam bergerak perpindahan 

dan meliputi: 

a. Kelancaran dalam urusan perpindahan dari daerah asal dan urusan untuk menetap 

didaerah tujuan. 

b. Kemudahan dalam transportasi baik alat pengangkutannya maupun biaya 

angkutannya. 

c. Kebijakan pemerintah maupun non pemerintah dalam membantu melancarkan 

proses perpindahan. 
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Dari pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seseorang 

melakukan migrasi disebabkan adanya faktor penarik yang dimiliki oleh daerah 

tujuan, seperti : adanya harapan akan kehidupan ekonomi lebih baik didaerah tujuan, 

adanya kesempatan berusaha yang lebih baik atau lebih sesuai di daerah tujuan, serta 

lokasi daerah tjuan yang baik (aksesbilitas tinggi), Selanjutnya, Rozy Munir (1981 

:120) perpendapat bahwa daya tarik penduduk melakuan migrasi kedaerah tujuan 

disebabkan karena :  

a. Kesempatan mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan. 

b. Kesempata mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 

c. Kesempata mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan di daerah tujuan. 

e. Keberhasilan teman atau keranbat didaerah tujuan. 

f. Adanya aktivitas-aktivitas di daerah tujuan. Seperti tempat-tempat hiburan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan penduduk bermigrasi atau pindah adalah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

 

a. Adanya harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik di derah tujuan 

Adannya harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik didaerah tujuan merupakan 

salah satu faktor pribadi yang manarik bagi seseorang dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan migrasi ke suatu tempat  tertentu. Menurut Ida Bagus Mantra dalam 

Aris Ananta ( 1993:141) setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang ingin 

dipenuhi dan aspirasi yang ingin dicapai. Apabila kebutuhan aspirasi tersebut tidak 

dapat terpenuhi atau dicapai dengan tetap tinggal didaerah asal, individu tersebut 

memungkinkan akan melakukan migrasi ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan 
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atau aspirasinya. Selain itu juga Mantra (1985:308) mengemukakan bahwa 

petimbangan awal sebelum pindah telah diperkirakan baru migran berani 

memutuskan untuk melakukan migrasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa harapan kehidupan 

ekonomi yang lebih baik di daerah tujuan merupakan salah satu tujuan seseorang 

melakukan migrasi. 

 

b.  Adanya kesempatan usaha yang lebih baik di daerah tujuan 

Kemudahan untuk mendapatkan kesempatan usaha di daerah tujuan merupakan salah 

satu faktor penting bagi penduduk untu melakuakn migrsi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Masri Singarimbun (1981:78) adalah sebagai berikut : tidak 

diragukan lagi perpindahan penduduk sering kerupakan reaksi terhadap faktor-faktor 

ekonomi, seperti adanya kesempatan lapangan yang lebih baik. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Rozy Munir (1981 : 120) yang menyatajkan bahwa : 

kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok merupakan salah satu 

faktor penarik penduduk bermigrasi. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa kemudahan mendapatkan 

kesempatan berusaha yang lebih baik di daerah tujuan merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi penduduk suku Komering bermigrasi kesuatu daerah dengan kata lain 

kesempatan berusaha yang lebih baik merupakan daya tarik dari suatu daerah. Hal 

inilah yang menyebabkan penduduk suku Komering bermigrasi ke Desa Gumawang 

Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. 



19 
 

B. Kerangka Fikir 

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain, baik secara 

permanen maupun tidak permanen. Pada umunya penduduk yang melakukan migrasi 

disebabkan karena adanya perbedaan wilayah. Sebagaimana dalam konsep geografi 

yang dikenal dengan istilah Differensiation of Area yaitu perbedaan suatu wilayah 

akan mencerminkan suatu karakteristik kehidupan penduduknya.  

Dengan adanya perbedaan wilayah ini menyebabkan penduduk untuk melakuakan 

migrasi dari satu tempat ketempat lain karena pada dasarnya manusia akan selalu 

mangalami pejalanan kehidupan untuk meperoleh kesejahteraan hidupnya yang 

dilatarbelakangi oleh rasa tidak senang dan tidak puas di daerah asal yang berawa, 

menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal, adanya harapan kehidupan ekonomi 

yang lebih baik di daerah tujuan dan adanya kesempatan usaha yang lebih baik di 

daerah tujuan. 

Dengan demikian maka rasa tidak tenang dan tidak puas di daerah asal yang berawa, 

menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal, adanya harapan kehidupan ekonomi 

yang lebih baik di daerah tujuan, adanya kesempatan usaha yang lebih baik di daerah 

tujuan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk 

melakukan kajian dengan penelitian yang berjudul “ Faktor Pendorong dan Penarik 

Migrasi Suku Komering dari Desa Betung dan Korto ke Desa Gumawang Kecamatan 

Belitang Tahun 2012 ”. 
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