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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2010 

sampai dengan tahun 2015 menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara UMP, 

PDRB, dan kesempatan kerja terhadap migrasi masuk di wilayah Indonesia 

bagian barat. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 16 

provinsi di Indonesia. Maka dapat disimpulakan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan menunjukan bahwa UMP memiliki pengaruh dengan 

arah yang negatif terhadap migrasi masuk di wilayah Indonesia bagian 

barat pada tahun 2010-2015. 

2. PDRB memiliki arah koefisien positif dan memiliki pengaruh terhadap 

migrasi masuk di wilayah Indonesia bagian barat pada tahun 2010-2015. 

3. Kesempatan kerja memiliki pengaruh dengan arah yang positif terhadap 

migrasi masuk di Indonesia pada tahun 2010-2015. 

4. UMP, PDRB, dan kesempatan kerja secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap migrasi masuk di wilayah Indonesia bagian barat pada 

tahun 2010-2015. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah 

sebagai berikut: 

1. UMP memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap migrasi masuk. 

Perbedaan UMP antara daerah asal dan daerah tujuan merupakan salah satu 
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alasan bagi penduduk melakukan migrasi. Namun jika provinsi asal juga 

mengalami kenaikan UMP, para calon migran akan memilih untuk tetap 

tinggal di daerah asal. 

2. PDRB memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap migrasi masuk. 

Tingginya PDRB berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Kemajuan 

perekonomian membuat para calon migran semakin memiliki keinginan 

untuk berpindah. Makin tinggi PDRB suatu wilayah, makin tinggi jumlah 

penduduk yang melakukan migrasi masuk di wilayah tersebut. 

3. Kesempatan kerja memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap 

migrasi masuk. Ketersediaan kesempatan kerja membuat para calon migran 

berpikir untuk mengambil keputusan melakukan perpindahan. Semakin 

besar kesempatan kerja yang tersedia di suatu daerah, semakin besar 

jumlah migrasi masuk di daerah tersebut. 

4. UMP, PDRB, dan kesempatan kerja secara simultan mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap migrasi masuk. PDRB memiliki pengaruh 

paling besar dibanding UMP dan kesempatan kerja 

C. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh hasil, peneliti mengajukan 

syarat sebagai berikut: 

1. Besarnya pengaruh kesempatan kerja terhadap migrasi masuk, sebaiknya 

pemerintah melakukan pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah 

Indonesia bagian barat agar jumlah migrasi masuk tidak hanya terpusat di 

wilayah Pulau Jawa. 
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2. Perlu adanya pemerataan pembangunan diseluruh aspek, baik di daerah 

tujuan atau di daerah asal sebagai upaya melakukan pemerataan tingkat 

migrasi masuk. Latarbelakang pendidikan yang dimiliki para migran 

bukanlah penentu dari terjadinya migrasi. Dapat dikatakan bahwa 

penduduk yang melakukan migrasi memiliki latarbelakang yang rendah. 

Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kembali program wajib 

belajar 12 tahun di seluruh provinsi bagian barat agar seluruh masyarakat 

dapat menjalankan pendidikannya. 

3. Pemerintah sebaiknya melakukan pemantauan dalam permasalahan upah 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak hingga para penduduk tidak 

perlu lagi melakukan migrasi jika di daerah tempat tinggalnya sudah dapat 

memenuhi kebutuhan hidup. 

4. Seluruh pelaku ekonomi memiliki peran andil dalam peningkatan PDRB. 

Maka diharapkan seluruh pelaku ekonomi untuk bekerja sama dalam 

meningkatkan perekonomian seperti sektor rumah tangga menyediakan 

SDM yang memiliki keahlian, sektor perusahaan memproduksi barang dan 

jasa yang berkualitas baik agar dapat dikonsumsi di dalam negeri dan 

dapat diekspor. 

 


