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ABSTRAK 

Skripsi ini mengkaji mengenai Migrasi Etnis Madura di Surabaya Tahun 
1906-1942, yang akan meneliti bagaimana sejarah arus migrasi yang dilakukan 
Etnis Madura ke Surabaya selama periode Pemerintahan Kolonial berlangsung 
sampai Jepang masuk ke Indonesia. 

 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. 

Metode ini memiliki tahap pencarian topik, tahap pengumpulan sumber data, 
verifikasi atau kritik sumber (tahap untuk memperoleh kelayakan sumber), tahap 
interpretasi atau penafsiran, dan tahap penulisan yang dilakukan secara obyektif. 
Sumber yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah arsip-arsip Belanda 
Memorie Van Overgave der Residentie-Madoera dan Residentie Soerabaja. 
Adapun Sumber lain yang digunakan yaitu Verslag Van Den Toestand Der 
Gemeente Soerabaja 1920 dan 1930, Bureau Van Statistiek Der Gemeentelijke 
Arbeidsbemiddeling te Soerabaja Jaaroverzicht 1930 semua arsip tersebut didapat 
di Badan Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 

 
Penelitian ini mengemukakan hasil bahwa Etnis Madura melakukan 

migrasi karena desakan ekonomi, sehingga mereka memilih untuk pergi ke luar 
daerah nya untuk mencari hasil yang lebih baik. Pulau Madura yang sangat minim 
untuk dimanfaatkan sebagai mata pencaharian membuat mereka memilih kota 
Surabaya yang pada awal abad ke 20 mengalami perkembangan ekonomi yang 
sangat pesat sebanding dengan Batavia. Surabaya merupakan salah kota 
pelabuhan teramai setelah Batavia, hal tersebut didukung dengan adanya selat 
madura sebagai jalur perdagangan yang ramai saat itu. Secara tak langsung 
menarik minat imigran untuk singgah dan mengadu nasib di kota Surabaya. 
Perkembangan ekonomi tersebut berdampak terhadap didirikan nya pabrik-pabrik 
sebagai pondasi ekonomi kota yang kemudian menyebabkan permintaan tenaga 
kerja meningkat. Di satu sisi Etnis Madura yang tanpa bekal apapun datang ke 
Surabaya tidak dapat masuk dalam pekerjaan formal karena pekerjaan formal 
memerlukan standart yang tinggi bagi pekerja nya, dan orang Madura tidak dapat 
memenuhi hal tersebut. Sehingga pekerjaan Informal lah yang dapat digeluti oleh 
orang Madura waktu itu, seperti pedagang, buruh, tukang cukur, tukang sate dll. 
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