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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan 

kontribusi dana remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam peningkatan 

kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berkontribusi dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi rumah tangga di kabupaten Tulungagung. Remitan adalah 

bentuk keterkaitan dan keterikatan penduduk yang melakukan mobilitas dengan 

daerah asalnya. Remitan merupakan indikator penting dalam kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat penerimanya karena disamping bisa meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian rumah tangga, juga mempunyai dampak sosial lain 

seperti perubahan perilaku dan gaya hidup, perubahan status sosial dan juga pada 

tenaga kerja di daerah asal. Kontribusi remitan di daerah asal tidak hanya sebagai 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada kebutuhan lain. Seperti biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, biaya memperbaiki rumah, membeli kendaraan, 

membeli sawah, berinvestasi dan juga membuka usaha.  

Banyaknya remitan yang dikirim ke Kabupaten Tulungagung membawa 

dampak tersendiri baik secara positif maupun negatif. Agar fungsi remitan dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat setempat bisa lebih bermanfaat secara 

maksimal perlu diadakan penyuluhan dan pengarahan agar masyarakat tidak 
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hanya berpijak pada pengumpulan materi saja tetapi lebih memperhatikan 

orientasi ke masa depan. Peningkatan ekonomi sebaiknya juga disertai dengan 

kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi selanjutnya. 

Semakin tinggi pengiriman remitansi oleh TKI maka kesejahteraan keluarga 

di daerah asal juga akan semakin meningkat. 

B. SARAN 

Mengingat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa remitan yang dikirimkan 

TKI berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan pelatihan kepada para 

TKI, pelatihan dapat difokuskan kepada kursus bahasa yang di gunakan di 

negara yang akan di tempati oleh para TKI tersebut. Sehingga para TKI dapat 

bersaing di negara tujuan yang diharapkan dapat semakin meningkatkan 

pendapatan TKI, karena semakin tinggi pendapatan TKI akan meningkatkan 

pendapatan daerah asal, sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian 

daerah asal. Selain pelatihan, pemerintah juga diharapkan mengoptimalkan 

pendidikan di daerah terpencil khususnya, mengingat masih banyak TKI yang 

bersekolah hingga tingkat SD dan SMP yang kebanyakan mendapatkan 

pekerjaan sektor nonformal. 
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2. Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Bagi para tenaga kerja indonesia diharapkan mampu untuk lebih 

meningkatkan tingkat pendapatan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar 

dapat bekerja ke dalam sektor formal sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan dan mendorong peningkatan ekonomi daerah asal, serta 

mensejahterakan keluarga di daerah asal. 

3. Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Sudah selayaknya bagi keluarga TKI di daerah asal tidak seharusnya 

berperilaku boros dan belajar dari keluarga TKI lain yang berhasil 

memanfaatkan dana daripada hanya untuk kegiatan konsumtif saja. 

4. Bagi Penelitian yang Akan Datang 

Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menambah fokus penelitian seperti 

kontribusi dana remiten terhadap tingkat pengeluaran rumah tangga, 

pengaruhnya terhadap inflasi, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, 

dan lain sebagainya. 


