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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasakan hasil dan pembahasan sebelumnya pada bab IV tentang pengaruh 

remittance terhadap sosial, ekonomi dan infrastruktur desa, maka dapat diambil kesimpulan 

jika remittance memiliki pengaruh yang berbeda pada Desa Bulupitu dan Desa Sepanjang. 

Pada Desa Bulupitu, remittance memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel ekonomi 

dan variabel infrastruktur. Namun dari kedua variabel tersebut,  remittance memiliki pengaruh 

lebih besar atau lebih signifikan terhadap ekonomi dibandingan infrasturktur. Sub variabel 

ekonomi yang memiliki hubungan signifikan dengan remittance adalah kepemilikan moda 

transportasi (Y7), Kepemilikan aset rumah (Y8), dan kepemilikan aset tanah (Y6). Sedangkan 

pada infrastruktur adalah pembangunan sarana peribadatan (Y15), penggunaan air bersih 

(Y13), dan kepemilikan sarana telekomunikasi (Y12). Berdasarkan hasil uji korelasi pada 

pembahasan sebelumnya, juga didapatkan tingkat keeratan dari hubungan antara remittance 

dengan sub variabel tersebut. Berikut merupakan urutan hubungan korelasi mulai dari yang 

tertinggi hingga terendah di Desa Bulupitu. 

1. Kepemilikan moda transportasi  

2. Kepemilikan aset rumah 

3. Kepemilikan aset tanah 

4. Pembangunan sarana peribadatan 

5. Penggunaan air bersih 

6. Kepemilikan sarana telekomunikasi 

Pada Desa Sepanjang, remittance memiliki hubungan signifikan hanya dengan variabel 

ekonomi. Sub variabel ekonomi yang memiliki hubungan signifikan dengan remittance adalah 

kepemilikan aset tanah (Y6) dan aset rumah (Y8). sedangkan variabel lainnya tidak ditemukan 

adanya hubungan dengan remittance. Sama halnya dengan Desa Bulupitu, berdasarkan hasil 

uji korelasi pada pembahasan sebelumnya juga didapatkan tingkat keeratan dari hubungan 

antara remittance dengan sub variabel tersebut. Berikut merupakan urutan hubungan korelasi 

mulai dari yang tertinggi hingga terendah di Desa Sepanjang. 
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1. Kepemilikan aset rumah 

2. Kepenilikan aset tanah  

 

Maka berdasarkan hasil uji korelasi tersebut, sub variabel yang terkena pengaruh dari 

adanya remittance akan diberikan rekomendasi agar adanya remittance tersebut bisa 

berpengaruh positif terhadap aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur desa. Berikut merupaka 

rekomendasi yang diberikan terhadap Desa Bulupitu 

A. Moda transportasi 

 Meningkatkan kualitas prasarana jalan, misalnya dengan 

- Memperbaiki jalan aspal yang rusak  

- Mengubah perkerasan tanah menjadi makadam atau aspal. 

- Menambah penerangan pada malam hari  

B. Kepemilikan aset rumah 

- Pembangunan rumah sesuai dengan kriteria rumah sehat dan lingkungan layak.  

- Adanya pengaturan lokasi perumahan agar tidak mengurangi lahan pertanian 

produktif. 

- Pembangunan rumah dalam lingkungan yang sehat. 

- Pembangunan rumah dalam lingkungan yang aman,. 

- Pembangunan perumahan dalam lokasi yang serasi dan teratur. 

C. Kepemilikan aset tanah 

- Menggunakan bibit unggul dalam bertani. 

- Merubah irigasi non teknis menjadi irigasi teknis. 

- Pihak kecamatan atau desa meningkatkan intensitas penyuluhan dan pelatihan bagi 

para petani. 

D. Pembangunan sarana peribadatan 

- Jumlah sarana peribadatan di Desa Bulupitu sudah cukup banyak sehingga 

penggunaan remittance lebih diarahkan kepada perawatan sarana peribadatan  

E. Penggunaan air bersih 

- Meningkatkan penggunaan air sumur. 

- Adanya pembangunan sistem jaringan air yang berasal dari sumber yang ada di Desa 

terdekat  
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F. Kepemilikan sarana telekomunikasi 

- Pembangunan BTS harus di sesuaikan dengan standart. 

Selain pada Desa Bulupitu, rekomendasi juga diberikan pada Desa Sepanjang yang 

memiki pengaruh terhadap dua variabel ekonomi. Rekomendasi tersebut antara lain: 

A. Kepemilikan aset perumahan 

- Pembangunan rumah sesuai dengan kriteria rumah sehat dan lingkungan layak.  

- Adanya pengaturan lokasi perumahan. 

- Pembangunan rumah dalam lingkungan yang sehat. 

- Pembangunan rumah dalam lingkungan yang aman. 

- Pembangunan perumahan dalam lokasi yang serasi dan teratur. 

B. Kepemilikan aset tanah 

- Penggunaan bibit unggul. 

- Pihak kecamatan atau desa meningkatkan intensitas penyuluhan dan pelatiha bagi para 

petani. 

- Merubah irigasi non teknis menjadi irigasi teknis. 

- Membangun waduk untuk menampung air. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Bagi Pemerintah 

Saran yang diberikan kepada pemerintah yang terdiri dari Dinas Transmigrasi dan 

Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan serta Dinas PU adalah sebagai berikut 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa lebih memperhatikan dan membantu 

para mantan TKI untuk memberikan keterampilan khusus sehingga bisa membuka 

usaha. 

2. Dengan adanya hasil penelitian berupa pengaruh adanya remittance terhadap 

beberapa sub variabel, sosial, ekonomi dan infrastruktur desa , perlu diadakannya 

sistem pengelolaan remittance secara khusus sehingga bisa membantu kemajuan 

desa secara tepat. 

3.  Berdasarkan hasil penelitian yang memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan moda transportasi, diharapkan pemerintah bisa terus meningkatkan 
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kualitas prasarana jalan untuk mengimbangi jumlah moda transportasi yang 

berkembang pesat 

4.  Berdasarkan hasil penelitian yang memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan perumahan, pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan peraturan 

penataan permukiman di wilayah studi. 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti 

1. Pada penelitian ini hanya diberikan suatu rekomendasi terkait hasil dari pengaruh 

remittance terhadap aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur. Maka, diperlukan 

penelitian lebih lanjut yang membahas sistem pengelolaan remittance yang tepat 

terhadap variabel sosial, ekonomi dan infrastruktur yang terkena pengaruh. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh remittance terhadap aspek 

sosial, ekonomi dan infrastruktur untuk periode waktu mendatang terkait adanya 

penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi yang hingga saat ini belum dicabut.  
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