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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : (1) Mengetahui apa saja yang
menjadi motivasi dan faktor pendorong rumah tangga petani melakukan kegiatan
migrasi keluar negeri diKecamatan Praya Tengah, (2) Mengetahui besar pendapatan
yang diperoleh rumah tangga petani dari hasil TKI di Kecamatan Praya Tengah, (3)
Mengetahui berapa besar kontribusi hasil TKI terhadap pendapatan rumah tangga
petani di Kecamatan Praya Tengah dan (4) Mengetahui perubahan-perubahan apa saja
yang di peroleh rumah tangga petani setelah pulang dari TKI di Kecamatan Praya
Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
unit analisis adalah rumah tangga petani yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri. Daerah penelitian ini ditentukan secara purposive sampling,
yaitu: Desa Kelebuh dan Desa Beraim.Penentuan jumlah responden yang diambil
dalam penelitian ini digunakan teknik Quota Sampling sebanyak 30 orang dimana
masing-masing Desa dipilih responden yang diambil secara proporsional random
sampling.Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, dan sumber
data adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) motivasi dan faktor pendorong
rumah tangga petani melakukan kegiatan migrasi yaitu rendahnya permodalan,
rendahnya tingkat pendapatan, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat
pendidikan dan rendahnya pengalaman dalam berusaha. (2) pendapatan yang
diperoleh responden setelah menjadi TKI mengalami peningkatan yang dimana
sebelum migrasi sebesar Rp.9.579.333 per tahun kemudian setelah migrasi sebesar
Rp.28.700.667 per tahun. (3) kontribusi pendapatan TKI terhadap pendapatan rumah
tangga petani sebesar 81,52% dan (4) perubahan – perubahan  yang diperoleh dari
hasil TKI seperti asset sawah, tanah, rumah, motor, kulkas, televisi, kulkas, kipas
angin, mesin air, kilometer, handphone mengalami peningkatan rata – rata sebesar
3,33% untuk satuan unit dan jenis pekerjaan berbeda dengan sebelumnya sebesar
13,33%.

Kata Kunci: Motivasi dan Faktor Pendorong, Pendapatan TKI, Kontribusi
Pendapatan dan perubahan – perubahan.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to: (1) know what are the motivations and driving
factors for farmer households to carry out overseas migration activities in central
praya district. (2) knowing how much income is obtained by farmer households in
central praya district. (3) knowing how much the contribution of TKI results to the
income of farmer households in central praya district. (4) knowing what changes have
been made by the farmer’s household after returning from the TKI in the central
praya dirtict.

The method used in this study is a descriptive method with the analysis unit is
farm households that work as Indonesian labor migrants (TKI) abroad. The area of
this study was determined by purposive sampling, namely: kelebuh Village and beraim
village. Determination of the number of respondents taken in this study used quota
sampling techniques as many as 30 people where each village was chosen by
respondents taken by proportional random sampling. The types of data used are
quantitative and qualitative data, and data sources are primary and secondary data.
The results of the study show that: (1)motivation and driving factors for farmer
households to carry out migration activities are low capital, low income level, lack of
employment, low level of education and low experience in business. (2) the income
obtained by respondents after becoming migrant workers experienced an increase
which before migration amounted to Rp.9,579,333 per year later after migration of
Rp.28,700,667 per year. (3) the contribution of TKI income to to farmer household
income ia 81,52%, and (4) changes made by the results of TKI such as assets of rice
fields, land, houses, motorbikes, refrigerators, televisions, refrigerators, fans, water
machines, kilometers, mobile phones and types of work differed from the previous
amount of 13.33%.

Key Words:Motivation and Driving Factors, Migrant Workers' Income, Contributions
to Income and changes.
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PENDAHULUAN

Rendahnya pendapatan rumah tangga petani dalam suatu kegiatan usaha (UT,
buruh tani, buruh bangunan dan lain sebagainya) sehingga menimbulkan suatu
persaingan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangganya. Kondisi tersebut
menyebabkan banyak dari anggota rumah tangga melakukan perpindahan penduduk
atau yang biasa disebut dengan migrasi, baik itu migrasi antar desa maupun migrasi
antar Negara. Kegiatan tersebut dilakukan guna memperoleh suatu pekerjaan yang
layak dan pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga petani.
Kondisi didaerah asal dan kondisi didaerah tujuansebagai faktor pendorong dan
penarik seseorang untuk melakukan suatu kegiatanmigrasi atau menjadi TKI ke luar
negeri (Sjahrir, 1989). Jumlah migran dari NTB pada tahun 2016 mengalami
penurunan dari tahun 2015. Bila pada tahun 2015, jumlah migran asal NTB
berjumlah 35.312 dengan rincian 28.556 laki-laki dan 6.756 perempuan, maka pada
tahun 2016 jumlah tersebut menurun sebesar 27.695 orang. Akan tetapi penuruan
jumlah TKI pada setiap periode tertentu masih belum mampu mengurangi jumlah
TKI yang akan terjadi pada periode yang akan datang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu penyumbang TKI yang
sangat besar. Jumlah TKI resmi asal Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut
Kabupaten atau Kota tahun 2016 sebanyak 27.695 orang, terdiri dari 22.581 laki-laki
dan 5.114 perempuan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa jumlah TKI resmi yang ada
di diluar negeri sangat tinggi, hal tersebut terjadi dikarenakan dengan adanya
keterbatasan sumber daya dan pendapatan dari jenis usaha yang terus mengalami
penurunan. Menjadi TKI merupakan salah satu alternatif bagi seoranganggota
keluarga dalam memperbaiki perekonomian rumah tangga, tetapi profesi utama tetap
sebagai petani (Badan Pusat Statistik NTB, 2017).

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang
ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Tengah tercatat sebagai salah satu
penyumbang TKI yang sangat besar dan menempati urutan kedua setelah Kabupaten
Lombok Timur, diaman masing masing 6.771 dan 12.761 orang. Berdasarkan jumlah
data yang ada, bahwa penduduk NTB melakukan suatu kegiatan migrasi ke luar
negeri tersebut guna memperbaiki perekonomian rumah tangga dalam meningkatkan
pendapatan yang mengalami penurunan secara terus-menerus pada berbagai sektor
usaha (Badan Pusat Statistik NTB, 2017).

Praya Tengah merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Lombok Tengah yang mengalami hal serupa, sehingga banyak dari
anggota keluarga dalam sutu rumah tangga petani yang memilih alternatif untuk
menjadi seorang TKI. Jumlah TKI yang ada sebesar 1.144 orang dengan rincian,
1.016 laki-laki dan 128 perempuan. Jumlah data tersebut menunjukkan bahwa, tidak
sedikitnya masyarakat petani yang ada di Kecamatan Praya Tengah memiliki profesi
sebagai petani. Namun, terhimpit dengan permasalahan ekonomi yang tidak menentu
bahkan sering mengalami penurunan drastis dalam waktu tertentu.
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Kecamatan Praya Tengah terdiri dari 12 Desa, diantaranya ada dua Desa
yanganggota rumah tangganya menjadi TKI di luar negeri yaitu Desa Beraim dan
Desa Kelebuh. Desa tersebut merupakan penyumbang tenaga kerja Indonesia
(TKI)yang sangat besar dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Praya Tengah.
Desa Beraim menyumbang TKI sebanyak 76 orang terdiri dari 60 laki-laki dan 16
perempuan, sedangkan Desa Kelebuh sebanyak 143 orang, terdiri dari, laki-laki 80
orang dan 63 perempuan. Latar belakang rata-rata masyarakat yang ada pada 2 desa
tersebut adalah petani dan buruh tani. Hasil pertanian yang tidak mengalami
peningkatan menyebabkan anggota dari kelaurga petani bekerja sebagai TKI
(Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian

ini adalah rumah tangga petani yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di
luar negeri. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif,
sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

Penentuan daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Praya Tengan
Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 12 desa tersebut ditetapkan dua desa
sampel penelitian secara purposive sampling yaitu desa Kelebuh dan Desa Beraim
atas pertimbangan bahwa masyarakat dari desa tersebut merupakan yang paling
banyak menyumbangkan TKI dari pada desa lain yang ada di Kecamatan Praya
Tengah.

Responden dalam penelitian ini adalah anggota rumah tangga petani yang
menjadi TKI di luar negeri. Penentuan jumlah responden yang diambil dalam
penelitian ini digunakan teknik Quota Sampling sebanyak 30 orang dimana masing-
masing Desa dipilih responden yang diambil secara proporsional random sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Responden (TKI)
1.1. Pekerjaan Pokok dan Sampingan Responden (TKI) Yang Hilang
Tabel 1.1. Pekerjaan Pokok, upah, hari kerja dan pendapatan responden yang hilang,

Tahun 2018

Pekerjaan Pokok
Jumlah
(orang)

Upah (Rp/hari) Kerja (hari/thn)
Pendapatan

(Rp/thn)
Tukang Bangunan
Peladen
Buruh Heler
Buruh Tembakau
Tidak Ada

11
7
2
7
3

80.000
50.000
25.000
50.000

-

210
150
60
90
-

`184.800.000
52.500.000

3.000.000
31.500.000

-
Jumlah 30 1630.000 3.870 271.800.000

Rata – rata 54.333 129 9.060.000
Sumber : Data Primer Diolah, 2018
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Berdasarkan data tabel 1.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis
pekerjaan terbesar yaitu sebagai tukang bangunan sebanyak 11 orang dengan
upah tertinggi diperoleh responden dari pekerjaan tukang bangunan sebesar
Rp.80.000 per hari dan upah terendah diperoleh responden dari pekerjaan buruh heler
(pabrik beras) sebesar Rp.25.000 per hari dengan rata – rata upah sebesar Rp.54.333
per hari. Dari upah tersebut sudah terhitung sebagai pendapatan responden yang rata
– rata pendapatan sebesar Rp.9.060.000 per tahun. Ini berarti bahwa jenis pekerjaan
yang dilakukan responden sebagai buruh kasar dengan rata – rata pendapatan yang
relatif rendah.
Tabel 1.2. Pekerjaan Sampingan (Buruh Tani) dan Pendapatan Responden Yang

Hilang, Tahun 2018
Kerja(hari/

MT)
Jumlah

(org)
Total Hari
kerja/MT

Upah
(Rp/hari)

Total Upah
(Rp/hari)

Pendapatan
(Rp/MT)

7
7
9
9

10
10
13
14
14

3
7
1
2
7
3
1
4
2

21
49
9
18
70
30
13
56
28

60.000
50.000
60.000
50.000
50.000
60.000
50.000
50.000
60.000

180.000
350.000

60.000
100.000
350.000
180.000

50.000
200.000
120.000

1.260.000
2.450.000

540.000
900.000

3.500.000
1.800.000

650.000
2.800.00

1.680.000
Jumlah 30 294 1.590.000 15.580.000

Rata – rata 9,8 53.333 519.333
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data tabel 1.2 hasil penelitian menunjukkan bahwa
totalkeseluruhan upah sebesar Rp.1.590.000 dengan rincian upah terendah sebesar
Rp.50.000 per hari dan upah tertinggi sebesar Rp.60.000 per hari sehingga
memperoleh upah rata – rata sebesar Rp.53.333 per hari. Darirata – rata upah yang di
peroleh responden tersebut maka di peroleh total keseluruhan pendapatansebesar
Rp.15.580.000 dengan rata – rata pendapatan sebesar Rp.519.333 per musim tanam
dalam satu tahun.Ini berarti bahwa pendapatan responden yang di peroleh dari
pekerjaan sampingan sebagai buruh yaitu memperoleh pendapatan yang relatif rendah
dalam satu tahun.
2.1. Motivasi dan Faktor Pendorong Responden Melakukan Migrasi
Tabel 2.1. Faktor Pendorong dan Motivasi Responden Melakukan Kegiatan Migrasi,

Tahun 2018
No Uraian Jumlah (org) Persentase (%)
1
2
3
4
5

Rendahnya Pendapatan
Minimnya Lapangan Pekerjaan
Rendahnya Tingkat Pendidikan
Permodalan
dan Pengalaman

12
14
2
1
1

40
46,67
6,67
3,33
3,33

Jumlah 30 100
Sumber :Data Primer Diolah, 2018
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Berdasarkan data tabel 2.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi
faktor pendorong dan motivasi responden melakukan migrasi ke luar negeri paling
tinggi adalah minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal sebanyak 14 orang dengan
persentase 46,67%, dan paling rendah yaitu permodalan dan pengalaman dimana
masing – masing sebanyak 1 orang dengan masing – masing persentase 3,33%. Ini
berarti bahwa, yang menjadi faktor pendorong dan motivasi  utama responden
melakukan migrasi keluar negeri adalah mininya atau rendahnya lapangan pekerjaan
didaerah asal.
3.1. Lama Menjadi TKI
Tabel 3.1. Rata – Rata Lama dan Status TKI Responden di Luar Negeri, Tahun 2018

No Uraian (tahun) Jumlah (org) Total Lama TKI (tahun) Resmi (%) Negara
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
3

18
7
1

1
6

54
28
5

1,08
6,38

57,44
29,78
5,32

Malayasia
Malayasia
Malayasia
Malayasia
Malayasia

Jumlah 30 94 100
Rata –rata 3,2

Sumber : Data Primer Diolah, 2018
Berdasarkan data tabel 3.1. hasil penelitian menunjukkan bahwa lama

responden menjadi TKI yaitu berkisar antara 1 sampai 5 tahun dengan rata – rata 3,2
tahun dengan status resmi dengan persentase 100% dengan negara tujuan yang sama
yaitu Negara Malaysia. Ini menunjukkan bawha 100% responden berstatus TKI resmi
dengan negara tujuan menjadi TKI adalah Malaysia.
4.1. Biaya Migrasi (TKI)
Tabel 4.1. Rata – Rata Jenis Biaya dan Jumlah Biaya Migrasi yang di Keluarkan

Responden, Tahun 2018
Uraian Biaya (Rp/Org) Jumlah (org) Total Biaya (Rp)

1. Administrasi 4.000.000
4.900.000
5.000.000
5.300.000
5.500.000
6.000.000
6.400.000
6.500.000
6.600.000
6.700.000
7.000.000

1
1
5
1
4
4
1
2
1
1
9

4.000.000
4.900.000

25.000.000
5.300.000

22.000.000
24.000.000

6.300.000
13.000.000

6.600.000
6.700.000

63.000.000
Sub Total 30 180.800.000

2. Rowah (Syukuran) 500.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.500.000

4
1
9
1
2

2.000.000
800.000

9.000.000
1.200.000
3.000.000

Sub Total 17 16.000.000
Jumlah 196.800.000

Rata – Rata 6.560.000

Sumber : Data Primer Diolah, 2018
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Berdasarkan data tabel 4.1. hasil penelitian menunjukkan bahawa rata – rata
jumlah biaya yang dikeluarkan responden sebesar Rp.6.560.000 per migrasi. Ini
berarti bahwa, biaya untuk menjadi TKI relatif cukup besar, akan tetapi sesuai dengan
tujuan migrasi sangat jauh karena melewati batas wilayah negara.
5.1. Jenis Pekerjaan, Jam Kerja dan Rata – Rata Gaji Responden Saat    Migrasi

(TKI)
Tabel 5.1. Rata – Rata Jenis Pekerjaan, Tahun 2018

No Perkebunan Sawit Total hari kerja/bln Persentase(%)
1
2
3
4

Nyabit (mengambil buah sawit)
Tolak Buaq (memilah buah sawit)
Ngloading (menaikkan buah sawit)
Lorry (pengangkut/truk buah sawit)

48
120
550
24

6,67
16,67
73,33
3,33

Jumlah 742 100
Rata – rata 24,7

Sumber : Data Primer Diolah, 2018
Berdasarkan data tabel 5.1. hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat

dari nilai persentase, maka rata – rata jenis pekerjan responden saat migrasi yaitu
bekerja sebagai buruh ngloading (menaikkan sawit) sebanyak 22 orang dengan
persentase 73,33%. Ini berarti bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan responden saat
migrasi yaitu bekerja di perkebunan sawit dengan pekerjaan sebagai penaik buah ke
lorry atau truck untuk dibawa ke perusahaan.
Tabel 5.2. Rata – Rata Gaji yang Responden Saat (TKI) berada di Luar Negeri, Tahun

2018
Gaji (Rp) Jumlah (orang) Total Gaji (Rp/bln) Total Gaji (Rp/tahun

2.700.000
3.000.000
3.150.000
3.200.000
3.300.000
3.450.000
3.500.000
3.600.000
4.000.000
4.200.000
4.500.000
5.000.000
5.200.000
5.400.000
6.000.000
7.000.000

1
8
1
3
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.700.000
24.000.000

3.150.000
9.600.000
3.300.000
3.450.000

21.000.000
3.600.000
4.000.000
4.200.000
4.500.000
5.000.000
5.200.000
5.400.000
6.000.000
7.000.000

32.400.000
288.000.000

37.800.000
115.200.000

39.600.000
41.400.000

252.000.000
43.200.000
48.000.000
50.400.000
54.000.000
60.000.000
62.400.000
64.800.000
72.000.000
84.000.000

Jumlah 30 112.100.000 1.345.200.000
Rata – rata 3.736.666 44.840.000

Sumber : Data Primer Diolah, 2018
Berdasarkan data tabel 5.2 hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji terendah

responden sebesar Rp.2.700.000 dan gaji tertinggi sebesar Rp.7.000.000 dengan rata
– rata gaji sebesar Rp.3.736.666 per bulan dengan pendapatan migrasi sebesar



8

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram
** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

Rp.44.840.000 per tahun. Ini menunjukkan bawha gaji yang diperoleh responden
masih relative rendah namun gaji tersebut diperoleh tiap bulannya.
6.1. Pendapatan Migrasi
Tabel 6.1. Rata – Rata Pendapatan yang diperoleh Responden dari HasilTKI di Luar

Negeri, Tahun 2018
Uraian Jumlah (Rp/tahun)

 Pendapatan Yang hilang
 Total biaya migrasi

Sub total
 Pendapatan TKI/tahun

9.579.333
6.560.000

16.139.333
44.840.000

Pendapatan 28.700.667
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data tabel 6.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan
yang diperoleh responden sebesar Rp.28.700.667 per tahun. Ini berarti bahwa
pendapatan responden yang hilang beserta total biaya yang sudah dikeluarkan maka
dapat dikatakan sudah kembali modal dalam satu tahun atau setelah melakukan
kegiatan migrasi ada nilai lebih yang diperoleh responden. Besar nilai rata – rata
pendapatan per tahun tersbut bisa saja lebih besar dan lebih rendah tergantung dari
gaji yang dioperoleh perbulannya.
7.1. Kontribusi TKI
Tabel 7.1. Kontribusi TKI Terhadap Pendapatan Total Rumah Tangga Petani

diKecamatan Praya Tengah, Tahun 2018
No Sumber Pendapatan Pendapatan (Rp)
1.

2.

Pendapatan Migrasi

PendapatanKeluarga yang di Tinggal Migrasi

28.700.667

6.510.302
Total Pendapatan RT 35.210.969

Kontribusi (%) 81,52
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data tabel 2.11.2 hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi
dari pendapatan TKI di peroleh sebesar 81,52%.Ini berarti bahwa kontribusi TKI
lebih besar dari 50%, maka kegiatan migrasi dapat dikatakan memiliki kontribusi
sangat besar terhadap perubahan peningkatan total pendapatan rumah tangga petani.
8.1. Perubahan – Perubahan Asset Keluarga dari Hasil TKI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata luas lahan sebelum migrasi
sebesar 16,32 are dan mengalami perubahan setelah migrasi dengan rata – rata
sebesar 22 are. Ini menunjukkan bahwa perubahan asset tanah dan sawah rumah
tangga mengalami perubahan dengan adanya kiriman atau setelah migrasi rata – rata
sebesar 5,68 are jika di persentasekan maka perubahan kenaikan tersebut berkisar
antara 18,94%. Perubahan asset rumah tangga yang lain diperoleh total sebesar 189
unit dengan rata – rata perubahan asset menjadi lebih baik. Ini berarti bahwa
perubahan – perubahan asset (harta) yang diperoleh rumah tangga petani setelah
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adanya kiriman dari TKI sangat besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas
mengalami perubahan atau peningkatan yang relatif besar.

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang menjadi
perhatian khusus adalah perubahan jenis pekerjaan sebanyak 4 orang dengan
persentase 13,33%. Ini berarti perubahan jenis pekerjaan masih relatif rendah karena
73,33% sebanyak 22 orang tetap dengan pekerjaan yang sama baik sebelum dan
setelah migrasi sedangkan responden yang masih TKI sebanyak 4 orang dengan
persentase 13,33%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Terbatas pada ruang lingkup penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dalam
beberapa hal sebagai berikut :
1. Motivasi dan faktor pendorong rumah tangga responden melakukan migrasi ke

luar negeri adalah minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan,
rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya permodalan dan rendahnya pengalaman
di daerah asal.

2. Pendapatanyang diperoleh responden rata – rata sebesar Rp.28.700.667 per tahun
sehingga pendapatan yang hilang dan biaya migrasi yang dikeluarkan akan
tertutupi dan kembali modal dalam satu tahun. Ini berarti bahwa pendapatan dari
TKI lebih besar dari pada pendapatan sebelum migrasi.

3. Kontribusi TKI terhadap pendapatan rumah tangga petani sebesar 81,52%. Ini
menunjukkan bahwa kontribusi TKI lebih besar dari pada kontribusi sebelum
migrasi dan berdasarkan kategori penggolongan lebih besar dari 50%.

4. Perubahan – perubahan yang diperoleh rumah tangga petani dari hasil TKI seperti
perubahan sawah, tanah, motor, rumah, televisi dan lain – lain meningkat 3,33%
dan perubahan jenis pekerjaan setelah migrasi sebesar 13,34%. Ini dapat
dikatakan bahwa profesi rumah tangga responden mengalami perubahan tetapi
status utama tetap sebagai petani.

Saran
Berdasarkan lingkup penelitian maka dapat diberikan saran untuk perbaikan

dalam beberapa hal sebagai berikut :
1. Diharapkan bagi rumah tangga petani migran untuk membuka usaha baru dari

hasil TKI
2. Diharapkan bagi rumah tangga petani migran untuk mengalokasikan hasil TKI

dalam kegiatan produktif dan konsumtif.
3. Diharapkan bagi rumah tangga petani lebih baik bekerja diluar negeri dengan

asumsijumlah pendapatan (income) nya lebih tinggi dari pada income didaerah
asal relatif rendah.

4. Diharapkan bagi para peneliti selanjutnya supaya tertarik dengan topik terkait.
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