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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Dapat disimpulkan isi dari penelitian ini adalah hasil pengujian yang telah 

dilakukan dari variabel independen pertama, yaitu ZIS menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa ZIS berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dan 

merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. 

Untuk itu bagi lembaga pengelola dana sosial islam, seperti BAZNAS diharapkan 

dapat memaksimalkan pengelolaan ZIS dan dana sosial islam lain dalam 

merealisasikan potensi besar yang ada di Indonesia, dan membangun kepercayaan 

masyarakat pada lembaga resmi untuk menghimpun dana keagamaan, guna 

memaksimalkan usaha mengentaskan ketimpangan pendapatan. Sedangkan 

korupsi, menunjukan hasil yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh positif 

terhadap ketimpangan pendapatan. Lembaga pemberantas korupsi yang ada di 

Indonesia yaitu KPK, diharapkan dapat memaksimalkan usaha memberantas 

korupsi, dan dapat memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dampak-dampak 

yang dapat ditimbulkan dari adanya korupsi. Dengan adanya kesadaran di 

masyarakat bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada segala lini 

kehidupan, dan salah satunya berdampak pada ketimpangan pendapatan, 

diharapkan dapat membuat Indonesia berangsur-angsur dapat terbebas dari jerat 

korupsi. 

Hasil pengujian secara bersama-sama variabel ZIS dan korupsi terhadap 

ketimpangan pendapatan, menyatakan bahwa kedua variabel ini berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama. ini menjadi Bagi pemerintah, hasil yang ada pada 

penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan dalam memaksimalkan potensi ZIS 

dan menindak kasus korupsi dari sisi kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan, 

serta cara mengatasi dan memperbaiki atau mengurangi sektor informal, karena 

pemerataan yang disebabkan oleh korupsi memiliki arti banyaknya masyarakat 

yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah, dan tidak 

membawa kesejahteraan. 
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V.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat keterbatasan yaitu 

belum banyaknya penelitian terbaru yang dilakukan di Indonesia dalam skala 

nasional, baik ZIS dan korupsi terhadap ketimpangan pendapatan yang dapat 

dijadikan acuan. 

 

V.3 Saran 

Berlandaskan dari hasil pengujian hipotesis dan regresi serta penjelasan 

pada bagian pembahasan maka terdapat saran secara teoritis dan praktis, 

diantaranya:  

a. Secara Teoritis  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dan disarankan menggunakan 

variabel lain yang lebih beragam, dan berkemungkinan berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan yang menjadi masalah kompleks di Indonesia. Selain 

itu peneliti menyarankan untuk menggunakan data antar negara sebagai 

perbandingan, dengan menambahkan periode penelitian agar dapat menjelaskan 

secara lebih jauh terkait pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal lain 

adalah perlunya penelitian lebih lanjut mengenai alasan korupsi berpengaruh 

positif signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi lembaga ZIS, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat 

membantu motivasi, dan dapat memaksimalkan pengelolaan ZIS dan dana 

sosial islam lainnya dalam merealisasikan potensi, membangun 

kepercayaan masyarakat pada lembaga resmi. Untuk lembaga KPK, 

diharapkan dapat memaksimalkan usaha memberantas korupsi. 

2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi suatu 

kesadaran bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada 

segala lini kehidupan melalui korupsi, dan salah satunya berdampak pada 

ketimpangan pendapatan. 

3) Bagi pemerintah, hasil yang ada pada penelitian ini dapat diharapkan 

menjadi acuan dalam memaksimalkan potensi ZIS dan menindak kasus 

korupsi dari sisi kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan, serta cara 
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mengatasi dan masalah ketimpangan pendapatan dan memperbaiki atau 

mengurangi sektor informal. 
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