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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan  

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka didapatkan hasil dari 

pengujian hipotesis mengarah pada hasil berikut. Penyaluran dana ZIS berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan adanya peningkatan penyaluran dana ZIS 

akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan 

gender (IPG) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena 

dengan adanya peningkatan pada nilai IPG mempengaruhi kualitas sumber daya 

manusia perempuan yang berdampak pada pendapatan kemudian meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Maka untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi 

pemerintah perlu terus meningkatkan penghimpunan dana ZIS agar penyaluran 

dana ZIS dapat lebih optimal menyejahterakan masyarakat. Serta pemerintah perlu 

terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

dapat memaksimalkan pendapatan serta mengarah pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi.  

 Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dikarenakan harga produksi yang mengalami peningkatan dapat menurunkan 

pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh masyarakat yang akan mengurangi 

permintaan terhadap barang dan jasa. Sehingga, walaupun inflasi menurun pada 

periode tertentu, pertumbuhan ekonomi tidak langsung berpengaruh signifikan. 

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia hal yang perlu diperhatikan adalah penghimpunan dana ZIS yang sejalan 

dengan penyaluran dana ZIS, serta Indeks pembangunan gender (IPG) dan dapat 

mengabaikan inflasi. 

Kemudian, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga 

variabel penyaluran dana ZIS, Indeks pembangunan gender, dan inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika pemerintah 

memberikan perhatian yang seimbang dan berupaya meningkatkan ketiga variabel 

tersebut secara bersama-sama tanpa mengabaikan fungsi dari salah satu variabel 

maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.   



68 
 

 
 

Fatimatuzzahra, 2022  

PENGARUH DANA ZIS, INDEKS PEMBANGUNAN GENDER, DAN INFLASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA  

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

V.2  Keterbatasan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan dan hambatan sebagai 

berikut : 

a. Variabel yang digunakan pada penelitian hanya terdiri dari 3 variabel, disisi lain 

sebetulnya masih banyak pilihan variabel lainnya yang lebih beragam dan 

tentunya dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

b. Cakupan populasi yang digunakan pada penelitian ini hanya secara nasional 

yaitu Indonesia, sementara itu akan lebih baik jika penelitian juga dapat meneliti 

dari segi provinsi yang ada di Indonesia maupun melakukan perbandingan 

dengan negara lain.  

c. Keterbatasan data penelitian yang diperlukan, seperti variabel penyaluran dana 

ZIS yang tidak tersedia data terbaru pada tahun 2021 dan 2022 sehingga peneliti 

hanya dapat mengobservasi data sampai 2020 saja.  

 

V.3  Saran  

a. Bagi Pemerintah  

Diharapkan pemerintah dapat berperan serta dalam peningkatan kualitas 

SDM dan meminimalisir terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar gender di 

Indonesia. Regulasi yang ditetapkan pemerintah menjadi penting untuk 

meminimalisir diskriminasi gender. Kemudian lebih memperhatikan instrumen 

sosial Islam seperti dana ZIS yang memiliki potensi besar untuk peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk membahas dan melanjutkan 

penelitian terkait pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi nya. 

Maka diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini, hal tersebut dapat berupa 

penambahan dari faktor lain yang sekiranya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

serta dapat lebih luas lagi membahas atau membandingkan nya dengan 

pertumbuhan ekonomi pada negara lain.  
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c. Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam memperbaiki 

kualitas SDM, menyalurkan harta yang dimiliki kepada instrumen zakat, infak, dan 

sedekah kepada pihak terpercaya, serta saling menghargai dan menghormati antar 

gender agar meminimalisir terjadinya ketimpangan. Masyarakat Indonesia 

diharapkan dapat berperan langsung untuk memaksimalkan keseluruhan hal diatas 

agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan pertumbuhan ekonomi yang semakin 

baik.  

 


