
55 
 

Luthfiyyah Naurah Bayu, 2022 

PENGARUH KEMISKINAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN DANA ZAKAT TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 2011-2020 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan  

Berdasakan hasil penelitian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, 

bahwa hasil pengujian pada variabel independen pertama yaitu, kemiskinan 

memiliki pengaruh secara negatif atau berbanding terbalik terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dan Malaysia. Tingginya angka kemiskinan dapat 

mempengaruhi secara negatif pertumbuhan ekonomi karena menggambarkan daya 

beli masyarakat yang rendah. Selain itu, variabel pembangunan manusia juga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia secara parsial. 

Institusi pemerintah diharapkan dapat berjalan secara fungsional dan efektif 

sehingga investasi untuk pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik. 

Terakhir, variabel dana zakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

dan Malaysia secara parsial. Dana zakat sebagai salah satu instrumen keuangan 

sosial Islam memiliki potensi yang besar untuk mensejahterakan masyarakat 

terutama pada negara-negara Islam atau penduduk mayoritas muslim. Diharapkan 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik di Indonesia maupun Malaysia dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola dana zakat yang dihimpun 

dari masyarakat sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran sehingga 

terjadi kesejahteraan dalam masyarakat yang dapat mempermudah jalannya 

pembangunan ekonomi.  

V.2 Keterbatasan Penelitian  

Selama penyusunan penelitian ini, terdapat keterbatasan penelitian yang 

ditemukan yaitu dalam penelitian ini tidak melakukan studi komparasi di Indonesia 

dan Malaysia atas pengaruh kemiskinan, pembangunan manusia dan dana zakat 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

V.3 Saran  

Berdasarkan hasil dan penjelasan penelitian di atas, berikut ini adalah saran 

secara teoritis dan praktis yang dapat disampaikan: 
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a. Secara Teoritis  

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkolaborasikan variabel 

lain yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu peneliti 

juga menyarankan menggunakan data antar negara dengan jumlah yang 

lebih banyak sehingga dapat menjelaskan lebih jauh mengenai hal-hal apa 

saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

b. Secara Praktis  

1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

untuk pemerintah dalam menyusun strategi-strategi dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

2) Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi.  

 

 

 

  


