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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dalam pembahasan terkait dengan jumlah 

penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf terhadap 

pertumbuhan ekonomi periode 2020 (Studi kasus pada 34 provinsi di 

Indonesia). Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel jumlah penduduk (X1) memberikan pengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada 34 provinsi 

di Indonesia periode 2020. Hal tersebut dikarenakan bahwa penduduk 

sangatlah penting bagi kemajuan ataupun kenaikan pertumbuhan 

ekonomi. Tentunya kenaikan ataupun penurunan jumlah penduduk 

harus terus dikontrol oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi kenaikan 

jumlah penduduk yang berlebihan, karena dengan banyaknya jumlah 

penduduk juga memberikan dampak bagi perekonomian, sebagai 

contoh yaitu masalah pengangguran. 

2. Hasil pengujian variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) 

memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) pada 34 provinsi di Indonesia periode 2020. Hal tersebut 

dikarenakan jika terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka 

tentunya dapat menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi. Jika 
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dibiarkan terus menerus permasalahan pengangguran dapat 

menimbulkan masalah terkait dengan kriminal dll. 

3. Hasil pengujian variabel jumlah tanah wakaf (X3) berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada 34 

provinsi di Indonesia periode 2020. Hal ini bisa saja dikarenakan masih 

belum meratanya jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia. Terbukti 

masih ada daerah yang jumlah tanah wakafnya masih relatif rendah. 

Bisa saja jika ada variabel syariah lain yang mungkin saja 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh zakat, infaq dan 

shadaqah. Selain itu, data yang diamati kurang banyak, sehingga 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya time seriesnya ditambah. 

4. Hasil pengujian terhadap variabel jumlah penduduk (X1), tingkat 

pengangguran terbuka (X2) dan jumlah tanah wakaf (X3) secara 

bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) pada 34 provinsi di Indonesia periode 2020. Hal ini 

terbukti bahwa ketiga variabel tersebut mempengaruhi variabel 

dependen dengan total koefisien determinasi yang cukup besar yakni 

63,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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B. Saran 

Berdasaran hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun 

saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintah dapat 

mengendalikan dan mencegah terjadinya permasalahan yang dapat 

mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan ekonomi. 

2. Bagi Lembaga IAIN Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan atau pengetahuan. Selain itu dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi bagi pihak kampus terutama Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam pada jurusan Ekonomi Syariah. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel syariah lainnya 

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, supaya penelitian terkait 

dengan syariah menjadi lebih beragam. 

 


