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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa variabel-variabel 

penelitian yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, penyaluran dana 

ZIS, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil uji kointegrasi terdapat hubungan 

jangka panjang antara keempat variabel tersebut, adapun kesimpulan dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2011 triwulan I sampai tahun 2020 triwulan IV di Indonesia 

variabel konsumsi rumah tangga secara statistik signifikan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Sedangkan 

variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik juga signifikan mendorong 

konsumsi rumah tangga dengan demikian menolak hipotesis nol. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara konsumsi rumah 

tangga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta hipotesisnya teruji. 

2. Pada tahun 2011 triwulan I sampai tahun 2020 triwulan IV di Indonesia 

variabel pengeluaran pemerintah secara statistik tidak signifikan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dengan demikian hipotesis nol diterima. Sedangkan 

variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan mendorong 

pengeluaran pemerintah, dengan demikian menolak hipotesis nol. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas satu arah antara pengeluaran 

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, serta hipotesisnya teruji. 
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3. Pada tahun 2011 triwulan I sampai tahun 2020 triwulan IV di Indonesia 

variabel penyaluran dana ZIS secara statistik signifikan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Sedangkan 

variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak signifikan mendorong 

penyaluran dana ZIS, dengan demikian menerima hipotesis nol. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas satu arah antara penyaluran dana 

ZIS dan pertumbuhan ekonomi, serta hipotesisnya teruji. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan 

saran antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan sarana 

informasi guna untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 

mendorong perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal mencari 

terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar konsumsi 

semakin meningkat dan juga perencanaan pembelanjaan pemerintahan agar 

pengeluaran pemerintah tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Bagi Pengelola Dana ZIS 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

referensi untuk perencanaan pengelolaan pada penyaluran dana ZIS agar sesuai 

dengan syariat dan tepat sasaran. BAZNAS Indonesia diharapkan sosialisasi 

terhadap seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaporkan 
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penghimpunan dana secara berkala dan tepat waktu kepada BAZNAS supaya 

data riil penghimpunan zakat melalui sistem ini bisa memotret keseluruhan 

penghimpunan zakat dari seluruh lembaga zakat di Indonesia. Selain itu, 

BAZNAS daerah baik propinsi maupun kabupaten juga diharapkan dapat 

secara optimal menggunakan SIMBA sebagai sarana pelaporan yang real time 

untuk mengoptimalkan potensi zakat Indonesia yang sangat besar. 

3. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber 

informasi dan masukan untuk masyarakat mengenai konsumsi khususnya 

konsumsi rumah tangga. Sehingga pendapatan yang dikeluarkan oleh rumah 

tangga dapat di kelola dengan baik terutama untuk kebutuhan konsumsi. Ketika 

konsumsi meningkat maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti hubungan 

kausalitas konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, penyaluran dana 

ZIS, pertumbuhan ekonomi dengan objek pada tahun yang akan datang, selain 

itu juga dapat menggunakan variabel lain seperti investasi, ekspor atau impor. 

 


