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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

terkait dengan pengaruh inflasi, ekspor, jumlah penduduk, dan dana ZIS 

terhadap pertumbuhan ekonomi jawa timur tahun 2008-2015 maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Inflasi tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2008-2015 

2. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ekspor tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2008-2015. 

3. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Jumlah penduduk 

memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa 

Timur 2008-2015. 

4. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Dana ZIS tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa 

Timur 2008-2015. 

5. Hasil pengujian hipotesis secara simultan pada keempat variabel 

independen yaitu inflasi, ekspor, jumlah penduduk, dan dana ZIS 

terhadap variabel dependen yaitu PDRB maka diperoleh hasil bahwa 

keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Jawa 

Timur 2008-2015. 
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B. Saran 

       Dari hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademik 

Dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi terkait 

pertumbuhan ekonomi syariah. 

2. Bagi pemerintah  

Dalam setiap keputusan pengambilan kebijakan terkait pertumbuhan 

ekonomi pemerintah diharapkan selalu memperhatikan dampak yang 

ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini ekspor belum 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, 

diharapkan pemerintah semakin memperkuat industri-industri barang-

barang ekspor khususnya industri non migas dengan cara memberikan 

kemudahan bagi warga yang ingin melakukan ekspor. Pemerintah juga 

dapat memberikat sosialisasi dan bantuan untuk mengembangkan 

usaha home industri seperti kerajinan tangan dan karya seni lainnya 

agar produknya dapat diekspor keluar daerah maupun keluar negeri.  

Selain itu pemerintah juga berperan dalam pendistribusian pendapatan 

masyarakat. Salah satu cara pendistribusian pendapatan adalah dengan 

penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan. Melihat 

potensi dana ZIS di Jawa Timur sangat tingi, sedangkan 

penghimpunan saat ini masih rendah, oleh karena itu pemerintah harus 

terus membuat regulasi terkait optimalisasi penghimpunan dana ZIS 
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khususnya adanya kebijakan optimalisasi ZIS melalui BAZNAS 

terhadap pertumbuhan ekonomi agar dapat mempengaruhi 

perekonomian di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Bagi penelitian selanjutnya bisa dijadikan salah satu referensi dengan 

menambah variabel independennya seperti ekspor migas, investasi, 

pendapatan perkapita atau dana wakaf. Selain itu dapat diperluas lagi 

periode tahun penelitiannya. 

 


