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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Tidak terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel GDP 

terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.  

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi terhadap tingkat 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat perdagangan 

internasional terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.  

4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan syariah 

terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.  

5. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel kredit domestik 

terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.  

5.2 Implikasi Kebijakan dan Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka implikasi kebijakan dan 

saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1.Perlu adanya Microfinance Institution yang berbasis syariah, yang merupakan 

bentuk dari perkembangan keuangan syariah yang memfokuskan pelayanannya 

pada cakupan yang lebih kecil seperti area rural pedesaan, sehingga pemberian 

pelayanan jasa keuangan dapat lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat.  
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2.   Memperluas akses terhadap pasar keuangan, utamanya memfokuskan kinerja 

pada pemberian akses yang lebih baik terhadap pemberian layanan untuk 

sekelompok kelas bawah, dimana dalam penelitian ini pada Negara Islam, 

terdapat mayoritas dari Negara berkembang dengan distribbusi kekayaan yang 

belum merata yang baru dapat dinikmati hanya oleh sekelompok kelas atas 

saja. Dengan memberikan akses kredit yang lebih besar akan memungkinkan 

rakyat miskin untuk melakukan investasi produktif seperti pembiayaan sekolah 

atau perluasan sektor usaha produksi kecil. Dengan begitu distribusi 

pendapatan akan semakin merata.  

3. Mengembangakan sektor-sektor unggulan guna memaksimalkan potensi yang 

dimiliki negara yang bersangkutan sehingga mampu meningkatkan penyerapan 

dan produktivitas tenaga kerja untuk memperkecil rasio gini suatu wilayah.  

Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian 

selanjutnya dan untuk perbaikan di masa mendatang, yaitu: 

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar jumlah sampel dapat ditambah 

menjadi lebih banyak dengan menambah jumlah negara yang menjadi objek 

penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang lebih akurat.  

2. Penelitian yang akan datang hendaknya menambah variabel penelitian tidak 

hanya dari faktor variabel makro namun juga lebih banyak membahas dari segi 

variabel keuangan. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Objek Negara Islam dalam penelitian ini masih terbilang kurang, disebabkan 

masalah ketersediaan data untuk data indeks GINI sebagai proksi variabel 

ketimpangan distribusi pendapatan, karena tidak semua negara melengkapi data 

Indeks GINI. 

2. Untuk variabel sektor keuangan syariah yang berupa pembiayaan syariah masih 

terbilang kurang, karena hanya diwakilkan oleh satu variabel. Hal ini 

dikarenakan masalah ketersediaan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


