
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hasil  analisis  regresi  linier  berganda 

menunjukkan  bahwa  secara  simultan  variabel  zakat,  tenaga  kerja dan 

pendidikan  berpengaruh  terhadap  pendapatan dan  secara  bersama-sama 

mempengaruhi pendapatan dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini dilihat dari 

F  hitung  sebesar  122.9776  lebih  besar  dari  F  tabel  sebesar  2,57 dan 

kesimpulan serupa juga diperoleh di mana hasil perolehan Eviews  dengan p 

value  sebesar  0.000000  yang  jauh  lebih  kecil  dari  nilai  α  yang  biasa 

digunakan (1%, 5%, dan 10%).

Koefesien zakat (X1) terhadap pendapatan adalah berpengaruh positif 

dengan nilai  koefesien  sebesar 4.  Hal  ini  menunjukkan bahwa jika  terjadi 

kenaikan zakat sebesar Rp 1 maka akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 

4. Nilai t hitung zakat sebesar 4 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,0105, 

sedangkan  nilai  p  value  sebesar  0,0002  yang  lebih  kecil  dari  taraf  nyata 

sebesar  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang 

signifikan antara  zakat  terhadap  pendapatan pada taraf  kepercayaan 95 %. 

Dengan  demikian,  apabila  terjadi  peningkatan  zakat,  maka  akan 

meningkatkan pendapatan.

Koefesien  tenaga  kerja  (X2)  secara  parsial  berpengaruh  positif 

terhadap  pendapatan dengan nilai koefesien  2174221. Hal ini menunjukkan 

bahwa  jika  terjadi  kenaikan  tenaga  kerja  sebesar   1  orang   maka  akan 

meningkatkan  pendapatan sebesar Rp  2174221.  Nilai  t  hitung tenaga kerja 

sebesar  5.035745   yang lebih besar dari t tabel sebesar  2,0105, sedangkan 

nilai  p value  sebesar  0.0000  yang lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0.05, 

maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara 
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tenaga  kerja  terhadap  pendapatan pada  taraf  kepercayaan  95  %.  Dengan 

demikian,  apabila  terjadi  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja,  maka  akan 

meningkatkan pendapatan.

Koefesien  pendidikan  (X3)  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan 

signifikan  terhadap  pendapatan dengan  nilai  koefesien  1049202.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  tingkat  pendidikan  sebesar  1 

tingkat  maka akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp  1049202.  Nilai  t 

hitung   sebesar  2.926284    yang  lebih  kecil  dari  t  tabel  sebesar  2,0105, 

sedangkan  nilai  p  value  sebesar  0.0055 yang  lebih  kecil  dari  taraf  nyata 

sebesar  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang 

signifikan antara pendidikan terhadap pendapatan pada taraf kepercayaan 95 

%.  Dengan  demikian,  apabila  terjadi  peningkatan  pendidikan  maka  akan 

menaikkan pendapatan.

Variasi faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dijelaskan oleh 

variabel  zakat,  tenaga  kerja  dan  pendidikan  yang  secara  bersama-sama 

menjelaskan pengaruh sebesar  89,77%., sedangkan sisanya sebesar  10.23% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan adanya beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran 

yaitu:

1. Rumah  Zakat  kota  Medan  untuk  lebih  memaksimalkan  sosialisasi 

melalui  berbagai  sarana,  sehingga  keberadaan  akan  produk  zakat 

produktif  di  rumah  zakat  kota  medan  diketahui  oleh  para  muzakki, 

sehingga mereka lebih bersemangat menyalurkan zakat mereka ke rumah 

zakat.
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2. Perlunya  peningkatan  pelatihan  mengenai  usaha  mikro  guna 

mengembangkan ekonomi masyarakat dan mengubah status para pelaku 

usaha mikro dari mustahik menjadi muzakki.


