BAB VI
KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara korupsi terhadap
kemiskinan di Negara ASEAN. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil
penelitian yang menunjukan variabel korupsi terhadap kemiskinan, variabel
korupsi memiliki probabilitas signifikansi di atas signifikansinya yang bearti
antara korupsi dan kemiskinan tidak memiliki pengaruh.
2. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi
terhadap korupsi di Negara ASEAN tersebut. Dapat di lihat pada uraian di
bab V bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas
signifikansi yang bearti antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
memiliki pengaruh yang kuat dimana apabila pertumbuhan ekonomi naik
maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan di Negara ASEAN.
3. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan yang bearti apabila indeks pembangunan manusia naik di suatu
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka akan dikemukakan saran sebagai
berikut:
Pertama walapun antara korupsi dan kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung
tetapi pemerintah harus lebih meningkatkan dalam penindakan pemberantasan
korupsi yang lebih tegas agar korupsi tidak terus meningkat karena akan berdampak
di segala aspek ekonomi, sosial dan politik.kemudian pemerintah harus lebih
memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi karena itu juga merupakan salah satu
syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, bagi masyarakat hendaklah
untuk meningkatkan kualitas diri seperti meningkatkan kualitas pendidikan jangka
panjang agar dapat memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik.
C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang disebabkan dari
kurangnya pemahaman yang dimilki oleh penulis. Maka dari itu, penulis berharap
adanya kritik, saran, serta bimbingan. Semoga Allah mengasihi orang yang mendapati
kekurangan orang lain dan menutupinya. Adapun keterbatasan yang di alami penulis
diantranya sebagai berikut ;
1. Penelitian ini kurang dengan ketersediaan data yang memadai sehingga data
yang dianalisis sangat terbatas. Periode waktu penelitian yang digunakan
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2. hanya tahun 2011- 2015, karena ada variabel yang datanya sulit untuk
didapatkan.
3. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih sangat terbatas pada
pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia,
terhadap kemiskinan, jadi jika dikaji lebih jauh masih banyak terdapat faktor
lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Negara-negara ASEAN.

