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Abstract
This study aims to analyze the relationship between corruption with poverty and a two-way
relationship between corruption and poverty. The method used in this research is quantitative
analysis method using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. The data used are time
series data from 1996 to 2017. The variables used are Corruption Perception Index (CPI) issued
by Transparency International, and the World Bank's Poverty Rate Ratio. The results show that
there is a positive and significant correlation between corruption and poverty in Indonesia. The
relationship also applies in the short term and in the long run. From the research results also
found a strong indication of a two-way relationship between corruption and poverty. The
implication of this research is that decision makers in Indonesia need to constantly improve
perceptions of Indonesia's corruption by improving oversight, improving the quality of
governance and enforcing the law to improve perceptions of Indonesia's corruption.
Keywords: Corruption, Poverty, Two-Way Relationship, ARDL, Indonesia
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara gender denga Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dengan kemiskinan dan hubungan dua
arah antara korupsi dengan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL).
Data yang digunakan adalah data seri waktu tahun 1996 hingga 2017. Variabel yang digunakan
adalah Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan oleh
Transparency International, dan Rasio Tingkat Kemiskinan yang bersumber dari World Bank.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara korupsi
dan kemiskinan di Indonesia. Hubungan tersebut juga berlaku dalam jangka pendek dan dalam
jangka panjang. Dari hasil penelitian juga ditemukan indikasi yang kuat adanya hubungan dua
arah antara korupsi dan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pengambil
keputusan di Indonesia perlu untuk senantiasa meningkatkan persepsi korupsi Indonesia dengan
cara meningkatkan pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan menegakkan
hukum untuk meningkatkan persepsi korupsi Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi, Kemiskinan, Hubungan Dua Arah, ARDL, Indonesia
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PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan perkara yang menjadi ketertarikan dunia global karena dapat
menghambat perkembangan perekonomian di negaranya, baik itu negara maju atau negara
terbelakang. Kanbur dan Squire (1999) menyatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari
kebijakan pemerintah, di mana yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan akan memulai
revisi diberbagai bagian khususnya pada bagian pendidikan dan kesehatan yang diharapkan bisa
mengurangi angka kemiskinan, sementara pemerintah yang tidak mempedulikan kemiskinan
tidak memiliki kemauan untuk mengatasi kemiskinan. Fasilitas terhadap layanan pendidikan dan
kesehatan yang baik dan berkualitas tinggi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan
kemampuan ekonomi menengah ke atas, seperti pejabat, pengusaha, dan lainnya, sedangkan
masyarakat dengan kemampuan ekonomi menegah ke bawah harus menunggu bantuan dari
pemerintah. Di sebagian negara, pemerintah melaksanakan kebijakan tanpa menghiraukan
kepentingan masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah. Mereka hanya memikirkan
bagaimana cara untuk memperkaya diri sendiri.

Sumber: World Bank, 2017

Gambar 1.1 Rasio Tingkat Kemiskinan di bawah Garis Kemiskinan Nasional di Indonesia
pada Tahun 2011-2017 (dalan persen)
Gambar 1.1. menggambarkan rasio tingkat kemiskinan di bawah garis kemiskinan di
Indonesia pada tahun 2011-2017 yang diterbitkan oleh World Bank. Selama periode 2011 hingga
2017 terlihat adanya tren penurunan rasio tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2011,
rasio tingkat kemiskinan Indonesia sebanyak 12,5 persen kemudian di tahun 2017 turun menjadi
10,6 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 10,6 persen penduduk Indonesia masih
berada di bawah garis kemiskinan nasional.
Hartono (dalam Maria, 2011) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya
kemiskinan di Indonesia karena adanya kendala dalam mengelola anggaran yang dilakukan oleh
pemerintah dimana disitulah korupsi terjadi. Seharusnya dengan anggaran yang sudah ada,
pemerintah dapat meningkatkan kinerja pembangunan seperti menyediakan infrastruktur,
memperluas lapangan kerja, serta menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
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Masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa korupsi adalah suatu tindakan atau
perilaku yang tidak baik, namun beberapa kalangan tetap melakukan tindakan tersebut. Korupsi
dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara serta mengurangi penyediaan fasilitas
publik sehingga keadaan ini menjadi penghambat dalam proses pembangunan ekonomi dan
manusia di Indonesia. Korupsi menjadi gejala global yang bisa berdampak pada semua aspek
kehidupan dan menjadi persoalan pembangunan diberbagai negara khususnya negara-negara
yang sedang berkembang.
Korupsi dapat mempengaruhi perkembangan yang dilakukan oleh suatu negara. Korupsi
menyebabkan penerimaan negara menjadi berkurang dan hal tersebut menimbulkan
ketidakefesienan alokasi dana dalam meningkatkan pembangunan nasional. Indonesia
merupakan salah satu negara yang mengalami kondisi tersebut. Permasalahan dalam proses
pembangunan ini terjadi akibat beberapa faktor dan salah satunya adalah korupsi. Berikut adalah
perbandingan indeks persepsi korupsi di beberapa negara ASEAN selama periode 2011-2017.

Sumber: Transparency International (data diolah),2017

Gambar 1.2 Perbandingan CPI Sembilan Negara ASEAN pada tahun 2011-2017
Berdasarkan data CPI yang diterbitkan oleh Transparency International, terlihat
mengenai CPI (baik atau tidaknya tingkat persepsi korupsi) di sembilan negara ASEAN. Gambar
1.1 menunjukkan bahwa CPI setiap negara ASEAN sebernarnya menghadapi persoalan korupsi
yang terjadi di negaranya, namun Indonesia masih merupakan salah satu negara yang
menghadapi persoalan korupsi yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia
harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik dan hal tersebut
mampu memperbaiki persepsi korupsi di Indonesia. Pada tahun 2011 hingga 2017, CPI
Indonesia terus mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan Thailand dan Filipina yang CPI
nya cenderung tidak stabil bahkan mengalami penurunan skor dari tahun sebelumnya. Demikian
pula dengan Malaysia dan Singapura, CPI kedua negara tersebut cenderung tidak stabil, akan
tetapi korupsi yang terjadi di kedua negara itu lebih baik bila dibandingkan negara keseluruhan
negara yang ada di ASEAN. Malaysia dan Singapura memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang
baik, dan hal tersebut menunjukkan bahwa tidak banyak kasus korupsi yang terjadi di kedua
negara tersebut. Selain itu, Singapura dan Malaysia memiliki penegakan hukum yang lebih baik
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sehingga mampu menangani persoalan korupsi yang terjadi di negaranya.
Secara metodik, belum ditemukan suatu kesimpulan yang kuat yang menjelaskan tentang
adanya hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan. Kemiskinan masih dilihat sebagai
fenomena ekonomi, pengentasannya secara eksklusif masih ditempuh melalui intervensiintervensi ekonomi konvensional. Padahal, kemiskinan merupakan fenomena multidisiplin, dan
tidak mengherankan jika pengentasan kemiskinan senantiasa menyisakan pertanyaan sosiologis
yang belum mendapatkan jawaban empiris secara memuaskan: akankah intervensi kemiskinan
secara makro akan menyentuh persoalan-persoalan sosial secara substansial?
Dari perspektif policy making, informasi yang memadai juga diperlukan untuk
menentukan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan
kemiskinan yang menyasar angka kemiskinan di bawah 10 persen, serta mengkonversi angka
keparahan dan kedalaman kemiskinan membutuhkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang
bersih dari praktek-praktek rent seeking. Dalam kontekstual tersebut, informasi hubungan dua
arah antara korupsi dan kemiskinan, serta interaksi keduanya dalam jangka pendek dan panjang
menjadi informasi yang substansial bagi perumusan kebijakan penanganan kemiskinan di
Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengkajian korupsi dan kemiskinan di
Indonesia.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah penelitian secara
spesifik dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah terdapat hubungan dua arah antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia?
Tujuan Penelitian
Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di
Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh dua arah antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA
Kemiskinan
Kemiskinan merupakan persoalan yang menjadi perhatian dunia dan sering dihadapi oleh
banyak negara berkembang. Todaro (1997) menyatakan faktor penyebab kemiskinan di negara
tertinggal, sebagai berikut:
1. Adanya ketidaksamaan sejarah di mana wilayah yang dijajah antar negara berbeda-beda,
2. Terjadi ketidaksamaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
3. perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
4. struktur industry yang berbeda,
5. adanya kesenjangan kekayaan sumber daya baik itu sumber daya alam atau sumber daya
manusi yang kualitasnya berbeda-beda,
6. ketidakadilan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri dan
7. adanya jarak derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain.
Korupsi
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Korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa publik di
mana ia telah diberikan kepercayaan dalam mengelola pemerintahan dengan baik (Bardhan,
1997). Korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sering terjadi di negara-negara
berkembang (Rahayu dan Widodo, 2012) serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang
selanjutnya akan berdampak pada kemiskinan (Negin, dkk, 2010). Hal itu juga di kemukakan
oleh Blackburn, 2010. Menurutnya, korupsi dapat mengganggu kegiatan ekonomi melalui
distribusi sumber daya yang efesien. Korupsi menjadi penghambat utama dalam proses
pembangunan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pendapatan yang rendah sehingga hal
tersebut dapat menimbulkan jebakan kemiskinan. Di samping kurangnya pendapatan,
kemiskinan juga menderita karena kurangnya fasilitas publik dan kurangnya partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, serta politik. Masyarakat merasa
bahwa mereka dikecualikan dan tak mampu berkutik ketika hak mereka dikendalikan oleh
orang-orang tertentu (Eid, 2000).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data time series yaitu dari tahun 1996-2017. Terdapat dua
jenis data yaitu data primer dan data sekunder, namun data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah CPI dan tingkat kemiskinan. Data
CPI diperoleh dari Transparency International (TI) dan tingkat kemiskinan diperoleh dari World
Bank.
Metode Analisis Data dan Pengujian Model
Penelitian ini menggunakan metode time series yaitu dengan menggunakan model ARDL
(Autoregressive Distributed Lag) yang digunakan untuk melihat pengaruh dan hubungan
berbagai variabel yang digunakan. Model umum ARDL, seperti yang disarankan oleh Pesaran,
dkk. (2001) adalah:
……………………….……………….(3.1)

Model di atas ditransformasikan menjadi model ARDL operasional untuk penelitian ini
sebagai berikut:
(3.2)

Untuk melihat hubungan dua arah antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia, maka
digunakan model ARDL kedua sebagai berikut:
…...(3.3)

di mana HCPov adalah tingkat kemiskinan, CPI adalah indeks persepsi korupsi, dan adalah
konstanta, , ,
adalah koefisien-koefisien persamaan jangka pendek, , , , adalah
koefisien-koefisien persamaan jangka panjang dan adalah term gangguan stokastik.

HASIL PEMBAHASAN
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Hasil Pengujian Model
Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan model ARDL, diperlukan
beberapa pengujian, agar model ARDL yang digunakan adalah model yang terbaik. Beberapa
pengujian yang dimaksud adalah: (1) Pengujian stasioneritas data penelitian; (2) Penentuan
jeda waktu (lag) maksimum. Setelah diketahui stasioneritas dan lag maksimum, model
ARDL diestimasi dan pengujian selanjutnya adalah estimasi Error Correction Model untuk
mengetahui dinamika jangka pendek dan estimasi koefisien hubungan jangka panjang
berdasarkan model ARDL.
Pengujian Statisionaritas
Berdasarkan penjelasan pada Metode Penelitian, pengujian stasioneritas dilakukan
dengan menggunakan Pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil pengujian
stasioneritas untuk masing-masing variabel ditunjukkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Stasioneritas Variabel Penelitian
Variabel

t-hitung

Variabel Utama Penelitian
Kemiskinan
3.657266
Indeks Persepsi Korupsi
5.187326
Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Prob.
0.0138
0.0006

Kesimpulan

Keputusan

Stasioner di 1st difference
Stasioner di 1st difference

Dipakai dalam model
Dipakai dalam model

Penentuan Panjang Lag Maksimum
Sesuai dengan kriteria penentuan lag maksimum yang telah dijelaskan pada Bagian
Metode Penelitian, estimasi panjang lag maksimum ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Penentuan Panjang Lag Maksimum
# Lag

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3

1,684795
1,064705
0,885940*
0,946077

3,358738
2,897911
2,710380*
2,769765

3,458153
3,047033
2,909209*
3,018302

3,375563
2,923148
2,744030*
2,811828

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, maka panjang lag maksimum adalah dua periode.
Hal tersebut disimpulkan dari FPE, AIC, SC dan HQ yang signifikan, yang ditandai dengan
marka asteriks. Dengan demikian, model ARDL yang akan dipakai adalah model ARDL
dengan maksimum panjang lag dua periode.
Hasil Estimasi dan Pembahasan
Hasil Estimasi Hubungan Korupsi dan Kemiskinan
Setelah mendapatkan konfirmasi atas derajat stasioneritas variabel kemiskinan dan
CPI, model ARDL telah dapat diestimasi. Berdasarkan estimasi ARDL dengan panjang lag
dua periode, diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil Estimasi Korupsi dan Kemiskinan Model ARDL
Variabel
Lag Delta Kemiskinan Dua Periode
Lag Delta CPI Dua Periode
Lag Kemiskinan Dua Periode
Lag CPI Dua Periode
Lag ECT Dua Periode
Konstanta

Koefisien

Std. Error

T-hitung

Prob.

-0,100136
1,411985***)
-0,211801
0,982667***)
-0,319285***)
5,102570

0,129168
0,302682
0,215885
0,123354
0,069581
6,226799

-0,775237
4,664912
-0,981083
7,966235
-4,588681
0,819453

0,4511
0,0001
0,3432
0,0000
0,0000
0,4263

Note : ***) menunjukkan signifikan pada 99 persen;

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dalam jangka pendek, nilai koefisien dari lag delta CPI dua periode adalah sebesar
1,411985, bernilai positif dan menunjukkan bahwa jika perubahan CPI di periode sebelumnya
naik satu persen, maka akan menaikkan CPI Indonesia sebesar sebesar 1,411985, dengan
faktor-faktor lain dianggap konstan. Nilai t-hitung dari variabel jangka pendek ini adalah
4,664912 menunjukkan bahwa variabel jangka pendek ini secara statistik signifikan pada
tingkat keyakinan 99 persen. Nilai koefisien dari delta kemiskinan adalah sebesar 0,100136,
bernilai negatif dan menunjukkan bahwa jika perubahan kemiskinan di periode sebelumnya
turun satu persen, maka CPI akan naik sebesar 0,100136 persen. Namun nilai t-hitung
menunjukkan bahwa variabel ini secara statistik tidak signifikan pada tingkat keyakinan 99
persen.
Dalam jangka panjang, nilai koefisien dari lag CPI yang diestimasi adalah 0,982667
menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, jika CPI satu periode sebelumnya naik satu
persen, maka CPI akan meningkatkan sebesar 0,982667 persen. Nilai t-hitung dari variabel
ini adalah 7,966235, mengkonfirmasi bahwa variabel ini secara statistik signifikan pada
tingkat keyakinan 99 persen. Nilai koefisien lag kemiskinan adalah sebesar -0,211801
menunjukkan bahwa jika kemiskinan periode sebelumnya turun satu persen, maka CPI akan
naik sebesar 0,211801 persen. Namun nilai t-hitung menunjukkan bahwa variabel ini secara
statistik tidak signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen.
Nilai Koefisien dari ECT (Error Correction Term) bertanda negatif yang bernilai
sebesar -0,319285. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap saat sistem dalam model ARDL
menjauh dari ekulibrium, dan akan terkoreksi di setiap periodenya sebesar 0,319285 menuju ke
titik ekulibrium. Kondisi ini menunjukkan adanya gejala terjadinya kointegrasi dalam jangka
panjang. Secara statistik, nilai t-hitung koefisien ini sebesar -4,588681, yang berarti signifikan
pada tingkat keyakinan 99 persen.
Berdasarkan hasil estimasi diatas diperoleh bahwa hubungan antara korupsi dan
kemiskinan berpengaruh positif. Secara operasional, hal ini menggambarkan bahwa semakin
baik persepsi korupsi, maka semakin membaik pula kemiskinan di Indonesia.
Estimasi Hubungan Antara Kemiskinan dan Korupsi
Hasil estimasi, terutama pengujian hubungan jangka panjang antar variabel akan
memberikan konfirmasi ada atau tidaknya hubungan dua arah di antara kedua variabel.
Langkah pengujian yang dilakukan adalah sama, yaitu dimulai dari estimasi panjang lag
maksimum.
Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa panjang lag maksimum adalah satu periode. Hal
tersebut disimpulkan dari FPE, AIC, SC dan HQ yang signifikan, ditandai dengan marka
asterisk pada lag satu periode. Dengan demikian, model ARDL yang akan dipakai adalah
model ARDL dengan maksimum panjang lag satu periode.
Tabel 4. Hasil Estimasi Penentuan Panjang Lag Maksimum
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# Lag

FPE

AIC

SC

HQ

0

0,065764

0,115417

0,214832

0,132242

1

0,010256*

-1,744632*

-1,595510*

-1,719395*

2

0,011404

-1,642271

-1,443442

-1,608621

3

0,012448

-1,560988

-1,312452

-1,518926

0
0,065764
0,115417
Sumber: Hasil Penelitian, 2018

0,214832

0,132242

Dengan menggunakan lag satu periode, hasil estimasi model ARDL yang dimaksud
memberikan hasil seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Estimasi Kemiskinandan Korupsi Model ARDL
Variabel
Lag satu periode Delta CPI
Lag satu periode Delta Kemiskinan
Lag satu periode CPI
Lag satu periode Kemiskinan
Lag satu periode ECT
Konstanta

Koefisien
-0,428012***)
-0,090886***)
-0,137948
-0,079651***)
-0,337337***)
1,134367

Std, Error
0,174289
0,016362
0,137824
0,014652
0,082147
0,786031

t-hitung
-2,455760
-5,554699
-1,000896
-5,436186
-4,106512
1,443157

Prob,
0,0036
0,0000
0,3328
0,0000
0,0011
0,1695

Note: ***) menunjukkan signifikan pada 99 persen;

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dalam jangka pendek, nilai koefisien dari lag satu periode delta CPI adalah sebesar 0,428012, bernilai negatif dan menunjukkan bahwa jika perubahan CPI di periode sebelumya
naik satu persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,428012, dengan
faktor-faktor lain dianggap konstan. Nilai t-hitung dari variabel ini adalah -2,455760 yang
menunjukkan bahwa pada jangka pendek, secara statistik tidak signifikan pada tingkat keyakinan
99 persen. Nilai koefisien dari delta kemiskinan adalah sebesar -0,090886, bernilai negatif dan
menunjukkan bahwa jika perubahan kemiskinan di periode sebelumnya naik satu persen, maka
kemiskinan akan turun sebesar 0,090886 persen. Nilai t-hitung menunjukkan bahwa secara
statistik signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen.
Dalam jangka panjang, nilai koefisien dari lag satu periode CPI yang diestimasi
adalah -0,137948 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, jika CPI periode sebelumnya naik
satu persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,137948 persen. Nilai hitung dari variabel ini
adalah -1,000896 yang menunjukkan bahwa pada jangka panjang, secara statistik tidak
signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen. Nilai koefisien lag satu periode kemiskinan
adalah sebesar -0,079651 menunjukkan bahwa jika kemiskinan periode sebelumnya naik satu
persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,079651 persen. Variabel ini memiliki t-hitung
sebesar -5,436186, dan secara statistik signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen.
Nilai Koefisien dari ECT (Error Correction Term) bertanda negatif yang bernilai
sebesar -0,337337, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap saat sistem dalam model ARDL
menjauh dari ekulibrium, dan akan terkoreksi setiap periodenya sebesar 0,337337menuju ke titik
ekulibrium. Kondisi ini menunjukkan adanya gejala terjadi kointegrasi dalam jangka panjang
yang dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar -4,106512. Variabel ini secara statistik signifikan pada
tingkat keyakinan 99 persen.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai korupsi dan kemiskinan di Indonesia maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Selama tahun 1996-2017, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup
baik. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan tahun 1996 sebesar
11,3 menjadi 10,6 pada tahun 2017. Namun, selama kurun waktu yang sama, indeks
persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan, yang ditandai dengan meningkatnya
CPI Indonesia pada tahun 1996 sebesar 2,65 menjadi 3,75 pada tahun 2017. Berdasarkan
hasil empiris, hubungan positif antara indeks persepsi korupsi dengan kemiskinan di
Indonesia. Hubungan positif ini lebih kuat dalam jangka pendek dibandingkan hubungan
jangka panjang.
2. Selain itu, ditemukan pula fakta empirik bahwa adanya hubungan positif antara
kemiskinan dan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, ditemukan adanya hubungan dua
arah antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka dapat
disarankan:
1. Dengan adanya hubungan positif antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia, maka
disarankan bagi pemerintah agar memberantas korupsi secara sistematis, sehingga
tersedianya program pembangunan yang dapat menurunkan kemiskinan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, apabila ingin meneliti lebih lanjut tentang hubungan korupsi
dan kemiskinan di Indonesia disarankan untuk menggunakan variabel kontrol untuk
memperkuat temuan empiris. Variabel control yang dimaksud adalah Belanja Pemerintah,
dan PDB.
3. Penelitian selanjutnya juga direkomendasikan untuk memanfaatkan model panel data
untuk mendapatkan hasil empiris mengenai hubungan korupsi dan kemiskinan pada
kantong-kantong kemiskinan seperti di wilayah Subsahara Afrika dan Asia Selatan.
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