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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

        Berdasarkan analisis deskriptif terkait hasil penelitian tentang kemiskinan dalam 

perspektif Islam di Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Profil penduduk miskin di Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir Kota 

Bandung didominasi oleh warga yang berusia 65 tahun, jenis kelamin laki-laki 

dan bekerja sebagai buruh dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 500.000. 

1. Gambaran kemiskinan dalam perspektif Islam di Kelurahan Dungus Cariang 

Kecamatan Andir Kota Bandung dalam aspek material masih sangat miskin. Hal 

tersebut terlihat dari hasil perhitungan indeks kemiskinan material model 

CIBEST, seluruh masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan materi.  

2. Gambaran kemiskinan dalam perspektif Islam di Kelurahan Dungus Cariang 

Kecamatan Andir Kota Bandung dalam aspek spiritual sudah kaya. Hal tersebut 

dapat terlihat dari skor spiritual dalam pengukuran kemiskinan model CIBEST 

yang seluruhnya berada di atas skor Spritual Value sehingga berimbas pada hasil 

perhitungan indeks kemiskinan spiritual model CIBEST yang menunjukkan hasil 

nol yang artinya seluruh masyarakat Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan 

Andir Kota Bandung kaya spiritual. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil, dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menggunakan model pengukuran 

kemiskinan yang tepat sehingga indikator kemiskinan dapat terlihat secara 

menyeluruh. Dengan begitu kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir 

kemiskinan pun akan efektif dan tepat sasaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengexplore lebih dalam terkait 

permasalahan yang mempengaruhi kemiskinan dalam perspektif Islam. Selain 
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itu faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan material dalam penelitian ini  

hanya terdiri dari pendapatan, beban tanggungan keluarga dan intensitas 

pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi kemiskinan material. Untuk itu perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut terhadap faktor  penyebab kemiskinan material dalam perspektif Islam 

yang belum diteliti. 

 


