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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis hasil penelitian, maka simpulan 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berkut : 

1. Secara umum rata – rata nilai IRP1 provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 0,43 dan 

IRP2 sebesar 0,35 yang berarti Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat rawan 

pemurtadan cukup tinggi. Jika dilihat lebih rinci dari indikator keagamaan 

maka rata – rata kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Barat dilihat dari 

variabel pertumbuhan penduduk muslim berada pada kategori tidak rawan 

dengan nilai rata rata pertumbuhan penduduk muslim sebesar 1,74%. Dilihat 

dari pertumbuhan penduduk nonmuslim rata – rata memiliki nilai sebesar 

0,017% yang berada pada kategori cukup rawan. Komposisi perubahan 

penduduk muslim memiliki nilai rata – rata 0,032 yang berada pada kategori 

tidak rawan dan dari variabel perubahan komposisi rumah ibadah muslim 

memiliki nilai rata – rata sebesar -0,092 yang berada pada kategori cukup 

rawan. Sementara jika dilihat dari indikator daerah tertinggal rata – rata nilai 

Indeks komposit dari daerah tertinggal di Provinsi Jawa Barat sebesar 

0,00672 yang berada pada ketegori tertinggal. 

2. Hasil IRP1 berdasarkan pengukuran di 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa 

Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki nilai IRP paling 

tinggi yaitu 0,768 sementara kota Bekasi merupakan daerah yang memiliki 

nilai IRP1 paling rendah yaitu sebesar 0,281. Sementara jika dilihat dari hasil 

IRP2 Kabupaten Karawang masih menduduki peringkat pertama daerah yang 

memiliki nilai IRP tertinggi yaitu 0,69 dan Kabupaten Bandung merupakan 

daerah yang memiliki nilai IRP paling rendah yaitu 0,221. 

3. Hasil pengukuran IRP1 menunjukkan bahwa tidak ada Kabupaten/kota yang 

berada pada tingkat rawan pemurtadan rendah, 23 Kabupaten/kota di tingkat 

rawan pemurtadan cukup tinggi, tiga Kabupaten/kota pada tingkat rawan 

pemurtadan tinggi dan satu kabupaten yang berada pada tingkat kerawanan 

sangat tinggi yaitu kabupaten Karawang. Sementara itu hasil pengukuran 
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IRP2 menunjukkan ada dua Kabupaten/kota yang berada pada tingkat rawan 

pemurtadan rendah, 23 Kabupaten/kota pada tingkat rawan pemurtadan yang 

cukup tinggi, dua kabupaten/kota pada tingkat rawan pemurtadan tinggi dan 

tidak ada kabupaten/kota yang berada pada tingkat rawan pemurtadan sangat 

tinggi. 

5.2 Implikasi dan Rekomendaasi 

Implikasi dan rekomendasi yang didapatkan dari penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagi BAZNAS maupun LAZ yang ada di Provinsi Jawa Barat sebaiknya 

lebih memperhatikan daerah – daerah yang memang rawan terhadap 

pemurtadan. Memberikan perhatian dan bantuan yang lebih kepada daerah 

daerah yang terkategori rawan agar tindakan konversi agama atau 

pemurtadan bisa dicegah. Bantuan yang diberikan sebaiknya bantuan zakat 

produktif yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Agar 

kesulitan ekonomi tidak lagi menjadi alasan melakukan konversi agama. 

Bantuan ekonomi berupa pemberian modal usaha atau beasiswa pendidikan 

bagi masyarakat yang kurang mampu. 

2. Pendirian muallaf center di daerah yang terkategori rawan, yang di 

dalamnya harus banyak program keagamaan terutama dakwah ketauhidan 

yang bisa memperkokoh keimanan. Adanya dai – dai yang kompeten yang 

dapat menyampaikan ajaran agama dengan baik diharapkan dapat 

memperkuat keimanan dan mencegah mereka dari kekufuran. Pendirian 

Muallaf Center bisa bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait seperti 

MUI untuk bantuan di bidang SDM (pengiriman dai) dan lembaga lain. 

3. Adapun bagi pemerintah agar dapat melakukan pemerataan pembangunan 

sehingga semua daerah bisa menjadi daerah yang maju. Biaya 

pembangunan sendiri bisa memanfaatkan salah satu dana filantropi yang 

potensinya cukup besar diantaranya dana zakat dan wakaf. 

4. Bagi Puskas BAZNAS diharapkan agar melakukan perbaikan dalam 

menyusun Indeks Rawan Pemurtadan, sehingga indeks yang dihasilkan bisa 

lebih mewakili keadaan atau kondisi daerah yang memang rawan terhadap 

pemurtadan. 


