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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

penting yang terdapat dalam penelitian tersebut. Diantaranya: 

1. Distribusi dana zakat produktif kampung ternak yang dilakukan oleh Dompet 

Dhuafa Yogyakarta kepada 65 Penerima zakat telah terbukti dapat mengurangi 

angka kemiskinan Material para penerima zakat. Pengurangan kemiskinan ini 

dapat dilihat dari menurunya angka Indeks Kemiskinan seperti: Headcount  ratio 

sebesar 11.62791 Persen, Indeks  kedalaman  kemiskinan seperti  oleh Poverty 

Gap Index (P1) sebesar 17.00836 Persen dan Income Gap Index (I)11.75094 

Persen, dan  indeks keparahan kemiskinan yaitu Sen  Index  (P2) sebesar 5.488621 

Persen dan  FGT  Index  (P3) 33.41192 persen. 

2. Zakat produktif Kampung Ternak Dompet Dhuafa yang telah di salurkan kepada 

mustahik ternyata berdampak kepada Penurunan kemiskinan Spiritual Mustahik. 

Hal ini dapat dilihat dari Jumlah keluarga yang berada di kuadran I (yang kaya 

secara material dan spiritual) mengalami kenaikan dari 38 keluarga menjadi 40 

keluarga setelah diberi zakat.  Sedangkan di kuadran II (keluarga yang miskin 

secara material namun kaya spiritual) sebanyak 21 keluarga mengalami penurunan 

menjadi 19 keluarga. Kemudian pada kuadran III  (keluarga yang miskin spiritual 

dan kaya material) mengalami penurunan dari 3 keluarga menjadi 0 keluarga 

dikarenakan adanya pemberian zakat. Kemudian pada kuadran IV (Miskin 
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spiritual dan miskin material) jumlah keluarga mengalami penurunan dari 3 

keluarga menjadi 0 keluarga setelah menerima zakat.  

5.2. Saran 

 Setelah menjalani penelitia terkait denga Peran Zakat Produktif Kampung 

Ternak yag dikelola oleh Dompet Dhufa Yogyakarta, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pendistribusian zakat produktif telah berdampak positif untuk mengurangi 

kemiskinanan Mustahik, namun dalam Pengelolaan Ternak masih belum optimal 

seperti kurangnya pengetahuan terkait Pengobatan Ternak, Pemeliharaan Ternak, 

dan Pakan ternak. Untuk Itu pembinaan yang intensif terkait permasalahan 

tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan pengaruh zakat produktif 

bagi penerima zakat.  

2. Masih belum produktifnya beberapa ternak yang diterima penerima zakat, 

menyebabkan tidak optimalnya pemberian zakat produktif. Oleh karena itu 

pemilihan dan Peninjauan secara Mendalam terkait bibit ternak yang Baik menjadi 

hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta. 

3. Penelitian dan survey secara mendalam terhadap calon penerima zakat sangat 

penting untuk dilakukan kedepannya, karena penulis masih melihat ada beberapa 

mustahik yang berada di diatas Garis kemiskinan yang menerima zakat, padahal 

diwilayah ersebut masih banyak penduduk yang miskin. 
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