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ABSTRAK 
 

Nama : Rina Jumiatun, NIM : 210207, Judul : Analisis Strategi 
Penyelesaian Risiko Dalam Perspektif Islam Pada Bisnis Proyek Konstruksi 
(Studi Analisis pada CV. Dwita Karya Bekasi). 

 
Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah Untuk mengetahui dan 

menganalisis lebih dalam tentang risiko yang dihadapi serta strategi penanganan 
risiko oleh bisnis Islam konstruksi CV. Dwita Karya Bekasi, serta . 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan jenis penelitian 
lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah 
sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan teknik 
wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan, anilis yang digunakan adalah 
dengan metode analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Risiko yang terjadi pada bisnis 
konstruksi CV. Dwita Karya Bekasi adalah (a) Kecelakaan kerja, tergolong dalam 
risiko sifat usaha. (b) Risiko persaingan antar kompetitor sebab yang mengerjakan 
gudang tidak hanya CV. Dwita Karya saja. Risiko ini termasuk dalam kategori 
risiko persaingan. (c) Lokasi yang jauh termasuk dari bentuk risiko geografis. 
Kedua, Strategi penyelesaian risiko yang terjadi pada bisnis konstruksi CV. Dwita 
Karya Bekasi dalam Perspektif Islam adalah (a) Memberikan 
pertanggungjawabannya dengan memberikannya ijin untuk pulang serta biaya 
pengobatan dan kompensasi, sedangkan dalam Islam penanganan risiko tersebut 
termasuk hablum minannas sebagaimana dijelaskan dalam tafsir surat Al-Ashr 
dalam pandangan ekonomi Islam yaitu Beramal sholeh, berkaitan dengan 
hablumminannas. (b) CV. Dwita Karya menambah pekerjanya untuk 
menanggulangi pengerjaan yang harus sesuai dengan target karena meneruskan 
proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh CV lain. Strategi penanganan ini adalah 
termasuk mengendalikan kerugian. Apa yang dilakukan oleh CV. Dwita Karya 
tidak melenceng dari Islam sebab CV. Dwita Karya telah memberikan atau 
membagi sebagian rezeki yang telah diberikan dibagi kepada pekerja yang baru. 
Selain itu tanggung jawab tersebut juga mengandung amanah, jadi harus 
diselesaikan sesuai amanahnya. (c) Memberikan komitmen atas target yang 
diberikan. Strategi ini termasuk dalam penanganan menanggung risiko karena 
perusahaan dianggap mampu untuk menangani. Strategi ini adalah Strategi yang 
cukup berat sebab pemberian komitmen adalah sebuah janji, jika tidak terlaksana 
maka akan menjadi hutang. Komitmen yang diberikan kepada pemberi tender 
adalah sebuah komitmen kerja dengan target yang memungkinkan untuk 
dilaksanakan, dengan perhitungan yang matang, dalam artian telah 
dipertimbangkan segala sesuatunya. Hal ini juga dijelaskan dalam kisah nabi 
Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Yusuf:46-
49, yang mana terkandung didalamnya sebuah pengukuran dan pengendalian atas 
risiko yang akan terjadi.  
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