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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bab ini peneliti mencoba menarik kesimpulan dan 

saran yang mungkin dapat bermanfaat, sebagai bahan pertimbangan 

khususnya tentang analisis penanggulangan risiko pada CV. Dwita Karya 

Bekasi dalam perspektif Islam dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Risiko yang terjadi pada bisnis konstruksi CV. Dwita Karya Bekasi 

a. Risiko yang terjadi adalah kecelakaan kerja, dimana ada salah satu 

pekerja yang bernama pak Suhadi jarinya terkena gergaji, kecelakaan 

kerja disini termasuk dalam risiko intern sebab risiko ini adalah akibat 

pekerjaannya atau konsekuensi kerja, dan 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, diantara CV yang bersaing adalah CV. Berkah 

c. Lokasi yang jauh adalah termasuk dari bentuk risiko geografis, sebab 

risiko geografias adalah risiko yang timbul atau terjadi dilokasi, 

misalnya letak lokasi yang berjauhan sehingga membutuhkan tenaga 

ekstra untuk menanggulanginya, lokasi jauh tersebut berlokasi di 

Jakarta Barat. 

 
2. Strategi penyelesaian risiko yang terjadi pada bisnis konstruksi CV. Dwita 

Karya Bekasi dalam Perspektif Islam 

a. CV. Dwita Karya memberikan pertanggungjawabannya dengan 

memberikannya ijin untuk pulang serta biaya pengobatan dan 

kompensasi. Strategi penanganan ini termasuk dalam penanganan 

menanggung risiko, adapun setrategi penanganan ini sudah sesuai 

dengan penanganan risiko dimana dalam teori penanganan risiko 
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dijelaskan bahwa risiko cepat ditangani, dievaliasi, kemudian 

dimonitoring untuk melakukan pencegahan atau mengantisipasi risiko 

yang terjadi selanjutnya, 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 yang awalnya 18 pekerja 

menjadi 40 orang pekerja. untuk menanggulangi pengerjaan yang 

harus sesuai dengan target karena meneruskan proyek yang 

sebelumnya dikerjakan oleh CV lain. Strategi penanganan ini adalah 

termasuk mengendalikan kerugian. Analisa peneliti bahwa apa yang 

dilakukan oleh CV. Dwita Karya tidak melenceng dari Islam sebab 

CV. Dwita Karya berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab 

yang telah diberikan kepadanya, makanya menambah pekerja, selain 

itu CV. Dwita Karya juga memberdayakan sumber daya manusia, 

sebab dengan kata lain, telah memberikan atau membagi sebagian 

rezeki yang telah diberikan dibagi kepada pekerja yang baru. Selai itu 

tanggung jawab tersebut juga mengandung amanah, jadi harus 

diselesaikan sesuai amanahnya. 

c. Memberikan komitmen atas target yang diberikan, sehingga pemberi 

tender mempercayakan proyek lain kepada CV. Dwita Karya. 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. Menurut analisa peneliti bahwa 

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-
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Qur’an Surat Yusuf:46-49, yang mana terkandung didalamnya sebuah 

pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi. 

 
B. Saran 

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakkan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi, sebaiknya memanej 

dengan manajemen risiko yaitu mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 

mengelola dan mengawasi serta mengendalikan risiko sehingga 

meminimalisir risiko yang terjadi. 

2. Dipertahankan penyelesaian risiko sesuai dengan koridor Islam dan 

ditingkatkan dalam manajemen penangannya sehingga meminimalisir 

kerugian dari berbagai pihak. 

 
C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat 

rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya dengan keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti, skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Walaupun 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan 

keyakinan yang ada. Namun peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini 

disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 

peneliti dengan rendah hati mengharapkan kritik serta saran yang membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Sholawat dan salam tidak lupa peneliti ucapkan kepada junjungan kita 

nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang halus tutur katanya, tiada dusta 

dalam setiap peringainya, yang selalu menjadi pelita manusia sepanjang masa. 

Beliau yang telah begitu berjasa pada kehidupan setiap umatnya, begitu pula 

pada peneliti yang selalu salah ini.  

Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf atas segala kekurangan 

dan kesalahan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin. 


