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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti pada hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa 

kesimpulan yang diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Praktik Manajemen Risiko yang dilakukan kepada 15 (lima 

belas) penjual buah di pasar buah Kota kendari yaitu 

dengan menggunakan beberapa metode yakni Pertama, 10 

(sepuluh) penjual mengendalikan kerugian dengan cara 

menjual buah yang layu dan rusak sedikit dengan harga 

yang lebih murah, 4 (empat) penjual mengendalikan risiko 

dengan berinovasi membuat kedai es buah dan bahan 

utamanya yakni buah yang layu dan ad kerusakan sebagaian 

pada buah tersebut, dan 1 (satu) penjual mengendalikan 

risiko dengan membuat salad buah dan jus buah dengan 

memanfaatkan buah-buahan yang masih dapat digunakan. 

Kedua, pemisahan risiko dilakukan dengan cara menyortir 

buah yang layu dan ada kerusakan pada buah dan 

memisahkannya dengan yang masih bagus agar buah yang 

rusak tidak menyebar kepada buah yang lain. Kemudian 

yang ketiga,  mengalihkan risiko dengan cara buah-buahan 

yang layu tersebut dijual dengan harga yang murah, buah-

buahan tersebut dijual kepada pemilik usaha es buah, salad 

buah, dan dikonsumsi sendiri.  

2. Tinjauan terhadap praktik manajemen risiko yang 

dijalankan oleh pedagang buah dipasar buah kota Kendari 

sudah sesuai dengan etika bisnis karena menjelaskan dan 

memisahkan buah dengan kualitas yang kurang bagus 

sehingga pembeli dapat melihat dan memilih langsung buah 

yang akan dibeli sehingga jual beli yang dilakukan itu 

sesuai dengan prinsip jual beli yaitu suka sama suka dan 
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sesuai dengan etika-etika bisnis dalam islam yang telah di 

contohkan oleh Nabi Muhammad saw. Sedangkan beberapa 

penjual menjalankan manajemen risiko dengan membuka 

kedai es buah dan memprosukdi serta menjual langsung 

salad serta jus buah. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat 

disampaikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan Manajemen 

risiko penjual buah dalam meningkatkan profitabilitas ditinjau dari 

etika bisnis Islam di pasar buah di Kota Kendari. Maka penulis 

memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti menyarankan kepada semua penjual terutama 

penjaul buah yang terkait yakni di pasar buah kota kendari, 

agar senantiasa dalam menjalankan usaha dagang buah 

harus mengutamakan etika dalam bisnis Islam agar 

mendapatkan berkah serta tidak mengutamakan keuntungan 

saja melainkan kepuasan pembeli.  

2. Bagi masyarakat harus lebih memperhatikan dalam 

membeli barang maupun buah-buahan agar mengantisipasi 

hal-hal lain yang terjadi. 

 


