
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil pengolahan data terhadap analisis risiko operasional pembangunan 

yang telah dipetakan dan diketahui mengenai tingkat risiko nya, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

6.1.1 Kesimpulan Risiko Operasional Pembangunan Berdsarkan Aspek Risiko 

Terdapat 4 aspek yang menjadi kajian permasalahan pada Perusahaan Rich Young 

 Indonesia yakni: 

1. Risiko sumber daya manusia yang ditimbulkan karena adanya masalah pada 

ketidaksesuaian kompetensi karyawan dengan pekerjaan yang dimiliki dan adanya                 

komunikasi yang buruk anatara karyawan dan manajemen perusahaan. 

2. Risiko Investasi dan biaya muncul karena adanya pangsa pasar yang buruk serta 

menurunnya daya beli masyarakat. 

3.  Risiko Lingkungan yang disebabkan oleh adanya penolakan persetujuan perubahan    

siteplan dari warga victory land dan pengembang perumahan tidak dapat             

mengendalikan dampak buruk dari suatu lingkungan. 

4.  Risiko Teknologi yang ditimbulkan karena adanya peralatan material dan bahan   

bangunan yang masih belum memadai serta tidak sesuainya spesifikasi material 

bahan bangunan yang digunakan. 



6.1.2  Kesimpulan Risiko Operasional  Berdasarkan Peta Risiko (Level Risiko) 

Peta risiko operasional dapat digambarkan dan dianalisis berdasarkan dari pemetaan 

 risiko yang telah dibuat yakni: 

1. Hight risk atau risiko yang tinggi terdapat pada aspek risiko sumber daya manusia 

yang dampak dan frekuensi yang ditimbulkan sebesar (dampak 3.0, frekuensi 3.0). hal 

tersebut terjadi karena adanya komunikasi yang buruk dan kompetensi yang belum 

sesuai jika tidak segera ditanggulangi maka akan dapat mengancam pencapaian tujuan 

perusahaan dan risiko akan terjadi secara rutin. 

2. Low risk atau risiko yang rendah terdapat pada ketiga aspek risiko yakni risiko 

investasi dan biaya, risiko lingkungan,dan risiko teknologi dengan nilai dampak dan 

frekuensi yang ditimbulkan sebesar (dampak 2.5, frekuensi 2.5). pada tingakatan risiko 

ini tidak menyebabkan bahaya atau ancaman risiko yang dapat mengahambat 

pencapaian tujuan perusahaan. 

6.1.3  Kesimpulan Rumusan Strategi Penanganan Risiko Operasional Pembangunan 

 Dengan adanya suatu permasalahan dari beberapa jenis risiko yang sedang dihadapi oleh 

perusahaan Rich Young Indonesia khususnya pada bidang operasional pembangunan yang 

telah berjalan sejak tahun 2011 lalu, maka diperlukan pula suatu penanganan atau tindakan 

yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan guna memperlancar jalannya suatu 

aktivitas usaha investasi dibidang properti dan tercapainya tujuan awal daripada kegiatan 

usaha investasi tersebut. Untuk itu pada rumusan strategi penanganan yang telah dirancang 

untuk perusahaan Rich Young Indonesia hanya sebatas rumusan strategi saja yakni dengan 

cara meningkatkan man-power planning karyawan perusahaan dan penerapan marketing 

mix yang tepat, hal tersebut masih dalam tahap rekomendasi dari peneliti untuk perusahaan 

dan belum sampai pada tahap implementasi bagi perusahaan. 



6.2  Saran 

 Berdasarkan dari kajian hasil pengolahan dan analisis data khusunya mengenai aspek risiko 

operasional pembangunan yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang diberikan 

terhadap perusahaan sebagai suatu arahan dan informasi tentang adanya suatu permasalahan 

yang tengah dihadapi pada PT Rich Young Indonesia, antara lain: 

1. Pada aspek  risiko sumber daya manusia 

 Untuk saran yang diajukan atau pada risiko sumber daya manusia hendaknya pihak 

manajemen perusahaan memperbaiki man power planning untuk setiap kegiatan dari 

segala bidang apapun, dalam artian meningkatkan kualitas SDM dengan tepat baik 

dari segi kompetensi, tingkatan pendidikan, serta perencanaan yang lebih terarah. 

 Memberikan perencanaan pelatihan yang dilakukan seperti, workshop, magang dan 

lainnya dengan perhitungan badget yang memadai. 

 Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja guna 

memperbaiki kompetensi yang diharapkan. 

2. Pada aspek risiko investasi dan biaya (Finance) 

 Memberikan adanya suatu penerapan marketing mix yakni, place, price, promotion, 

product. Dengan adanya penerapan tersebut, perusahaan akan lebih mudah dalam 

bersaing dengan perusahaan properti lainnya serta target pada pangsa pasar pun akan 

terpenuhi sesuai dengan harapan yang diinginkan.

3. Pada aspek risiko lingkungan 

 Pihak manajemen perusahaan memberikan alasan yang tepat mengenai penolakan 

persetujuan perubahan siteplan dari warga victory land. 

 Mendirikan tempat penjagaan (post satpam) disetiap blok perumahan. Hal tersebut 

dilakukan guna memperketat keamanan dan kenyamanan bagi warga saat sarana 

fasilitas umum didirikan di tengah perumahan warga 

 Memberikan tempat pembuangan sampah khusus bagi warga sekitar dan 

memberikan informasi peringatan mengenai akan datangnya bencana alam. Hal 

tersebut dilakukan agar pengaruh dari limbah sampah tidak menganggu kenyamanan 

serta warga akan lebih antisipatif dengan adanya dampak buruk dari lingkungan. 



4. Pada aspek risiko teknologi 

 Mengenai masalah pada tidak sesuainya spesifikasi peralatan bahan bangunan 

material perumahan, pihak manajemen hendaknya mendirikan satu rumah contoh 

yang dapat dilihat dan di nilai oleh warga dan konsumen mengenai kualitas 

bangunan dan proses pengerjaan yang dilakukan. 

 Untuk peralatan yang masih belum memadai, perusahaan hendaknya membuat 

anggaran baru yang dikhususkan untuk perencanaan pembelian alat bahan bangunan 

yang lebih berkulalitas dan unggul. Hal tersebut dilakukan agar mengenai masalah 

ketepatan waktu pembangunan perumahan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan serta memberikan kepuasan terhadap para pelanggan. 


