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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis survey hukumˑ  Islamˑ  jasaˑ  transportasiˑ  online ˑ  

berdasarkanˑ  penyusunanˑ  akadˑ  denganˑ  akadˑ  syirkahˑ  yang ˑ  dilaksanakanˑ  olehˑ  PT. ˑ  

Gojek ˑ  Indonesia ˑ  Cabangˑ  Banjarmasinˑ  penulis ˑ  membuat ˑ  kesimpulanˑ  sebagaiˑ  

berikut ˑ  : 

1. Tinjauanˑ  hukumˑ  Islamˑ  tentangˑ  tataˑ  caraˑ  pemesananˑ  jasa ˑ  transportasiˑ  onlineˑ  

berdasarkanˑ  contract draftingˑ  denganˑ  akad ˑ  syirkahˑ  diˑ  PT.ˑ  Go-Jekˑ  Indonesiaˑ  

cabangˑ  Banjarmasin, ˑ  dalamˑ  perjanjianˑ  kerjasama ˑ  iniˑ  mengacuˑ  padaˑ  syirkahˑ  

abdanˑ  dimanaˑ  pembagianˑ  keuntunganˑ  dibagikanˑ  sesuaiˑ  denganˑ  kesepakatanˑ  

yang ˑ  telahˑ  mereka ˑ  buat.ˑ  Perusahaanˑ  adalahˑ  pengelola ˑ  aplikasiˑ  Go-Jekˑ  danˑ  

pengemudiˑ  adalahˑ  penggunaˑ  aplikasiˑ  Go-Jek.ˑ  Namunˑ  dalamˑ  prakteknyaˑ  masihˑ  

adaˑ  beberapa ˑ  yangˑ  tidak ˑ  sesuaiˑ  denganˑ  syariat ˑ  Islamˑ  yaitu ˑ  driver ˑ  Go-Jekˑ  harusˑ  

menggunakanˑ  aplikasiˑ  untukˑ  menerimaˑ  pesananˑ  pelanggan, ˑ  namunˑ  ada ˑ  jugaˑ  

yang ˑ  menerima ˑ  pesananˑ  diˑ  luarˑ  aplikasiˑ  Go-Jek,ˑ  jadiˑ  disiniˑ  ada ˑ  melanggarˑ  

kesepakatanˑ  yang ˑ  telahˑ  disepakatiˑ  bersama. 

2. Implikasiˑ  Akadˑ  Syirkahˑ  dalamˑ  contract drafting padaˑ  Jasa ˑ  Transportasiˑ  Online ˑ  

diˑ  PT. ˑ  Go-Jekˑ  Indonesia ˑ  cabangˑ  Banjarmasin dapat menjadi solusi dalam 

pemahaman semua pihak untuk mengetahui hal-hal yang dilarang dalam Islam 

dalam hal kerjasama khususnya kerjasama driver go-jek dengan PT. Go-Jek 

Indonesia membutuhkan kerjasama dengan syarat yang telah ditentukan dan 
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disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat beberapa akibat yaitu 

akibat dalam hukum Islam yaitu batalnya suatu akad yang telah disepakati 

karena salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Meskipun berpengaruh 

pada bagi hasil jika pengemudi go-jek melanggar kesepakatan dengan 

menerima pesanan dengan tidak menggunakan aplikasi go-jek, keuntungan dari 

setiap pesanan pelanggan tidak dibagikan kepada perusahaan. 

 

B. Saran 

Dengan menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada, 

penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk PT. Gojek Indonesia khususnya cabang Banjarmasin dengan adanya 

kejadian ini harus merevisi tata cara pemesanan transportasi online, sehingga 

jika seorang pengemudi go-jek menerima pesanan tanpa menggunakan aplikasi 

go-jek, ia tetap diminta untuk melaporkan setiap pemesanan yang ia selesaikan. 

2. Pengemudi Go-Jek harus mematuhi atau melaksanakan perjanjian yang telah 

disepakati bersama dengan tidak menerima pesanan dari pelanggan yang tidak 

menggunakan aplikasi Go-Jek. Ikuti prosedur pemesanan dengan 

menggunakan aplikasi go-jek agar tidak terjadi pelanggaran, penipuan dan 

pembatalan kesepakatan yang telah disepakati bersama. 

3. Bagi mahasiswa, skripsi ini dijadikan sebagai bahan referensi penelitian. 

 

 


