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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Untuk mengendalikan suatu proyek konstruksi maka dibutuhkanlah 

manjemen proyek, yang mana manajemen proyek adalah semua perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga 

berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat 

biaya dan tepat mutu (Evrianto, 2005). Permasalahan yang sering dihadapi dalam 

melaksanakan pembangunan suatu proyek adalah tidak teridentifikasi dan 

tertanganinya faktor-faktor risiko dalam pelaksanaan proyek tersebut sehingga 

mengakibatkan kendala dalam pencapaian tujuan proyek dibidang waktu (time), 

biaya (cost) dan kualitas (quality). 

Maraknya kegagalan dalam bangunan konstruksi akhir-akhir ini banyak 

terjadi, salah satunya kegagalan pada proyek pembangunan jembatan dompak. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Ir. Heru Sukmono 

menyatakan PT Wijaya Karya, kontraktor yang membangun Jembatan 1 Dompak, 

Tanjungpinang bertanggung jawab atas ambruknya sebagian jembatan tersebut 

(Replublika.co.id, Tanjung Pinang). Penyebab keambrukan itu diketahui yakni para 

pekerja atau kontraktor tidak mengikuti standar operasional saat mengerjakan 

jembatan tersebut. 

Maka dari itu dibutuhkanlah manajemen resiko untuk menganalisa resiko-

resiko yang akan terjadi dan bagaimana cara penanganannya untuk menimalisir 

dampak negatif yang ditimbulkan terhadap waktu, biaya, dan kualitas. Secara 
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umum resiko dapat diartikan sebagai peluang timbulnya kerugian (probability of 

loss), kesempatan timbulnya kerugian (chance of loss) atau sesuatu yang tidak pasti 

(unlcertainty), penyimpangan dari hasil yang diharapkan (the dispersion of actual 

from expected result). Analisis manajemen risiko dalam sebuah pembangunan 

proyek menjadi penting untuk dilakukan. Dengan melakukan manajemen risiko 

diharapkan pembangunan infrastruktur terwujud sasaran proyek yang tepat biaya, 

tepat waktu, dan tepat mutu. 

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi resiko proyek dan untuk menentukan variable penelitiannya 

dilakukan dengan cara identifikasi awal melalui studi pustaka dari beberapa 

literatur-literatur berupa buku dan jurnal. Sedangkan untuk metode menganalisis 

data responden digunakan program SPSS  yang merupakan sebuah program 

aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem 

manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu 

deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut beberapa rumusan masalah penelitian ini antara lain : 

1. Apa  faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko  dalam suatu 

proyek ? 

2. Manakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi resiko dalam 

suatu proyek?  
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1.3 Batasan Penelitian 

1. Pengambilan data dilakukan pada proyek-proyek konstruksi  di Kota Batam, 

Kepualuan Riau. 

2. Penilaian komponen dari faktor-faktor yang mempengaruhi resiko proyek 

berdasarkan keterangan responden yang mengetahui keadaan proyek 

konstruksi, serta ahli atau pakar yang bersangkutan. 

3. Pemeriksaan proyek-proyek konstruksi di Kota Batam hanya dilakukan 

melalui melihat kondisi visual secara langsung serta tidak dapat dilakukan 

uji lapangan maupun uji laboratorium. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko proyek pada penelitian ini, hanya 

akan meninjau dari segi biaya, waktu, dan mutu. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berikut ini merupakan tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengidenfikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi resiko suatu 

proyek. 

2. Mendapatkan faktor paling dominan yang mempengaruhi penyebab resiko 

suatu proyek. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis agar dapat memberikan manfaat 

kepada pembaca, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut merupakan 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : 

1. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan analisi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko 

proyek. 

2. Memperluas wawasan pengetahuan mengenai manajemen resiko suatu 

proyek. 

3. Meningkatkan Kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang sudah 

diajarkan sehingga dijadikan evaluasi bidang akademik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Mengetahui arti penting menganalisi resiko yang terjadi pada suatu proyek. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang diaplikasikan didalam penulisan penelitian ini 

yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab tersebut menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

peneletian, manfaat penelitian, batasan masalah dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab tersebut akan membahas mengenai landasan teori-teori yang berkaitan 

dengan Manajemen Resiko dalam suatu proyek. 
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tersebut menjelaskan tentang pengambilan data yang didapat disertai 

penyajian data akurat dengan penjelasan yang relevan sebagai landasan 

penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan data yang dikelolah mengenai manajemen resiko 

dalam suatu proyek konstruksi  yang mana data yang disajikan telah dalam 

bentuk yang reliable dan valid. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab tersebut menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan yang 

dilakukan di proyek konstruksi, semoga penelitian ini bisa berguna bagi 

pembaca yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, 

maupun bagi penulis sendiri. 
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