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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu (Budi 

santoso,2003). 

Adapun secara harfiah Manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai 

tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Usaha yang dimaksud adalah 

bagian dari proses manajemen yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara berurutan atau kronologis. Rangkaian kegiatan dimaksud secara umum yaitu 

mulai dari penetapan tujuan (goal setting), perencanaan (planning) 

pengorganisasian (organizing) pelaksanaan (actuating) dan 

pengawasan/pengendalian (controlling).  

Sedangkan yang dimaksud dengan proyek adalah suatu usaha yang 

mempunyai awal dan akhir dan dijalankan untuk memenuhi tujuan yang sudah 

ditetapkan dalam biaya, jadwal dan sasaran kualitas. Dari definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen proyek dapat diartikan sebagai suatu proses 

kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganiasian, pengarahan dan 

pengendalian atas sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya tertentu pula. 

Setiap proyek memiliki tujuan khusus, didalam proses pencapaian tujuan 

tersebut ada tiga constraint yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan Trade-off 
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Triangle atau Triple Constraint. Triple constraint adalah usaha pencapaian tujuan 

yang berdasarkan tiga batasan, yaitu : 

1. Tepat biaya. 

Proyek harus dikerjakan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran, baik 

biaya tiap item pekerjaan, biaya tiap periode pelaksanaan maupun biaya 

total sampai akhir proyek. 

2. Tepat waktu. 

Proyek harus dikerjakan dengan waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan 

proyek (schedule) yang telah direncanakan yang ditunjukan dalam bentuk 

prestasi pekerjaan (work progress). 

3. Tepat mutu. 

Mutu produk atau disebut sebagai kinerja (performance), harus memenuhi 

spesifikasi dan kriteria dalam taraf yang disyaratkan oleh pemilik. 

Ketiganya tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan 

proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Manajemen proyek 

dikatakan baik jika sasaran tersebut tercapai. 

Menurut PMBOK Guide (2004) sebuah proyek memiliki beberapa 

karakteristik penting yang terkandung didalamnya yaitu : 

1. Sementara (temporary) berarti setiap proyek selalu memiliki jadwal 

yang jelas kapan dimulai dan kapan diselesaikan. Sebuah proyek 

berakhir jika tujuannya telah tercapai atau kebutuhan terhadap 

proyek itu tidak ada lagi sehingga proyek tersebut dihentikan. 

Nabila Marta Putri, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiko Proyek Konstruksi Bangunan di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



8  

Universitas Internasional Batam 

2. Unik artinya bahwa setiap proyek menghasilkan suatu produk, 

solusi, service atau output tertentu yang berbeda-beda satu dan 

lainnya. 

3. Progressive elaboration adalah karakteristik proyek yang 

berhubungan dengan dua konsep sebelumnya yaitu sementara dan 

unik. Setiap proyek terdiri dari langkah-langkah yang terus 

berkembang dan berlanjut sampai proyek berakhir. Setiap langkah 

semakin memperjelas tujuan proyek. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpukan beberapa pengertian dari 

manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan (knowledges), 

keterampilan (skills), alat (tools) dan teknik (techniques) dalam aktifitas-aktifitas 

proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek (PMBOK, 2004).  

Di dalam manajemen proyek terdapat 9 bagian yang sangat penting untuk 

kesuksesan proyek, diantaranya (Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), 2004) : 

1. Manajemen ruang lingkup proyek (Project Scope Management) 

Manajemen lingkup (project scope management)  adalah  keahlian  

yang digunakan manajer proyek untuk Mendefinfisikan pekerjaan yang 

perlu dilakukan dalam proyek tertentu. Manajer proyek memastikan semua 

pekerjaan dan tidak ada tambahan pekerjaan lain yang tidak diperlukan. Hal 

ini mencakup fase inisialisasi, menentukan lingkup, dan mendaftar hasil 

proyek. 

2. Manajemen jadwal proyek (Project Time Management) 
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Manajemen jadwal (project time management) adalah keahlian yang 

digunakan untuk mengelola proyek sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

Hal ini mencakup penysunan atau perbaikan struktur kerja, menentukan 

hubungan ketergantungan antara tugas-tugas proyek, menyusun durasi dan 

jadwal proyek. 

3. Manajemen biaya proyek (Project Cost Management) 

Manajemen biaya (project cost management) menentukan biaya 

proyek, estimasi penggunaan masing-masing sumber daya, penganggaran 

untuk biaya, serta mengontrol biaya saat proyek berjalan. 

4. Manajemen kualitas proyek (Project Quality Management) 

Manajemen kualitas (project quality management) adalah keahlian 

yang digunakan untuk mengelola kualitas proyek yang memiliki tiga aspek, 

yaitu perencanaan kualitas, pemastian kualitas, dan pengendalian kualitas. 

Dalam perencanaan kualitas, manajer proyek Mendefinfisikan apa yang 

merepresentasikan kualitas dan bagaimana kualitas tersebut diukur. Dalam 

pemastian kualitas, menajer proyek mengawasi seluruh seluruh kualitas 

proyek sesuai standar yang ditetapkan. Dalam Pengendalian kualitas, 

manajer proyek memeriksa hasil aktual untuk dievaluasi kesesuainnya 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

5. Manajemen sumber daya manusia proyek (Project Human Resource 

Management) 

Manajemen sumber daya manusia (project human resources 

management) berhubungan dengan orang yang terlibat di dalamnya. 
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Keahlian ini mencakup perencanaan dan penentuan keahlian personil yang 

dibutuhkan untuk melakukan tugas proyek, Mendefinfisikan peran dan 

tanggung jawab, dan memilih orang yang sesuai dengan tugas tersebut. Di 

samping itu juga mencakup bagaimana melakukan perkembangan 

profesional yang diperlukan oleh anggota tim agar dapat meningkatkan 

kinerja mereka. 

6. Manajemen komunikasi proyek (Project Communications Management) 

Manajemen komunikasi (project communication  management) 

merupakan kemampuan yang dimiliki manajer proyek yang meliputi 

pengelolahan informasi dan disampaikan dengan tepat dan cepat, baik 

dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. 

Komuikasi yang baik akan menciptakan hubungan antara orang, ide, dan 

informasi yang diperlukan agar proyek berakhir dengan kesuksesan. 

7. Manajemen resiko proyek (Project Risk Management) 

Manajemen resiko (project risk management) dimulai  dengan 

mengidentiikasi resiko yang potensial untuk proyek dan memperkirakan 

bagaimana kengukinan resiko itu terjadi. Jika resiko terjadi bagaimana 

resiko itu berpengaruh dalam proyek. 

 

8. Manajemen pengadaan proyek (Project Procurement Management) 

Manajemen pengadaan (project procurement management) juga 

disebut manajemen kontrak. Keahlian ini mencakup pengadaan barang dan 
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jasa seperti penentuan apa yang akan diperoleh, menawarkan produk atau 

jasa, memilih vendor yang tepat serta melaksanakan kontrak dengan vendor. 

9. Manajemen integrasi proyek (Project Integration Management) 

Manajemen integrasi (project integration management) digunakan 

untuk mengintegrasikan kerja dalam area pengetahuan lainnya. Fokus 

utama manajemen integrasi adalah menciptakan rencana proyek dan 

rencana pelaksanaan proyek terintegrasi dengan baik. Komponen lainnya 

dari keahlian ini adalah pengawasan proses kontrol perubahan, baik pada 

saat proyek dikembangkan maupun pelaksanaannya. 

2.2 Proyek Konstruksi 

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan. Ada 

titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya bersifat lintas fungsi 

organisasi sehingga membutuhkan bermacam keahlian (skills) dari berbagai profesi 

dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek yang persis 

sama. Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk 

menjadikan/ mewujudkan sasaran proyek dalam kurun waktu tertentu yang 

kemudian berakhir (PT. Pembangunan Perumahan, 2003). 

Rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi diawali dengan lahirnya 

suatu gagasan yang muncul dari adanya kebutuhan dan dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap kemungkinan terwujudnya gagasan tersebut (studi kelayakan). 

Selanjutnya dilakukan desain awal (preliminary design), desain rinci (detail 

design), pengadaan (procurement) sumber daya, pembangunan di lokasi yang telah 
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disediakan (konstruksi) dan pemeliharaan bangunan yang telah didirikan 

(maintenance) sampai dengan penyerahan bangunan kepada pemilik proyek. 

2.3 Manajemen Resiko pada Proyek Konstruksi 

Manajemen risiko adalah sebagai semua rangkaian kegiatan yang 

berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk perencanaan (planning), 

penilaian (assesment) identifikasi dan dianalisa, penanganan (handling), serta 

pemantauan (monitoring) risiko (Karzenr, 2001). Jika lebih jauh lagi dikaitkan 

dengan fungsi manajemen secara keseluruhan maka manajemen risiko adalah suatu 

manajemen fungsional yang mendukung manajemen obyektif dengan sasaran 

adanya ketidakpastian di masa mendatang (Tarmudji, 2000). 

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta 

pengembangan strategi pengelolaannya. Strateginya mulai dari mengidentifikasi 

risiko, mengukur dan menentukan besarnya risiko, kemudian mencari jalan 

bagaimana menangani risiko tersebut (Darmawi, 2000). 

Manajemen risiko merupakan pendekatan terorganisasi untuk menemukan 

risiko-risiko yang potensial sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal di luar 

dugaan. Selanjutnya dapat diketahui akibat buruknya yang tidak diharapkan 

(Cooper dan Chapman, 1993) dan dapat dikembangkan rencana respon yang sesuai 

untuk mengatasi risiko-risiko potensial tersebut. Informasi berdasarkan 

pengalaman di masa lalu sangat membantu dalam menganalisa ketidakpastian di 

masa yang akan datang (Ritchie dan Marshall,1993). Manajemen risiko harus 

dilakukan sedini mungkin dengan didukung informasi tersebut. Prosesnya 

merupakan tindakan preventif di mana kondisi usaha sesungguhnya dapat menjadi 
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jelas sebelum terlambat dan dapat terhindar dari kegagalan yang lebih besar. 

Dengan demikian melalui manajemen risiko akan diketahui metode yang tepat 

untuk menghindari/mengurangi besarnya kerugian yang diderita akibat risiko.  

Dalam Manajemen Resiko diperlukan beberapa type pengambilan 

keputusan.Gambar dibawah ini membandingkan antara probabilitas suatu peristiwa 

dengan dampaknya : 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Tingkat Resiko (Smith, 1999) 

1. Dampak rendah/ kemungkinan rendah-Resiko yang berada pada pojok kiri 

atas merupakan resiko yang tingkat resikonya rendah, sehingga dapat 

diabaikan. 

2. Dampak rendah/ kemungkinan tinggi-Resiko yang berada pada pojok kanan 

atas memiliki tingkat resiko sedang. Jika resiko ini terjadi, anda dapat 

dengan mudah mengatasinya dan meneruskan proyek. Tetapi, 

bagaimanapun harus mencari cara agar kemungkinan terjadinya resiko ini 

dapat ditekan. 

3. Dampak tinggi/ kemungkinan rendah-Resiko yang berada pada pojok kiri 

bawah memiliki dampak yang besar jika terjadi, namun resiko ini jarang 

terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini anda harus melakukan hal-hal yang 
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dapat mengurangi dampak yang diakibatkan jika resiko ini terjadi serta 

memiliki rencana cadangan jika resiko ini tidak dapat diatasi. 

4. Dampak tinggi/kemungkinan tinggi-Resiko yang berada pada pojok kanan 

bawah ini merupakan resiko yang harus paling diwaspadai. Resiko ini 

merupakan prioritas utama yang harus ditangani. Biasanya untuk 

menanggulangi resiko ini digunakan system manajemen resiko dimana 

didalamnya terdapat proses mengidentifikasi, menganalisis dan 

mengendalikan peristiwa yang memiliki. 

2.4 Proses Manajemen Resiko 

Manajemen risiko terdiri dari 4 tahapan proses (Asiyanto, 2009), yaitu 

sebagai berikut :  

1. Identifikasi Risiko 

2. Analisis Risiko 

3. Respons 

4. Dokumentasi (Monitoring and Controling) Risiko 

2.4.1 Idenfikasi Resiko 

Identifikasi risiko merupakan proses penganalisaan untuk menemukan 

secara sistematis dan secara  berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) 

yang menantang perusahaan. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui dua 

pendekatan, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan dampak (Asiyanto, 

2009). Oleh karena itu dalam mengidentifikasi risiko ini terlebih dahulu diupayakan 

untuk menentukan sumber risiko dan efek risiko itu sendiri secara komprehensif. 

1. Berikut ini adalah identifikasi risko berdasarkan sumbernya: 
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a. Eksternal Terprediksi 

Dampak ini berupa bencana alam seperti gempa bumi, area proyek 

dan sekitarnya terkena banjir maupun longsor. 

b. Eksternal Terprediksi 

Dampak ini berupa inflasi, lingkungan dan cuaca. Misalnya seperti 

kenaikan harga yang melebihi estimasi awal dan curah hujan yang 

melebihi estimasi BMKG. 

c. Legal 

Dampak ini berupa proyek melanggar aspek hukum dan aspek 

lingkungan. 

d. Internal Teknis 

Dampak ini berupa dampak yang berhubungan dengan metode 

pengerjaan, teknologi, tenaga kerja, material, subkontraktor dan 

supplier. Misalnya produktivitas tenaga kerja dan peralatan yang 

rendah, keterlambatan pengiriman material, material tidak sesuai 

spesifikasi, subkontraktor yang tidak berkualitas dan lain-lain. 

e. Internal Non Teknis 

Dampak ini berupa dampak yang berhubungan dengan manajemen, 

penjadwalan, biaya dan cash flow. Misalnya seperti pengendalian 

biaya dan waktu yang lemah menyebabkan keterlambatan dan 

pembengkakan biaya, penyusunan rangkaian pekerjaan yang kurang 

baik dan lain-lain. 
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Berikut gambar dibawah ini menunjukkan identifikasi risiko melalui 

pendekatan sumber : 

 

Gambar 2.2 Idenfikasi Resiko melalui pendekatan sumber (Asiyanto, 2009) 

2. Berikut ini adalah identifikasi risiko melalui pendekatan dampak terhadap 

triple constraint dan keselamatan kerja. 

a. Dampak terhadap biaya 

Dampak ini berupa pembengkakan biaya biaya pelaksanaan 

terhadap anggarannya. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang 

tidak melebihi anggaran. 

b. Dampak terhadap waktu 

Dampak ini berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, baik 

parsial maupun secara keseluruhan (project delay). Proyek harus 

dikerjakan dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah 

ditentukan. 

c. Dampak terhadap mutu 

Mutu adalah sifat dan karakteristik produk atau jasa yang 

membuatnya memenuhi kebutuhn pelanggan atau pemakai 

(customers). Produk dalam hal ini adalah hasil kegiatan proyek yang 

harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan. Dampak 

Idenfikasi 
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Eksternal Tak 
Terprediksi
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ini berupa penyimpangan mutu pekerjaan terhadap persyaratan yang 

ada. Risiko ini sudah diatur dalam sistem mutu ISO 9001 : 2000. 

d. Dampak terhadap kecelakaan kerja 

Dampak ini telah diatur dalam OHSAS 18001 

 

Gambar 2.3  Identifikasi Risiko Proyek berdasarkan Dampak (Asiyanto, 

2009) 

Identifikasi risiko dilakukan agar variabel risiko yang dinilai dan 

dievaluasi dapat diketahui dan diidentifikasi.  

3. Berikut ini indefiksi resiko dari sumber risiko yang merupakan katagori 

utama, antara lain (Raftery,1994): 

a. Sumber dari pemerintah misalnya perubahan pada peraturan daerah 

dan birokrasi, 

b. Risiko keuangan misalnya perubahan kebijakan keuangan 

pemerintah, 

c. Risiko proyek misalnya perubahan dalam bagian (scope) proyek, 

d. Risiko organisasi proyek misalnay wewenang manajer proyek yang 

terlibat dalam organisasi proyek, 

e. Risiko perencanaan (design), 

f. Risiko kondisi setempat (cuaca, lokasi, budaya), 

Idenfikasi 
Resiko

Biaya Mutu Waktu Kecelakaan
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g. Risiko kontraktor sebagai pelaksana misalnya pengalaman dan 

keadaan keuanagan kontraktor, 

h. Risiko material untuk konstruksi, 

i. Risiko tenaga kerja (SDM), 

j. Risiko logistik (akses menuju lokasi proyek) 

k. Risiko inflasi, 

l. Risiko perubahan harga , dan 

m. Risiko force majeure. 

4. Sumber risiko dapat diartikan sebagai faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian yang bersifat negatif atau positif. Sebagai contoh, di bawah ini 

adalah sumber risiko dari suatu proyek (Soeharto,2001) : 

a. Risiko yang berkaitan dengan bidang manajemen : 

1) Kurang tepatnya perencanaan lingkup, biaya, jadwal dan 

mutu 

2) Ketepatan penentuan struktur organisasi 

3) Ketelitian pemilihan personil 

4) Kekaburan kebijakan dan prosedur 

5) Koordinasi pelaksanaan 

b. Risiko yang berkaitan dengan bidang teknis dan implementasi : 

1) Ketepatan pekerjaan dan produk desain-engineering 

2) Ketepatan pengadaan material dan peralatan (volume, 

jadwal, harga, dan kualitas 

3) Ketepatan pekerjaan konstruksi (jadwal dan kualitas) 
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4) Tersedianya tenaga ahli dan penyedia 

5) Tersedianya tenaga kerja lapangan 

6) Variasi dalam produktifitas kerja 

7) Kondisi lokasi dan site 

8) Ditemukannya teknologi baru dalam proses konstruksi 

c. Risiko yang berkaitan dengan bidang kontrak dan hukum : 

1) Pasal – pasal kurang lengkap, kurang jelas, dan interpretasi 

yang berbeda 

2) Pengaturan pembayaran, change order dan klaim 

3) Masalah jaminan, guaranty, dan warranty. 

4) Lisensi dan hak paten 

5) Force majeure 

d. Risiko yang berkaitan dengan situasi ekonomi, sosial dan politik : 

1) Peraturan perpajakan dan pungutan 

2) Perijinan 

3) Pelestarian lingkungan 

4) Situasi pasar 

5) Ketidakstabilan moneter 

6) Realisasi pinjaman 

7) Aliran kas 

5. Risiko-risiko dalam konteks proyek menurut Kerzner (2001 ) adalah: 

a. Risiko yang dapat diasuransikan (insurable) 

1) Kerusakan langsung pada peralatan dan pelengkapan 
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2) Kebakaran 

3) Kecelakaan 

4) Kerusakan/kehilangan material, peralatan, dan perlengkapan 

proyek 

b. Kerugian tidak langsung (yang menyangkut aktivitas pihak ke tiga) 

1) Penggantian peralatan 

2) Pembuangan reruntuhan (debris removal) 

c. Tanggung jawab hokum 

1) Desain produk yang buruk 

2) Kesalahan desain 

3) Tanggung jawab terhadap produk proyek 

4) Kegagalan performance proyek. 

d. Sumber daya manusia Contohnya antara lain: 

1) Cedera badan pada tenaga kerja 

2) Tidak berfungsinya tenaga kerja inti 

3) Biaya penggantian tenaga kerja inti. 

e. Risiko-risiko pada tahap konstruksi 

1) Tenaga kerja yang tidak terampil Ketersediaan material 

2) Pemogokan 

3) Cuaca 

4) Perubalian lingkup pekerjaan 

5) Perubahan jadwal pelaksanaan proyek 

6) Persyaratan peraturan perundangan 
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7) Tidak ada sistem kontrol di lokasi proyek 

8) Kualitas pekerjaan yang buruk 

9) Tidak diterimanya pekerjaan oleh pemberi kerja 

10) Perubahan konstruksi yang telah jadi 

11) Masalah pada arus kas 

12) Keterlambatan pengiriman material 

2.4.2 Analisis Risiko 

Analisis risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik 

secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelagsungan 

proyek.Secara umum terdapat dua metodologi analisa risiko, yaitu (Santoso, 2009): 

1. Kuantitatif 

Analisa berdasarkan angka-angka nyata (nilai finansial) terhadap besarnya 

kerugian yang terjadi. 

2. Kualitatif 

Analisa yang menentukan risiko tantangan organisasi dimana penilaian 

tersebut dilakukan berdasarkan instuisi, tingkat keahlian dalam menilai 

jumlah risiko yang mungkin terjadi dan potensi kerusakannya. 

Menurut Godfrey (1996) analisis risiko yang dilakukan secara sistematis 

dapat membantu untuk: 

a. Mengidentifikasi, menilai dan meranking risiko secara jelas. 

b. Memusatkan perhatian pada risiko utama (major risk). 

c. Memperjelas keputusan tentang batasan kerugian. 
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d. Meminimalkan  potensi  kerusakan  apabila  timbul  keadaan  yang paling 

jelek. 

e. Mengontrol aspek ketidakpastian. 

f. Memperjelas  dan  menegaskan  peran  setiap  orang/badan  yang terlibat 

dalam manajemen risiko. 

Semua identifikasi risiko yang telah dicari penyebabnya, perlu dicari 

tingkatannya untuk prioritas penanganannya. Kelompok tingkatan risiko dibagi 

menjadi empat, yaitu : high (H), significant (S), medium (M), dan low (L). 

Penetapan tingkatan risiko (risk level) ditentukan berdasarkan dua kriteria, yaitu : 

a. Frekuensi kejadian (probability) 

b. Dampak dari kejadian (impact/severity) 

Setelah analisis risiko dilakukan, berikutnya adalah memutuskan prioritas 

atas risiko-risiko tersebut dalam pemberian tanggapan dan perlakuan. 

2.4.3 Respons Risiko 

Risk response planning adalah proses yang dilakukan untuk 

meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat 

diterima. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan 

dengan menerapkan langkah-langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil 

ukur yang diperoleh dari proses analisis risiko. Secara umum teknik yang 

ditetapkan untuk menangani risiko dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu: 

1. Menghindari Risiko (avoid) 

Cara ini dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan 

risiko. Dalam hal pengerjaan proyek bisa dilakukan dengan cara merubah rencana 
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proyek untuk menghilangkan risiko meskipun tidak semua risiko bisa dihindari. 

Beberapa risiko yang mungkin terjadi di tahap awal proyek bisa dihindari dengan 

mengklarifikasi kebutuhan proyek (requirement), megumpulkan informasi, 

memperbaiki komunikasi atau memperbaiki kemampuan. Mengurangi lingkup 

proyek, menambah sumber daya atau waktu, menggunakan cara-cara yang mirip 

dari proyek sebelumnya daripada menggunakan cara-cara inovatif atau 

menghindari subkontraktor yang belum kita kenal baik adalah contoh-contoh  cara  

menghindari  risiko.  Mungkin  cara  ini  bias dilihat sebagai cara menangani semua 

risiko. Tetapi perlu diingat bahwa mengindari risiko juga berarti menghilangkan 

kesempatan mendapatkan profit yang potensial. Dalam kejadian yang berisiko 

tinggi biasanya akan melekat potensi profit yang besar. 

2. Reduksi Risiko (mitigate) 

Meliputi langkah-langkah untuk mengurangi peluang terjadinya risiko. 

Melakukan tindakan awal untuk mengurangi peluang terjadinya risiko pada proyek 

akan lebih efektif daripada memperbaiki setelah suatu kejadian berisiko terjadi. 

Cara ini sebenarnya paling baik sepanjang masih dalam batas kemampuan untuk 

mengendalikan risiko yang bersangkutan. Karena dengan cara-cara seperti ini, 

perusahaan akan terlatih menghadapi risiko sendiri, sehingga kemampuan 

perusahaan menjadi meningkat dalam mengendalikansuatu risiko. Namun 

demikian disarankan bila respons ini yang akan diambil, maka seluruh prosedur 

manajemen risiko harus dijalankan sepenuhnya, termasuk monitoring dan control. 

Memilih orang yang berkompeten untuk ditempatkan dalam tim proyek adalah 

contoh mengurangi risiko dari sisi manusia. 
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3. Dialihkan (Transfer) 

Pemindahan penanganan risiko yang sifatnya negatif kepada pihak ketiga. 

Pemidahan tanggung jawab ini merupakan cara yang paling efektif jika 

mempertimbangkan biaya. Kontrak dapat dijadikan alat pembantu    dalam    

pemindahan    tanggung    jawab.    Respons mengalihkan risiko pada dasarnya 

adalah memanfaatkan potensi dari luar perusahaan untuk dapat membantu 

perusahaan dalam menangani risiko yang telah terifentifikasi. Pihak ketiga tersebut 

diantaranya subkontraktor dan perusahaan asuransi. 

4. Menerima Risiko (Accept) 

Menerima kerugian jika kejadian yang berisiko terjadi. Ini bisa dilakukan 

jika risiko yang ditimbulkan kecil. Atau tidak ada cara lain lagi untuk menangani. 

Manajemen atau tim proyek sudah siap akan risiko yang terjadi dengan tidak 

merubah rencana proyek yang sekarang ada. Penerimaan risiko secara aktif bisa 

diwujudkan dengan menyiapkan rencana contingency atau cadangan jika risiko 

yang diperkirakan terjadi. 

2.4.4. Memonitor dan Mengendalikan Risiko (Risk monitoring and control) 

Langkah ini adalah proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, 

memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasikan risiko baru, memastikan 

pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi keefektifannya dalam 

mengurangi risiko. 

 

Tujuan dari monitoring risiko adalah memastikan apakah : 

a. Respon terhadap risiko dijalankan sesuai rencana 
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b. Tindakan untuk respon terhadap risiko seefektif yang diharapkan atau 

respon baru perlu dikembangkan 

c. Asumsi proyek masih valid 

d. Risk exposure sudah berubah 

e. Prosedur dan kebijaksanaan yang tepat sudah diikuti 

f. Risiko-risiko tejadi tanpa teridentifikasi sebelumnya 

Beberapa hal yang diperlukan untuk monitoring dan pengendalian risiko 

adalah risk management plan, risk response plan, catatan lain tentang pelaksanaan 

dan kemajuan proyek analisis dan identifikasi risiko tambahan yang sebelumnya 

tidak dicatat.Secara garis besar manajemen risiko untuk kontraktor dapat 

ditunjukkan dengan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2. 4 Manajemen Risiko Kontraktor 
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2.5 Manajemen Resiko pada PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) 

Manajemen resiko proyek adalah proses yang sistematik dan identifikasi, 

analisis, respon, dan pengendalian risiko proyek (PMBOK, 2008). Tujuan 

manajemen risiko adalah memaksimakan peluang dan konsekuensi dari kejadian- 

kejadian yang positif dan meminimalkan peluang dan konsekuensi darikejadian- 

kejadian negatif terhadap sasaran proyek. 

Proses-proses dalam manajemen risiko menurut (PMBOK, 2008, hal.273) 

adalah: 

1. Plan Risk Management – menetapkan bagaimana pendekatan dan rencana 

aktivitas pengelolaan risiko pada proyek. Proses pengembangan dan 

dokumentasi strategi dengan metode yang terorganisasi, komprehensif, 

serta interaktif untuk keperluan identifikasi, penelusuran isu-isu risiko, 

pengembangan rencana penanganan risiko, penilaian risiko yang berlanjut 

untuk menentukan perubahan risiko, maupun mengalokasikan sumberdaya 

yang memenuhi. 

2. Identify Risk – menentukan risiko yang mana yang mempengaruhi proyek 

dan mendokumentasikan karakteristik atau sifat-sifatnya. Merupakan 

proses peninjauan area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko 

potensial, untuk selanjutnya diidentifikasi dan didokumentasi. 

3. Perform Qualitative Risk Analysis – melakukan analisa kualitatif risiko dan 

kondisi atau syarat – syarat untuk prioritas pengaruhnya terhadap kinerja 

proyek. 
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4. Perform Quantitative Risk Analysis – mengukur peluang dan konsekuensi 

risiko dengan estimasi implikasinya terhadap kinerja proyek. 

5. Plan Risk Responses – mengembangkan prosedur dan teknik untuk 

mempertinggi kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap sasaran 

proyek. 

6. Monitor and Control Risk – memonitor sisa risiko, identifikasi risiko yang 

baru, melaksanakan rencana merespon risiko, dan menghitung 

efektifitasnya selama umur proyek. 

 

Gambar 2.5 Contoh kategori risiko berdasarkan RBS (Sumber: Project 

Management Institute, 2004, hal.244) 
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2.6 Program Sta-tistical Program for Social Science (SPSS) 

Dalam penelitian ini program SPSS digunakan untuk mencari valid dan 

reliable suatu data. SPSS (Statistical Product and Service Solution) merupakan 

program aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitungan statistik 

menggunakan computer. Kelebihan program ini adalah kita dapat melakukan  

secara  lebih  cepat  semua  perhitungan  statistik  dari  yang sederhana  sampai  

yang  rumit  sekalipun,  yang  jika  dilakukan  secara manual akan memakan waktu 

lebih lama (Sarwono, 2006). 

Berikut  gambaran  cara  kerja  komputer  dengan  program  SPSS dalam 

mengolah data adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6 Cara Kerja SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

Penjelasan proses statistik dengan SPSS: 

1. Data  yang  akan  diproses  dimasukan  lewat  menu  DATA  EDITOR  yang 

otomatis muncul dilayar saat SPSS dijalankan 

2. Data yang telah diinput kemudian kemudian diproses, juga lewat menu 

DATA EDIT 

3. Hasil pengolahan data muncul dilayar (Window) yang lain dari SPSS, yaitu 

OUTPUT NAVITGATOR. Pada menu Output Navigator, informasi atau 

output statistic dapat ditampilkan secara: 
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a. Teks atau tulisan. Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan, 

pengurangan dan lainnya) yang berhubungan dengan output teks dapat 

dilakukan lewat menu Teks Output Editor. 

b. Tabel. Pengerjaan (pivoting label, penambahan, pengurangan label dan 

lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk label dapat 

dilakukan lewat menu Pivot table Editor. 

c. Chart atau grafik, Pengerjaan (perubahan tipe grafik dan lainnya) yang 

berhubungan dengan output berbentuk grafik dapat dilakukan lewat 

menu Chart Editor. 

2.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk megetahui kelayakan 

butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 

variabel, dan untuk mengukur suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan  konstruk-konstruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuesioner  (Nugroho, 

2005). 

Uji validitas diartikan sebagai pengujian untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

test atau instrumen penelitian dapat dinyatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Pengujian validitas 

data dilakukan dengan alat bantu software SPSS dengan menggunakan angka r hasil 
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Corrected Item Total Correlation melalui sub menu Scale pada pilihan Reliability 

Analysis (Pratisto , 2009). 

Suatu pertanyaan dinyatakan valid jika pada saat melakukan pengujian dan 

pengujian itu mempunyai koefisien korelasi lebih kecil sama dengan 5% (Binus 

University Quality Management Center) dengan begitu dapat disimpulkan: 

1𝑆𝑖𝑔. (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) < 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝒔𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛 (5%) = 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 

2. 𝑆𝑖𝑔. (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) > 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒌𝒂𝒏 (𝟓%) = 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅 

Tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi 

atau keteraturas hasil pengukuran apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai 

alat ukur suatu responden. Hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya atau 

tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketepatan 

suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan 

merupakan ukuran yang benar dari suatu ukuran. Menurut sekaran (2000:312) yang 

membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika alpha : 

1. 0,8 – 1,0 = reliabilitas baik 

2. 0,6 – 0,799 = reliabilitas diterima 

3. Kurang dari 0,6 = reliabilitas kurang baik 

a. 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑐𝑏𝑎𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 > 0,6 = 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑙e 

b. 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑐𝑏𝑎𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 < 0,6 = 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Menurut Mansyur Sjawal, I Putu Artama Wiguna (2009) dalam “Analisis 

Risiko Terhadap Biaya Pelaksanaan Pada Proyek Konstruksi Jembatan Di 
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Provinsi Papua”, berdasarkan analisis dan pembahasan didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Menurut Konsultan, risiko tertinggi adalah produktivitas tenaga kerja 

yang rendah dan risiko terendah adalah risiko Ketidakjelasan pada 

pasal-pasal dalam kontrak. Menurut Kontraktor, risiko tertinggi adalah 

Kondisi Cuaca dan risiko terendah adalah Kerusakan jaringan bawah 

tanah yang baru. Menurut Owner, risiko tertinggi adalah Tenaga kerja 

yang tidak punya kemampuan/skill dan risiko terendah adalah kesulitan 

penggunaan teknologi baru. 

b. Dari hasil uji statistik didapat bahwa antara Konsultan dan kontraktor 

tidak terlalu berbeda dalam menerima risiko, sedangkan antara 

Konsultan dan kontraktor dibandingkan dengan owner ada perbedaan 

dalam menerima risiko. Tetapi dari nilai uji statistik dapat dikatakan 

bahwa konsultan lebih besar menerima risiko biaya dan waktu, 

dibandingkan dengan kontraktor dan owner. 

2. Menurut Nadya Safira Asmarantaka (2014) dalam “Analisis Resiko Yang 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Proyek Pada Pembangunan Hotel Batiqa 

Palembang”, berdasarkan penelitian didapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan konstruksi yang dianalisis dari bulan Januari- Mei 

2014 mengalami keterlambatan penyelesaian dari waktu rencana. 

Pekerjan yang mengalami keterlambatan paling signifikan di awal 
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pekerjaan adalah pekerjaan struktur basement yang terlambat lebih dari 

dua minggu. 

b. Penerapan ISO 9001:2008 oleh kontraktor PT. Pulauintan sudah sangat 

baik dengan nilai 100 %, sedangkan mutu dari sumber daya manusia 

atau tenaga kerjanya hanya memperoleh nilai 76 % dengan keterangan 

baik, dan realisasi produknya memperoleh nilai 87% dengan 

keterangan sangat baik. 

c. Berdasarkan analisis statistik deskriptif menggunakan program SPSS 

22 faktor risiko dengan nilai mean paling tinggi adalah variabel FX30 

yaitu faktor risiko terjadinya additonal work. 

d. Berdasarkan analisis menggunakan metode AHP dan penentuan 

kategori risiko dengan metode SNI, faktor risiko yang memperoleh nilai 

paling dominan dengan kategori risiko tinggi terdiri dari 6 variabel 

faktor risiko yaitu: 

1) FX30 faktor risiko terjadinya additional work. 

2) FX31 cuaca buruk pada saat aktifitas konstruksi. 

3) FX1 kurangnya bahan konstruksi. 

4) FX27 keterlambatan perizinan. 

5) FX13 kurangnya tenaga kerja. 

6) FX7 kerusakan peralatan. 

3. Menurut Bagus Yuntar Kurniawan (2011) dalam “Analisa Risiko 

Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Apartemen Petra Square 

Surabaya” 
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a. Didapatkan 58 variabel risiko yang relavan pada pengerjaan proyek 

Apartemen Petra square, variabel-variabel risiko tersebut terbagi dalam 

7 kelompok, yaitu : 

1) Risiko force majeure. 

2) Risiko material dan peralatan. 

3) Risiko tenaga kerja. 

4) Risiko kontraktual. 

5) Risiko pelaksanaan. 

6) Risiko desain dan teknologi 

7) Risiko manajemen. 

b. Risiko keterlambatan pembayaran oleh owner merupakan risiko yang 

mempunyai nilai paling besar terhadap biaya sedangkan risiko yang 

mempunyai nilai paling besar terhadap waktu adalah risiko adanya 

perubahan desain/spesifikasi. 

c. Respon risiko pada risiko keterlambatan pembayaran oleh owner yang 

merupakan risiko terhadap biaya pada proyek adalah dengan cara 

melakukan koordinasi dengan pihak owner tentang schedule 

pembayaran dan mendesak pihak owner agar segera membayar yang 

seharusnya sudah dibayarkan kepada pihak kontraktor. 
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