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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang  

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan dari seseorang atau 

organisasi yang mewujudkan sebuah kegiatan pembangunan yang dinamis 

dan mengadung risiko (Nasrul, 2015). Dalam zaman yang semakin 

berkembang ini, proyek konstruksi semakin beraneka ragam, canggih, dan 

kompleks. Dengan demikian, perlu adanya pembangunan yang dilandasi 

prinsip-prinsip pengelolaan yang mumpuni guna menghindari risiko yang 

dapat terjadi. 

Manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan, 

keahlian dan juga keterampilan, cara teknis terbaik serta dengan sumber daya 

terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan agar 

mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu dan 

keselamatan kerja (Soeharto, 1999). Dalam siklus proyek, terdapat beberapa 

tahap dengan kegiatan yang memiliki jenis dan intensitas yang berbeda-beda. 

Kegiatan proyek ini dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya 

tertentu. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, telah ditentukan triple 

constraint yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, dan jadwal serta 

mutu yang harus dipenuhi. Tiga faktor tersebut menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu proyek. 
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Salah satu faktor penting guna mencapai triple constrain di atas adalah 

mengelola risiko usaha tersebut. Risiko adalah bahaya, akibat atau 

konsekuensi yang dapat terjadi akibat proses yang sedang berlangsung, yakni 

sebagai ancaman terhadap proyek konstruksi akibat bahaya yang terjadi. 

Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan mengandung 

risiko. Risiko dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas, kinerja, 

kualitas dan batasan biaya proyek. Pengelola selalu berusaha mencari 

keseimbangan antara tingkat keuntungan yang akan diperoleh dengan tingkat 

risiko yang dihadapi. Maka yang perlu ditentukan adalah pemilihan skala 

yang tepat dalam hubungan antara tingkat keuntungan dan risiko yang 

mendampinginya.  

Melihat bahwa kegiatan nyata di setiap proyek mempunyai kegiatan 

yang berbeda-beda, dan juga adanya faktor unsur-unsur ketidakpastian yang 

menyebabkan risiko yang bervariasi. Dengan demikian, risiko dari suatu 

kegiatan proyek perlu ditangani dengan tindakan yang tepat, sehingga penulis 

akan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi risiko pada pekerjaan 

struktur pondasi dari proyek bangunan bertingkat tinggi dan memberikan 

solusi yang menyangkut biaya dan waktu. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pengelolaan risiko yang lalai dalam pelaksanaan pekerjaan proyek 

dapat berakibat buruk pada sasaran proyek yang telah ditetapkan. Rumusan 

masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan adalah sebagai berikut: 
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a. Apa saja faktor-faktor risiko yang lebih dominan terhadap biaya dan 

waktu pada pekerjaan struktur dari gedung bertingkat tinggi di proyek 

Mall Top 100 Penuin - Batam? 

b. Risiko apa saja yang mungkin terjadi? 

c. Apa solusi yang diberikan terhadap risiko-risiko yang timbul dari 

pekerjaan struktur tersebut? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa 

risiko dalam pelaksanaan pekerjaan struktur Mall Top 100 Penuin – Batam 

dengan konsep severity index, kemudian memberikan tanggapan terhadap 

risiko yang dikategorikan high risk. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap hasil penelitian ini 

dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Membangun diri pribadi agar dapat berpikir secara ilmiah dan dapat 

memahami permasalahan mengenai manajemen risiko pada pekerjaan 

struktur pondasi 

b. Memberi kontribusi pada kalangan pendidikan dan profesional dalam 

bidang konstruksi agar memahami risiko yang mungkin terjadi dan 

menentukan solusi yang diambil untuk menangani risiko tersebut 
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c. Menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian mendatang yang 

berhubungan dengan analisa risiko pada pekerjaan struktur pondasi 

d. Memberi masukan bagi pelaksana atas analisis risiko yang mungkin 

terjadi dan solusi yang dapat diambil 

 

1.5.  Batasan Penelitian 

Adapun masalah penelitian dibatasi pada: 

a. Penelitian yang ditinjau berdasarkan Manajemen Risiko berupa 

identifikasi, analisis, dan penanganan risiko sehubungan dampak risiko 

terhadap biaya dan waktu pelaksanaan proyek. 

b. Proyek berlokasi di wilayah Batam. 

c. Penelitian dilakukan dari sudut pandang kontraktor. 

d. Risiko proyek yang ditinjau adalah risiko yang terjadi selama tahap 

kontruksi struktur sehubungan dengan pelaksanaan konstruksi dan 

tidak melihat pengaruh risiko dalam perencanaan. 

e. Fokus evaluasi hanya pada faktor risiko konstruksi dan tidak membahas 

faktor-faktor lain seperti faktor risiko ekonomi, risiko politik, dll. 

f. Respon risiko dengan wawancara hanya dilakukan terhadap risiko yang 

dikategorikan high risk. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis menyusun secara sistematis 

sehingga menjadi beberapa bab, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Mengurai teori mengenai teori yang digunakan sebagai 

acuan. Studi pustaka dilakukan pada buku-buku referensi 

yang ada, jurnal, bahan kuliah, dan sumber lain yang 

mendukung penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI 

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data dan 

analisis terhadap data-data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DATA 

Menguraikan hasil dari pelaksanaan penelitian, analisa serta 

pembahasan hasil pengolahan data-data penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan kegiatan penelitian dan saran yang 

didapatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


